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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi sekarang ini sistem informasi yang baik merupakan hal 

yang mutlak harus dimiliki oleh sebuah perusahaan atau instansi yang secara tidak 

langsung menuntut setiap perusahaan dapat beroperasi lebih efektif, efisien dan 

terkendali. Sistem informasi yang baik dapat menyampaikan, mengolah dan 

menyajikan data menjadi informasi yang akurat, cepat, tepat serta lengkap. 

Maka dari itu, dengan mengetahui lebih jauh keunggulan dari sistem 

terkomputerisasi yaitu sistem informasi yang khususnya berhubungan dengan 

pengolahan data dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat 

operasional kerja yang berkaitan dengan kegiatan serta masalah pengolahan data, 

khususnya pengolahan data akademik. 

Setiap sekolah memiliki sistem pengolahan data akademik yang berbeda, 

dimana SD Negeri 6 Nibung belum didukung dengan fasilitas pengolahan data 

yang baik. Semua aktifitas-aktifitas seperti pendataan siswa, guru, nilai, cetak 

laporan dan lain-lain belum dilakukan secara modem. 

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 diharap dengan adanya sistem informasi yang 

baru ini dapat memberikan kemudahan pada semua aktifitas kegiatan akademik 

yang terkomputerisasi sehungga dapat mempermudah pekerjaan dibidang 

akademik. Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengambil 

bahasan tersebut dengan judul “ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

INFORMASI AKADEMIK PADA SD NEGERI 6 NIBUNG DENGAN 

MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN VISUAL BASIC 2008 “. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Sistem pengolahan data akademik yang dilakukan di SD Negeri 6 Nibung 

seringkali mengalami masalah, dikarenakan sistem yang berlaku masih belum 

terkomputerisasi. Masalah tersebut antar lain : 

a. Data-data akademik belum teroganisir dengan baik sehingga memungkinkan 

data tersebut hilang dan keamanan yang kurang terjamin, serta proses 

pengolahan data sedikit terhambat. 

b. Integritas data serta informasi dibidang akademik yang ada tidak terjamin 

dengan baik seperti ini pad saat mumbutuhkan data. 

c. Proses pembuatan data akademik yang membutuhkan tenaga ekstra serta 

waktu yang lebih lama. 

d. Pembuatan laporan bulanan yang tidak 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 : data siswa, data guru,data kelas, 

jadwal mata pelajaran, nilai siswa, absensi, raport dan rekap nilai raport 

siswa. 

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

baru, registrasi ulang, dan penerimaan beasiswa. 

  

1.4 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian:  

a. Metode observasi (Pengamanan Laporan) 
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Pengumpulan data yang dilakukan untuk mencari metode yang tepat dan 

efesien dalam mencri refrensi tentang sistem 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 SD Negeri 6 Nibung ini adalah: 

a. Mengogganisir data-data akademik 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 efesien 

serta terintegritas dengan baik. 

c. Menyempurnakan kegiatan pendataan yang terkomputerisasi, sehingga 

membuat pekerjaan dalam sistem informasi bidang akademik di SD Negeri 

6 Nibung dapat member kenyamanan bagi para 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: 

 

BAB I PENDAHULUAN  
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Bab ini menjelaskan  tentang latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Batasan Masalah, Metode Penelitian, Tujuan , dan Sistematika 

Penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

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 di teliti. Pada bab ini juga dituliskan tentang 

tools/software  (komponen) yang digunakan untuk pembuatan aplikasi 

atau untuk keperluan penelitian. 

 

BAB III PENGELOLAAN PROYEK  

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

objective proyek, identifikasi stakeholders, penjadwalan proyek ( 

yang berisi : workbreakdown  structure, milestone, jadwal proyek ), 

RAB ( Rencana Anggaran Biaaya ), Struktur Tim Proyek berupa tabel 

RAM (Responsible Assignment Matrix ) dan skema diagram struktur , 

analisa resiko ( project risk ) dan meeting plan.  

 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SITEM 

Berisi antara lain : Struktur organisasi, jabaran tugas dan wewenang, 

analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis 

kebutuhan sistem usaha. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembuatan sistem akademik 

dan saran-saran sebagai ilmu pengetahuan. 

 

 

  


