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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi telah memberikan kemudahan bagi semua orang di dalam 

kehidupan ini. Hampir setiap aspek di dalam kehidupan saat ini sudah 

menggunakan serta memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Beberapa 

fasilitas teknologi informasi dimanfaatkan diantaranya untuk mempermudah 

dalam berkomunikasi atau untuk mendapatkan informasi. 

Kemajuan teknologi informasi tidak dapat dilepaskan dari bidang 

pendidikan. Akses terhadap sumber informasi bukan menjadi masalah seperti dulu 

lagi. Pesatnya kemajuan teknologi memungkinkan seseorang untuk bisa 

mengakses informasi pada saat kapanpun dan darimana saja dia berada. Media 

online internet  menjadi  wahana baru bagi siapa saja untuk belajar hal – hal baru 

serta mengasah kemampuan individu di berbagai bidang kehidupan. 

Komputer merupakan sistem elektronik yang mampu menghitung, 

mengelola dan memanipulasi data-data secara cepat dan tepat serta dirancang dan 

diorganisasikan agar secara otomatis dapat menerima dan menyimpan data. 

Dengan komputer yang telah terkoneksi dengan jaringan internet maka manusia 

dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara mudah dan cepat. 

Kebutuhan akan informasi yang cepat dan tepat untuk menyajikan data-

data yang lengkap dan akurat sangatlah dibutuhkan oleh suatu instansi,  organisasi 

ataupun perusahaan, sebab dengan informasi yang diperoleh itulah seorang 

pimpinan dapat segera mengambil kebijakan untuk kelangsungan dari instansi, 

organisasi ataupun perusahaannya.  

Hal yang sama juga dialami oleh SMP NEGERI 6 PANGKALPINANG 

yang dalam mengolah datanya seorang kepala sekolah membutuhkan informasi 

yang cepat dan akurat untuk bisa memberikan kebijakan bagi para guru, pegawai, 

dan siswa. Namun, sampai saat ini di sekolah tersebut dalam pengolahan data 

akademik masih menggunakan metode atau cara konvensional, dimana semua 
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data (data siswa, data guru, administrasi, dan lain-lain) di simpan dalam satu 

berkas akademik yang kurang efisien untuk digunakan. Oleh karena itu, melihat 

masalah yang terjadi tersebut, peneliti mengangkat masalah ini ke dalam suatu 

topik pembahasan yang diberi judul “RANCANG BANGUN SISTEM 

INFORMASI AKADEMIK BERBASIS WEB PADA SMP NEGERI 6 

PANGKALPINANG ”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah, diantaranya : 

a. Proses pengaksesan informasi mengenai nilai raport yang dilakukan oleh 

siswa di SMP Negeri 6 Pangkalpinang sementara ini masih kurang efisien 

dan efektif karena siswa harus selalu datang ke sekolah untuk mengambil 

raport agar mengetahui nilai raportnya. 

b. Informasi jadwal mata pelajaran di SMP Negeri 6 Pangkalpinang masih 

belum efektif karena hanya ditempelkan di papan pengumuman saja. 

c. Pembacaan jadwal mata pelajaran di SMP Negeri 6 Pangkalpinang masih 

sulit untuk dipahami karena desainnya atau susunan jadwal yang rumit. 

d. Siswa di SMP Negeri 6 Pangkalpinang masih harus mencatat secara manual 

mengenai jadwal mata pelajaran yang ditempel di papan pengumuman 

sekolah. 

e. Siswa masih harus selalu aktif untuk mendapatkan informasi yang berkaitan 

dengan aktivitas di sekolah, seperti pengumuman yang masih disebarkan 

secara konvensional misalnya dengan selebaran kertas atau pengumuman 

yang hanya ditempel di papan pengumuman atau papan pengumuman 

sekolah, sehingga menyebabkan akses informasi yang kurang cepat, tepat dan 

akurat serta tidak efisien dari sisi waktu. 

