
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi telah digunakan hampir disetiap perusahaan ataupun

instansi sebagai pendukung kegiatannya, seperti dibidang ekonomi, social

budaya, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Teknologi informasi juga

telah menjadi kebutuhan mendasar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

kerja dalam perusahan atau instansi lainnya dalam ruang lingkup kecil atau besar

karenanya membutuhkan penanganan yang baik terhadap pengolahan data,

sehingga kinerja dalam sistem informasinya dalam berjalan dengan baik.

Kegiatan akademik di SMK PGRI Pangkalpinang belum didukung dengan

fasilitas pengolahan data yang baik. Semua aktifitas-aktifitas seperti pendataan

siswa, guru, nilai, cetak laporan, dan lain-lain belum di lakukan secara modern.

Untuk mengoptimalkan pekerjaan akademik tersebut, dibutuhkan teknologi

yang baik untuk memperlancar dan mempermudah segala aktifitas yakni sebuah

sistem yang telah terkomputerisasi untuk menunjang semua aktifitas yang

menyangkut kegiatan akademik dan diharapkan dengan adanya sistem informasi

yang baru ini dapat memberikan kemudahan pada semua aktifitas kegiatan

akademik yang terkomputerisasi sehingga dapat mempermudah pekerjaan

dibidang akademik. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba

memaparkan hal tersebut dalam skripsi yang berjudul “ANALISA DAN

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK MENGGUNAKAN

VB.NET PADA SMK PGRI PANGKALPINANG”.



1.2 Rumusan Masalah

Terdapat beberapa masalah yang ada dalam penelitian ini adalah:

a. Data-data akademik belum terorganisir dengan baik sehingga

memungkinkan data tersebut hilang dan keamanan yang kurang terjamin,

serta proses pengolahan data sedikit terhambat.

b. Integritas data serta informasi di bidang akademik yang ada tidak terjamin

dengan baik sehingga hal-hal yang kerap di alami oleh pihak sekolah ketika

membutuhkan data.

c. Proses pembuatan data akademik yang membutuhkan tenaga ekstra serta

waktu yang lebih lama.

d. Pembuatan laporan bulanan yang tidak secara efektif, mengakibatkan

seluruh data akademik tidak terjamin keakuratan serta kelengkapannya, dan

juga terdapat kendala lainnya terkait dengan proses pembuatan laporan

akademik di ruang lingkup sekolah tersebut akibat resiko dari kehilangan

data, keberadaan data yang tidak terintegritas..

1.3 Batasan Masalah

Ada beberapa batasan masalah yang dibuat dalam penelitian ini diantaranya

adalah:

a. Sistem akademik yang dibangun meliputi: pengolahan data siswa, data guru,

jadwal, pengolahan nilai siswa, absensi, raport, dan laporan bulanan.

b. Sistem tersebut tidak termasuk tentang registrasi siswa baru, seleksi siswa

baru, registrasi ulang, dan penerimaan beasiswa.



1.4 Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian:

a. Metode Observasi (Pengamatan Lapangan)

Pengumpulan data yang dilakukan untuk mencari metode yang tepat dan

efisien dalam mencari refrensi tentang sitem informasi akademik dengan

tinjauan dokumen dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah ini

b. Metode Interview ( Wawancara )

Pengajuan pertanyaan lisan serta tulisan dalam usaha untuk melengkapi

data-data yang akan diperoleh serta untuk mengetahui masalah yang terkait

dalam proses sistem informasi akademik pada sekolah tersebut.

c. Metode Kepustakaan

Bertujuan untuk mencari literature dan mencari informasi tentang semua

materi proses pembuatan akademik serta data-data yang dibutuhkan.

1.5 Tujuan

Tujuan pembuatan sistem akademik pada SMK PGRI Pangkalpinang ini

adalah:

a. Mengorganisir data-data akademik dengan baik sehingga dapat terjamin

keamanan serta mempermudah pengolahan data akademik.

b. Menjadikan proses seluruh kegiatan akademik seperti pendataan data,

pencetakan, dan pembuatan laporan akademik menjadi  efektif, dan efisien

serta terintegritas dengan baik.

c. Menyempurnakan kegiatan pendataan yang modern terkomputerisasi,

sehingga membuat pekerjaan dalam sistem informasi bidang akademik di

SMK PGRI Pangkalpinang dapat memberi kenyamanan bagi pengguna,

kelangsungan kegiatan yang berkaitan dengan data akademik dan terjaga

keakuratan dokumen atau informasi akademik.



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang di lakukan dalam menyelesaikan pemaparan

skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan

Masalah, Batasan Masalah, Metode Penelitian, Tujuan, dan

Sistematika Penulisan.

BAB II PENGELOLAAN PROYEK

Bab ini di uraikan teori-teori yang mendukung judul, dan

mendasari pembahasan secara detail. Landasan teori dapat

berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan

dengan ilmu atau masalah yang diteliti. Pada bab ini juga

dituliskan tentang tools/software (komponen) yang digunakan

untuk pembuatan aplikasi atau untuk keperluan penelitian.

BAB III TINJAUAN ORGANISASI

Bab ini berisi antara lain: PEP (Project Execution Plan) yang

berisi objective proyek, identifikasi stakeholders, identifikasi

deliverables, penjadwalan proyek (yang berisi : work

breakdown structure, milestone, jadwal proyek), RAB (

Rencana Anggaran Biaya), Stuktur Tim Proyek berupa tabel

RAM (Responsible Assignment Matrix) dan skema/diagram

struktur, analisa resiko (project risk) dan meeting plan.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Berisi antara lain : struktur organisasi, jabaran tugas dan

wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis

hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan.



BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembuatan sistem

akademik dan saran-saran sebagai  ilmu pengetahuan.


