
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem informasi akademik adalah sebuah kebutuhan utama bagi sekolah 

baik SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Selain dapat mempermudah 

pekerjaan dalam pengelolaan nilai, sistem informasi akademik juga dapat 

membantu dalam keamanan penyimpanan. Sudah banyak sekolah yang 

memanfaatkan teknologi tersebut, namun beberapa sekolah masih belum 

menerapkannya terutama sekolah swasta. Sistem informasi akademik yang baik 

seharusnya dapat fleksibel dan mudah digunakan.  

Teknologi internet saat ini sudah sangat berkembang dengan pesat. Semua 

kalangan sudah dapat mengakses internet dengan mudah. Dengan internet 

pengguna mendapatkan informasi - informasi yang dibutuhkan dengan cepat. 

Dalam suatu institusi pendidikan masih banyak sekali dijumpai penggunaan 

komputer masih menggunakan komputer stand alone (komputer mandiri), yaitu 

data hanya dipakai pada satu komputer, sehingga apabila orang lain akan 

menggunakan data yang ada dikomputer tersebut terpaksa harus melalui media 

lain seperti hardisk, flash disk atau yang lainnya, sehingga hal tersebut menyita 

banyak waktu dan kendala, sehingga dalam pertukaran data tidak bisa cepat 

seperti yang diharapkan. 

Kegiatan pembagian hasil nilai akhir semester atau rapor pada SMK 

Yapensu Sungailiat, belum sepenuhnya terkomputerisasi dan masih ada yang  

menggunakan cara manual untuk mendukung kegiatan operasional sehari – hari, 

baik absensi, penilaian, dan hasil rapor. Hal ini mengakibatkan dapat 

memperlambat kinerja para guru untuk menyajikan informasi secara cepat dan 

tepat. 

Melalui skripsi yang berjudul “Prototipe Sistem Informasi Akademik 

yang Berbasis Web pada SMK Yapensu Sungailiat dengan Konsep Object 

Oriented”. Dengan adanya aplikasi berbasis web ini, maka akan tercipta 

pengolahan data yang akurat dan efisien, sehingga memudahkan dalam 

pengaksesan data dan penyampaian informasi yang tersedia. 



 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Masalah yang ingin diselesaikan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana membangun sistem informasi akademik untuk membantu proses 

pencatatan data siswa, guru, absensi, penilaian, dan jadwal mata pelajaran di 

SMK Yapensu Sungailiat berbasis web. 

2. Bagaimana membangun sistem informasi akademik di SMK Yapensu 

Sungailiat yang transparan bagi semua pihak. 

3. Dokumen yang telah disimpan rapi terkadang masih sangat sulit untuk dicari 

jika suatu saat diperlukan. 

4. Apakah dengan menggunakan sistem informasi akademik di SMK Yapensu 

Sungailiat dapat lebih efisien dan efektif. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini maka penulis perlu untuk membatasi 

masalah / ruang lingkup permasalahan penelitian pada SMK Yapensu Sungailiat, 

yang mencakup : 

1. Peneliti hanya memfokuskan pembuatan sistem informasi akademik berbasis 

web di SMK Yapensu Sungailiat. 

2. Pengelolaan data siswa, guru,  absensi, nilai, dan jadwal mata pelajaran yang 

masih manual. 

3. Menampilkan data siswa, absensi, nilai, dan jadwal mata pelajaran untuk 

memberikan informasi terbaru bagi siswa di SMK Yapensu Sungailiat. 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

1.4.1 Model Pengembangan sistem 

Pengembangan sistem dalam penelitian ini peneliti lakukan menggunakan 

tiga fase pengembangan model RAD (Rapid Application Development) yang 

dibuat oleh James Martin (Kendall & Kendall, 2003), yaitu: 

1.  Requirements Planning (Perencanaan Syarat-Syarat)                          

Dalam fase ini, pengguna dan penganalisis bertemu untuk mengidentifikasikan 

tujuan-tujuan aplikasi atau sistem serta untuk megidentifikasikan syarat-syarat 

informasi yang ditimbulkan dari tujuan-tujuan tersebut.  



 

 

2. Design Workshop (Proses Desain) 

Fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki yang bisa digambarkan 

sebagai workshop. Penganalisis dan dan pemrogram dapat bekerja membangun 

dan menunjukkan representasi visual desain dan pola kerja kepada pengguna.  

3. Implementation (Implementasi) 

Pada fase implementasi ini, penganalisis bekerja dengan para pengguna secara 

intens selama workshop dan merancang aspek-aspek bisnis dan nonteknis  

perusahaan.  