f. Data dapat tersimpan belum secara terstruktur dan memungkinkan terjadinya 

resiko redundancy (duplikasi) data dikarenakan sistem yang menggunakan 

database yang tersimpan di dalam komputer. 
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembuatan laporan skripsi yang tidak terarah, maka 

peneliti membuat batasan masalah, yaitu antara lain : 

a. Analisa dan perancangan sistem informasi akademik berbasis web ini 

menggunakan data-data yang telah diperoleh dari SMP Negeri 6 

Pangkalpinang. 

b. Sistem yang akan dibangun ini hanya dapat dikelola oleh administrator dan 

diakses oleh siswa di SMP Negeri 6 Pangkalpinang yang telah memiliki 

username dan password. 

c. Sistem ini difokuskan pada penginputan meliputi data siswa, nilai raport, 

mata pelajaran dan jadwal mata pelajaran yang dilakukan oleh admin. 

d. Pengaksesan informasi mengenai nilai raport dan jadwal mata pelajaran 

hanya dapat dilakukan oleh siswa SMP Negeri 6 Pangkalpinang dengan 

menggunakan username berupa Nomor Induk Siswa dan password. 

e. Menampilkan data siswa, nilai raport, mata pelajaran, jadwal mata pelajaran, 

absensi, galeri foto, berita terbaru, dan profil SMP Negeri 6 Pangkalpinang. 

f. Sistem informasi akademik berbasis web ini dikerjakan sampai hosting dan 

domain. 

 

1.4 Metode Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan suatu cara atau prosedur yang 

menggambarkan cara pengumpulan datamaupun informasi yang diperlukan 

dengan perantara teknik tertentu. Dalam penyusunan skripsi ini, akan 

menggunakan beberapa metodologi penelitian yaitu sebagai berikut :  

a. Wawancara  

Metode yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung 

dengan pihak yang bersangkutan. Wawancara dilakukan dengan cara 

memberikan pertanyaan kepada pembimbing lapangan serta pada bagian staff 

yang berwenang di SMP Negeri 6 Pangkalpianang. 
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b. Observasi 

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengadakan 

pengamatan terhadap objek penelitian dan pencatatan secara sistematis 

terhadap suatu gagasan yang diselidiki.  

c. Studi Literatur 

Pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku atau literatur yang 

terdapat di internet, buku, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan 

masalah yang sedang dihadapi dalam penelitian yaitu mengenai sistem 

informasi akademik berbasis web. 

d. Analisa 

Setelah melakukan observasi, maka dilakukannya analisa yang kemudian 

dilanjutkan dengan perancangan sistem yang akan dibangun untuk SMP 

Negeri 6 Pangkalpinang. Salah satu pendekatan pengembangan sistem yaitu 

dengan pendekatan analisa object oriented. Kegiatan yang dilakukan dalam 

tahapan ini antara lain :  

1) Menganalisa sistem yang sedang berjalan yaitu dengan mempelajari dan 

mengetahui apa yang dilakukan pada sistem yang ada. 

2) Menspesifikan data-data yang diperoleh mulaidari masukan, database 

yang ada, tahapan proses kegiatan, dan keluaran yang dihasilkan. Adapun 

tahapan-tahapan pada analisa sistem yang digunakan adalah sebagai 

berikut :  

a) Activity Diagram 

Activity diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja sebuah 

proses bisnis dan urutan aktivitas dalam suatu proses. 

b) Use Case Diagram 

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan 

dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat 

sistem, dan bukan “bagaimana”. Menggambarkan kebutuhan sistem 

dari sudut pandang user. Mengfokuskan pada proses komputerisasi 

(automated processes). Menggambarkan hubungan antara use case 

dan actor. 
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e. Perancangan Sistem 

Tahap perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci berdasarkan 

hasil analisa yang telah dilakukan, sehingga menghasilkan model sistem yang 

baru sesuai dengan yang telah diusulkan dengan disertai rancangan database 

dan spesifikasi program. Pada tahapan perancangan sistem alat-alat yang 

digunakan adalah sebagai berikut :  

1) Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas-entitas 

yang ada.  

