
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

IIB Darmajaya mewajibkan semua mahasiswa untuk melaksanakan kerja praktek 

sesuai dengan kurikulum. Kerja praktek sebagai sarana bagi mahasiswa untuk 

mengenali suasana di industri serta menumbuhkan, meningkatkan, dan 

mengembangkan etos kerja profesional sebagai calon sarjana. 

 

Kerja praktek bisa dikatakan sebagai ajang simulasi profesi mahasiswa.  Untuk 

dapat terjun ke dunia kerja setelah lulus kuliah, setiap mahasiswa harus memiliki 

kesiapan dalam menghadapi keprofesionalan pekerjaannya sesuai dengan bidang 

yang di ambil.  Banyak sekali yang menjadi hambatan bagi seseeorang yang 

belum mengalami pengalaman kerja serta terjun langsung ke dunia pekerjaan 

seperti hal nya terkadang teori yang diperoleh pada saat perkuliahan belum tentu 

sama dengan praktik kerja dilapangan. 

 

Taman Kanak-Kanak TK DAARUSSA’ADAH Gedong Tataan Pesawaran 

merupakan satuan pendidikan TK yang berfungsi menciptakan generasi muda 

bangsa yang cerdas, sehat, mandiri dan terampil serta berkualitas. Saat ini Jumlah 

murid TK DAARUSSA’ADAH Gedong Tataan  Pesawaran ada 50 Siswa yang 

terdiri dari 36 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan, Oleh karena itu untuk 

menunjang proses belajar dan mengajar yang berkualitas perlu adanya pengolahan 

data sistem informasi akademik pada TK DAARUSSA’ADAH Gedong Tataan 

Pesawaran. Dalam proses pengarsipan data masih menggunakan manual atau 

menggunakan Microsoft Office dan dalam proses menginformasikan jadwal, 

pendaftaran dan hasil nilai. membutuhkan waktu lama, dalam proses 

menginformasikan memasang informasi dipapan pengumuman sehingga pada 

prosesnya sendiri terkadang kurang tahu dan tidak membaca papan pengumuman, 

Untuk meningkatkan kualitas perkembangan di TK DAARUSSA’ADAH Gedong 

Tataan Pesawaran, maka penulis ingin mengajukan judul “ Analisis Perancangan 

Sistem Informasi E-Document Pengarsipan di TK DAARUSSA’ADAH Gedong 

Tatan Pesawaran dimasa pendemi COVID-19”. 
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1.2 Ruang Lingkup  

Mengingat praktek kerja ini cukup singkat maka penulis membatasi obyek 

pengamatan dan masalah yang meliputi penyimpanan data murid – murid TK 

DAARUSSA’ADAH Gedong Tatan  Pesawaran. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dari kegiatan ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui system yang berjalan pada TK DAARUSSA’ADAH 

Gedong Tataan Pesawaran 

2. Mengusulkan sistem informasi pengolahan data yang akan digunkan pada 

TK DAARUSSA’ADAH Gedong Tataan Pesawaran. 

3. Menerapkan sistem informasi pengolahan data yang telah diusulkan TK 

DAARUSSA’ADAH Gedong Tataan Pesawaran.   

 

1.3.2 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mempermudah dalam pengolahan data sekolah. 

2. Meminimalisir kehilang data atau kerusakan data penting sekolah. 

3. Petugas Tata Usaha dapat lebih produktif dalam memberikan informasi 

yang akurat, mudah, cepat dan tepat sehingga pengolahan data yang ada 

dibagian kearsipan dapat berjalan dengan efisien. 

 

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Mahasiswa melakukan kerja praktek dengan tempat yang ditentukan oleh 

perusahaan yaitu : 

 

Tempat : Taman Kanak-Kanak TK DAARUSSA’ADAH Gedong Tataan   

     Pesawaran 

Alamat  : Jl Ganjaran, Desa Taman Sari, Gedong Tataan Kab.Pesawaran 

Waktu  : 20  Agustus 2020 – 31 Agustus 2020 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang program kerja 

praktek, ruang lingkup program kerja praktek, manfaat dan tujuan program kerja 

praktek, waktu dan tempat pelaksanaan program kerja praktek dan sistematika 

penulisan. 

 

Bab II merupakan gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejareah 

perusahaan, visi dan misi perusahaan, bidang usaha/kegiatan utama perusahaan, 

lokasi perusahaan dan struktur organisasi. 

 

Bab III merupakan permasalahan perusahaan yang terdiri dari analisa 

permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan diantaranya temuan masalah, 

perumusan masalah,  kerangka pemecah masalah, landasan teori dan rancangan 

program yang akan dilakukan. 

 

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan,  bagian ini membahas tentang proses 

hasil dari sistem yang dibuat yang terdiri dar i pembahasan hasil dan penguraian 

tentang kelebihan dan kekurangan dari program yang dibuat. 

 

Bab V merupakan simpulan dan saran, bagian ini membahas tentang simpulan-

simpulan berdasarkan temuan-temuan masalah, serta saran-saran yang diberikan 

berdasarkan temuan sebagai saran pengembangan dan implementa 

 