 

1.4.2 Metode Pengembang Sistem 

1.  Business modeling 

Pada tahap ini, aliran informasi (information flow) pada fungsi-fungsi bisnis 

dimodelkan untuk mengetahui informasi apa yang mengendalikan proses 

bisnis, informasi apa yang hasilkan, siapa yang membuat informasi itu, kemana 

saja informasi mengalir, dan siapa yang mengolahnya. 

2.  Data modeling 

Aliran informasi yang didefinisikan dari business modeling, disaring lagi agar 

bisa dijadikan bagian-bagian dari objek data yang dibutuhkan untuk 

mendukung bisnis tersebut.  

3.  Process modelling 

Objek-objek data yang didefinisikan sebelumnya diubah agar bisa 

menghasilkan aliran informasi untuk diimplementasikan menjadi fungsi bisnis. 

Pengolahan deskripsi dibuat untuk menambah, merubah, menghapus, atau 

mengambil kembali objek data. 

4.  Application generation 

RAD bekerja dengan menggunakan fourth generation techniques. Sehingga 

pada tahap ini sangat jarang digunakan pemrograman konvensional 

menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga (third generation 

programming languages). 

5.  Testing and turnover         

Karena menekankan pada penggunaan kembali komponen yang telah ada 



 

 

(reuse), sebagian komponen-komponen tersebut sudah diuji sebelumnya. 

Sehingga mengurangi waktu testing secara keseluruhan.  

 

1.4.3 Alat Bantu / Tools Pengembang Sistem 

Alat bantu yang digunakan dalam pengembangan sistem pada tahap analisa 

berorientasi objek sebagai berikut: 

1. Activity Diagram 

Diagram aktivitas menggambarkan aliran kontrol dalam suatu sistem. Jadi itu 

terdiri dari kegiatan dan link. Alirannya bisa berurutan, bersamaan atau 

bercabang. 

2. Use Case Diagram 

Secara singkat Use Case Diagram ini adalah sebuah diagram yang 

menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. 

3. Package Diagram 

Bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan kumpulan kelas-kelas, merupakan 

bagian dari diagram komponen. 

4. Sequence Diagram 

Menggambarkan interaksi antar obyek dan memberi tanda/mengindifikasikan 

komunikasi antara satu ojek dengan objek lainnya. 

 

1.5 Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Penulis hanya ingin membantu untuk membangun sistem informasi 

akademik berbasis web untuk meningkatkan kinerja pada SMK Yapensu 

Sungailiat. Berikut tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Menerapkan teknologi sistem informasi akademik berbasis web untuk 

mempermudah siswa dalam melihat absensi, nilai, dan mata pelajaran secara 

online di SMK Yapensu Sungailiat. 

2. Untuk memberikan keluaran informasi yang lebih cepat dan akurat. 

3. Dengan adanya sistem informasi akademik berbasis web ini dapat membantu 

mempermudah kinerja guru dan bagian TU di SMK Yapensu. 

 



 

 

1.5.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dari berbagai elemen, diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

Setelah melakukan penelitian ini banyak sekali manfaat yang diperoleh dari 

penulis, yaitu bertambahnya wawasan bagi penulis tentang teknologi 

informasi, khususnya dalam membangun sistem informasi berbasis web dan 

dapat mengimplementasikan ilmu yang di dapat dari perkuliahan di STMIK 

Atma  

Luhur Pangkalpinang. 

2. Bagi Sekolah 

Diharapkan setelah hasil kegiatan ini dapat mewujudkan konsep sistem 

informasi dalam aktivitas – aktivitas pihak sekolah guna untuk meningkatkan 

kualitas kerjanya yang efektif dan efisien. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam tugas akhir ini, penulis menjabarkan penelitian ini sesuai dengan 

ruang lingkup yang dibahas, oleh karena itu penulis menyusun laporan skripsi ini 

menjadi beberapa bab yang tersusun.  

Secara sistematika penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 bab, yaitu sebagai 

berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi pengantar berupa latar belakang dilakukannya 

penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, metodologi 

penelitian, dan tujuan serta manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian ini. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi pembahasan teori tinjauan pustaka, 

menguraikan teori – teori yang mendukung, dan mendasari 

pembahasan secara detail yang digunakan sebagai panduan 

dasar dalam pembangunan sistem ini. 



 

 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisi dari 3 bagian utama yaitu model 

pengembangan perangkat lunak, metode penelitian, dan tools. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini berisi antara lain: struktur organisasi, jabaran tugas 

dan wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, 

analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usuan, analisis 

sistem, dan perancangan sistem. 

 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dan pembahasan yang telah di 

uraikan serta saran - saran dari sistem yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 