2) Transformasi ERD ke LRS 

Transformasi ERD ke LRS merupakan suatu kegiatan untuk membentuk 

data-data dari diagram hubungan entitas ke suatu LRS. 

3) Logical Record Structure (LRS)  

Setelah ERD ditransformasikan ke bentuk LRS, maka hasil akhir dari 

proses transformasi tersebut adalah sebuah diagram yang sudah dapat 

menggambarkan basis data yang akan digunakan. LRS terdiri dari tipe 

record, yang berupa sebuah persegi dengan field yang dibutuhkan di 

dalamnya. LRS terdiri juga dari hubungan antara tipe record tersebut. 

4) Transformasi LRS ke Tabel Relasi 

Tabel relasi ini digunakan untuk mendefinisikan dan mengilustrasikan 

model konseptual secara terperinci dengan adanya primary key dan 

foreign key. 

5) Spesifikasi Basis Data 

Spesifikasi Basis Data untuk menjelaskan secara detail mengenai 

masing-masing basis data yang digunakan dalam sistem.  

6) Sequence Diagram  

Sequence diagram yaitu menggambarkan interaksi antar objek di dalam 

dan di sekitar sistem (termasuk pengguna dan sebagainya) berupa 

message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri 

atar dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang 
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terkait). Urutan waktu yang dimaksud adalah urutan kejadian yang 

dilakukan oleh actor dalam menjalankan sistem. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berikut ini merupakan tujuan penelitian dari Rancang Bangun Sistem 

Informasi Akademik  Berbasis Web pada SMP Negeri 6 Pangkalpinang adalah 

sebagai berikut : 

a. Proses pengaksesan informasi mengenai nilai raport yang dilakukan oleh 

siswa di SMP Negeri 6 Pangkalpinang akan lebih efisien dan efektif karena 

siswa tidak perlu selalu datang ke sekolah untuk mengambil raport agar 

mengetahui nilai raport. 

b. Informasi mengenai jadwal mata pelajaran di SMP Negeri 6 Pangkalpinang 

akan lebih efektif karena dapat diakses melalui website kapan saja dan 

dimana saja. 

c. Pembacaan jadwal mata pelajaran di SMP Negeri 6 Pangkalpinang akan lebih 

mudah untuk dipahami karena susunan jadwal yang desain lebih sederhana. 

d. Siswa di SMP Negeri 6 Pangkalpinang tidak perlu mencatat secara manual 

mengenai jadwal mata pelajaran karena dapat di print langsung dari website. 

e. Siswa akan lebih mudah dalam mendapatkan informasi yang berkaitan 

dengan sekolah, seperti profil, visi dan misi, lokasi, serta galeri sekolah, 

sehingga akses informasi yang diperoleh akan menjadi lebih cepat, tepat dan 

akurat serta lebih efisien dari sisi waktu. 

f. Data dapat tersimpan secara terstruktur dan dapat meminimalkan resiko 

terjadinya redundancy (duplikasi) data dikarenakan sistem yang 

menggunakan database yang tersimpan di dalam komputer. 

g. Dapat memudahkan pekerjaan dalam mengontrol data dan mengakses 

informasi, sehingga waktu dan tenaga dapat digunakan secara optimal.  

h. Sistem informasi akademik berbasis web yang dibuat dengan adanya 

pembatasan akses sehingga dapat memberikan otoritas dan fungsi-fungsi 

yang tepat dan jelas dalam pendistribusian dan penyebaran informasi 

mengenai sekolah. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Berikut ini merupakan manfaat penelitian dari Rancang Bangun Sistem 

Informasi Akademik  Berbasis Web pada SMP Negeri 6 Pangkalpinang adalah 

sebagai berikut : 

a. Manfaat untuk tempat riset 

1) Untuk memaksimalkan penyampaian informasi akademik yang diberikan 

oleh pihak sekolah yang meliputi nilai raport dan jadwal mata pelajaran 

yang ditujukan kepada siswa/i SMP Negeri 6 Pangkalpinang. 

