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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi pada masa ini terasa begitu cepat dan sulit dihindari, 

bahkan kemajuan teknologi pun telah masuk di berbagai aspek kehidupan. 

Kemajuan teknologi dapat dirasakan oleh berbagai lapisan di masyarakat, 

perindustrian dan pemerintahan Teknologi yang berkembang saat ini tentunya 

diciptakan untuk memudahkan segala macam jenis pekerjaan yang ada di muka 

bumi ini. 

Website adalah salah satu contoh kemajuan teknologi yang paling sering 

dimanfaatkan oleh berbagai macam lapisan masyarakat dan instansi untuk 

memenuhi kebutuhhannya. Website biasanya dibuat untuk menyempaikan 

informasi agar yang membutuhkan informasi dapat mendapatkan informasi 

tersebut dengan mudah dan cepat.  

SD Negeri 4 Pagarawan adalah salah satu sekolah dasar milik pemerintah 

yang ada di Bangka Belitung yang belum terkomputerissikan secara optimal pada 

saat pengolahan data yang tentunya akan membuat repot para guru dan wali kelas, 

apalagi proses pengelolaan data saring dilakukan. Ditambah dengan laporan yang 

dihasilkan kurang akurat. Karena banyak variabel dan komponen nilai yang diolah 

dengan secara manual seperti Microsoft excel dan word yang mengakibatkan 

implementasi menjadi rumit dan memiliki kelemahan dalam hal waktu yang  

diperlukan cukup lama pada proses pengisian dan penyimpanan data. 

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka penulis mencoba untuk membuat 

suatu rancangan sistem informasi akademik pengolahan data berbasis website. 

Oleh karena itu, melihat masalah yang terjadi tersebut, penulis mengangkat 

masalah ini ke dalam suatu topik pembahasan yang diberi judul “OPTIMASI 

DALAM SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS WEBSITE PADA SD 

NEGERI 4 PAGARAWAN MENGGUNAKAN METODE FAST ”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dalam sistem informasi akademik berdasarkan latar belakang diatas dapat 

dirumuskan masalah yaitu: Bagaimana menganalisa dan merancang sistem 

akademik berbasis web untuk mempermudah memperoleh informasi dan 

pengolahan data? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar topik yang dibahas tidak menyimpang dari penelitian ini maka batasan 

masalah yang akan dibahas yaitu: 

1. Dalam hal ini hanya membahas mengenai pengolahan data menyangkut 

masalah data siswa, data guru, data mata pelajaran, jadwal dan data nilai 

siswa seperti harian siswa. 

2. Semua rancangan dibuat sesuai data di tempat riset SD Negeri 4 pagarawan. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui cara membangun sebuah sistem informasi akademik 

pengolahan data siswa pada SD negeri 4 Pagarawan  

2. Untuk dapat memaksimalkan penyampaian informasi yang ditujukan untuk 

berbagai pihak yang membutuhkan.  

3. Data dapat tersimpan secara terstruktur dan dapat meminimalkan resiko 

terjadinya redundancy (duplikasi) data dikarenakan sistem yang 

menggunakan database yang tersimpan di dalam komputer. Serta sistem 

dapat di akses oleh guru, wali kelas, kepala sekolah, siswa, dan orang tua 

siswa dari jarak jauh 

Manfaat : 

1. Sistem informasi ini diharapkan mampu memberi kemudahan kepada semua 

pihak yang membutuhkan informasi. 

2. Sistem ini dapat mempermudah para guru dalam proses rekapitulasi nilai 

siswa. 
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3. Melatih kemampuan dalam mengolah data akademik dengan sistem 

komputerisasi. 

4. Tempat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama melaksanakan 

kuliah di STMIK ATMA LUHUR 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab dan setiap bab 

terdiri dari sub-sub bab yang tersusun dengan garis besar sebagai berikut : 

 

BAB I     PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang mendukung judul dan 

mendasari pembahasan secara detail dari objek penelitian.   Dapat 

berupa definisi-definisi yang berkaitan dengan masalah/judul yang 

diteliti.   Terdapat juga teori-teori dan landasan khusus yang berkaitan 

terhadap program yang digunakan. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi 3 bagian utama yaitu model penelitian, metode penelitian 

dan tools pengembangan sistem (alat bantu dalam analisis dan 

merancang sistem infomasi) alat bantu yang digunakan untuk membuat 

atau merancang sistem. 
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BAB IV  PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang struktur organisasi, jabatan tugas dan 

wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, 

analisis kebutuhan sistem usulan. 

 

BAB V    PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diaharapkan oleh 

penulis agar menghasilkan sistem informasi akademik yang akurat dan 

optimal. 

 


