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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi telah memberikan kemudahan bagi kita di dalam kehidupan 

ini. Hampir setiap aspek kehidupan sudah memanfaatkan kecanggihan 

teknologi. Beberapa fasilitas teknologi dimanfaatkan diantaranya untuk 

mempermudah komunikasi atau untuk mendapatkan informasi. Adanya 

internet memungkinkan seseorang untuk bisa mengakses informasi dari mana 

saja dia berada. Sekarang ini, media layanan internet mulai dimanfaatkan 

dalam beberapa aspek, termasuk di bidang pendidikan. Seperti untuk 

penunjang layanan sistem informasi akademik di berbagai SMK
[1]

. 

Sistem informasi akademik adalah sekumpulan data informasi yang 

saling berhubungan satu sama lain. Bekerja dengan baik untuk mengelola 

data-data akademik yang ada di sekolah. Proses yang dapat dilakukan 

didalam sistem akademik diantaranya pengolahan nilai, data siswa, absensi, 

jadwal mata pelajaran, berbagi informasi yang ada di sekolah. 

Permasalahan sistem informasi akademik yang ada di SMKN 2 

Pangkalpinang masih menggunakan sistem informasi secara manual atau 

tradisional. Sehingga sekolah masih kesulitan dalam memberikan pelayanan 

seperti mencari data siswa, data nilai dan lainnya, kemungkinan ada orang tua 

siswa/i kurang puas dengan pelayanan akademik yang ada di sekolah saat ini.  

Pemanfaatan teknologi informasi yang ada di SMK diantaranya adalah 

distribusi informasi seperti informasi tentang nilai, jadwal pelajaran, 

informasi kegiatan sekolah dan sebagainya. Sistem Operasi Android di 

Indonesia saat ini sudah semakin banyak digunakan. Android merupakan 

sebuah sistem operasi yang berbasis Linux untuk perangkat portable seperti 

smartphone dan komputer tablet. Untuk mempermudah siswa maupun orang 

tua siswa dalam memperoleh informasi secara cepat maka aplikasi sistem 
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informasi berbasis android yang dapat diterapkan di SMK Negeri 2 

Pangkalpinang.  

Dengan dibangunnya sistem informasi akademik berbasis android, maka 

akan mempermudah pekerjaan yang ada disekolah dalam mengolah data-data 

nilai dan lainnya yang bisa diakses oleh siswa/i melalui smartphone mobile, 

sehingga memperoleh informasi yang efisien dan efektif. 

Penelitian mengenai pembuatan aplikasi sistem informasi akademik 

sudah pernah dilakukan sebelumnya. Diantaranya adalah beberapa penelitian 

yang menjadi pertinjauan penulis yaitu, Penelitian Putri Juwita (2015). 

Penelitian ini berjudul ”Aplikasi Mobile Sistem Informasi Akademik di 

SMKN 1 Pangkalpinang Berbasis Android”
 [2]

. Penelitian Dewi Anjani 

(2012). Penelitian ini berjudul “Sistem Informasi Akademik Pada SMA Nurul 

Qomar Palembang”
 [3]

. Penelitian Harris (2013). Penelitian ini berjudul 

”Sistem Informasi di SMK Taman Karya Subha Berbasis Android”
 [1]

. 

Penelitian Windari Sasuyo (2014). Penelitian ini berjudul “Aplikasi Sistem 

Informasi Akademik di SMA Negeri 2 Pangkalpinang Berbasis Android”
 [4]

. 

Penelitian Dona Savitri (2015). Penelitian ini berjudul “Aplikasi Sistem 

Informasi Akademik Berbasis Mobile Android pada SMK Negeri 5 

Pangkalpinang”
 [5]

. Penelitian Syariful Mujab (2012). Penelitian ini berjudul 

“Perancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Mobile Web Studi Kasus 

di Program Studi Sistem Komputer Universitas Diponegoro”
 [6]

. Penelitian 

Yazid Achyarudin dan Abdul Hadi Zulkarnaen (2013). Penelitian ini berjudul 

“Aplikasi Akademik Berbasis Android Pada STMIK Global Informatika 

Multi Data Palembang”
 [7]

, 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk membuat 

laporan skripsi dengan judul “Aplikasi Mobile Sistem Informasi Akademik 

Pada SMK Negeri 2 Pangkalpinang Berbasis Android”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan, diantaranya : 

1. Bagaimana membuat suatu aplikasi yang dapat memberikan informasi 

mengenai akademik siswa maupun wali siswa dengan efektif dan efisien 

? 

2. Bagaimana cara siswa tidak harus datang kesekolah untuk mengetahui 

informasi yang berkaitan dengan aktifitas di sekolah ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dan  manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk Merancang dan 

mengimplementasikan sebuah sistem informasi akademik berbasis 

Android di SMK N 2 Pangkalpinang. 

 

1.3.2 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Memberikan kemudahan siswa/i untuk mengakses melalui 

smartphone mobile secara efisien dan efektif dalam melihat nilai, 

absensi, jadwal mata pelajaran dan informasi lainnya. 

2. Mempermudah penyampaian informasi yang berhubungan 

dengan aktifitas di sekolah. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk membantu mempermudah pelaksanan pembangunan sistem 

informasi akademik ini agar tidak terlalu luas masalah yang akan dibahas, 

penulis membatasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Penulis akan  membahas pengolahan  nilai, absensi,  jadwal mata 

pelajaran dan pengumuman. 
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2. Perancangan database untuk menunjang aplikasi dengan menggunakan 

MySQL. 

3. Manajemen basis data dilakukan oleh staff TU menggunakan PHP 

MyAdmin 

4. Aplikasi dibuat menggunakan mobile Andoid. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I    Pendahuluan 

Bab ini merupakan awal yang menjelaskan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat, batasan masalah dan 

sistematika penulisannya. 

Bab II   Landasan Teori 

Bab ini membahas mengenai berbagai landasan teori yang digunakan 

dalam penelitian serta disesuaikan dengan batasan permasalah yang 

dihadapi untuk memaksimalkan laporan yang akan dibuat. 

Bab III  Metodologi Penelitian 

Bab ini akan membahas metodologi yang digunakan dalam 

membangun aplikasi yang terdiri dari metode pengembangan 

perangkat lunak, metode penelitian dalam pengembangan perangkat 

lunak dan alat bantu pengembangan sistem. 

Bab IV  Hasil dan Pembahasan 

Bab ini akan membahas mengenai struktur organisasi, jabaran tugas 

dan wewenang, analisa masalah sistem yang berjalan, analisa hasil 

solusi, analisa kebutuhan sistem usulan, analisa sistem, perancangan 

sistem dan mempaparkan metodologi yang digunakan, implementasi 

dan hasil. 
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Bab V  Penutup 

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari penulisan penelitian dan 

saran untuk pengembangan aplikasi program yang dikembangkan. 

 