2) Penyimpanan data yang terstruktur dan dapat meminimalkan resiko 

redundancy (duplikasi) data dikarenakan sistem yang menggunakan 

database yang tersimpan di dalam komputer. 

3) Sistem yang dibangun ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak SMP 

Negeri 6 Pangkalpinang untuk melakukan pengembangan sistem 

selanjutnya. 

b. Manfaat bagi masyarakat pengguna hasil penelitian 

1) Orang tua siswa dapat mengetahui nilai raport semester anak-anaknya 

kapanpun dan dimanapun asalkan mengetahui username dan password 

anaknya. 

2) Masyarakat dapat mengetahui dan memiliki gambaran mengenai SMP 

Negeri 6 Pangkalpinang baik berupa profil, visi dan misi, prestasi, 

ataupun galeri foto dari SMP Negeri 6 Pangkalpinang. 

c. Manfaat untuk peneliti 

1) Membuat peneliti lebih terbiasa berinteraksi dengan para narasumber 

yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan guna 

memperoleh data yang dibutuhkan. 

2) Menambah wawasan peneliti tentang bagaimana cara menganalisa data-

data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. 

3) Menambah wawasan peneliti tentang bagaimana cara merancang serta 

membangun sebuah sistem akademik berbasis web. 

4) Menambah wawasan peneliti mengenai bagaimana cara pengolaan data 

yang baik. 
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d. Manfaat untuk STMIK Atma Luhur Pangkalpinang 

1) Dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa STMIK Atma Luhur 

Pangkalpinang yang mengambil pembahasan skripsi mengenai sistem 

informasi akademik berbasis web. 

2) Untuk menambah referensi bacaan untuk perpustakaan STMIK Atma 

Luhur Pangkalpinang. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis akan menjelaskan 

mengenai sistematika penulisan yang terdapat pada laporan ini. Sistematika 

penulisan merupakan petunjuk atau penjabaran tentang sistem penyajian 

pembahasan dalam laporan yang memuat gagasan-gagasan yang logis. 

Laporan disusun secara sistematika ke dalam lima bab. Dimana pada 

masing-masing bab akan diuraikan ke dalam pembahasan-pembahasan sebagai 

berikut ini : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan awal dari pembahasan yang mengemukakan 

beberapa hal seperti latar belakang, masalah, batasan masalah, 

metode penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas serta menguraikan mengenai berbagai 

macam landasan teori yang digunakan dalam mendukung judul 

skripsi dan sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan laporan 

skripsi. 

BAB III  PENGELOLAAN PROYEK  

Dalam bab ini membahas tentang rencana pengelolaan proyek 

merancang aplikasi Sistem Informasi Akademik Berbasis Web 

pada SMP Negeri 6 Pangkalpinang. Bab ini berisi antara lain: PEP 

(Project Execution Plan) yang berisi objective proyek, identifikasi 

stakeholders, identifikasi deliverables, penjadwalan proyek (yang 
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berisi : work breakdown structure, 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 

Bab ini akan membahas secara rinci mengenai sistem yang sedang 

berjalan serta rancangan sistem yang akan diusulkan. Rancangan 

tersebut terdiri dari struktur organisasi, jabaran tugas dan 

wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil 

solusi, analisis kebutuhan dari sistem yang diusulkan. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang didapatkan 

dari materi pembahasan dan sistem informasi akademik berbasis  

web yang telah dibuat. Bab ini juga berisi kesimpulan atas 

penelitian yang telah dilakukan dalam pembuatan sistem informasi 

berbasis web, serta saran yang diusulkan untuk pengembangan 

lebih lanjut agar tercapainya hasil yang lebih baik dan perawatan 

terhadap sistem agar sistem dapat terus digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


