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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, maka semakin banyak 

tuntutan di dalam memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Informasi 

merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting di era 

globalisasi seperti sekarang ini. 

Pada saat ini masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi yang di 

inginkan melalui berbagai cara dan salah satunya adalah dengan menggunakan 

internet yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi yang terus menerus 

berkembang. 

Tuntukan perkembangan internet sangat berpengaruh di berbagai bidang, 

salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Pada saat ini perkembangan akan 

dunia pendidikan mendorong sekolah-sekolah untuk mendapatkan informasi, 

bukan hanya itu saja tetapi dalam hal memproses pengolahan data dengan mudah, 

cepat dan akurat.  

Di dalam dunia pendidikan pada saat ini telah banyak menggunakan 

website pada sekolah-sekolah. Teknologi website dalam perkembangannya telah 

banyak di terapkan pada dunia pendidikan di Indonesia. Hal itu dapat kita lihat 

dengan hadirnya beberapa situs pendidikan baik dari pendidikan regular maupun 

dari Lembaga Pendidikan non regular. Pada instansi Pemerintah di Lembaga 

Pendidikan Sekolah wajib menerapkan sistem yang telah terkomputerisasi sebagai 

sarana utama dalam menangani kendala-kendala yang dihadapi dalam 

menyelesaikan pekerjaan.  

Salah satu sistem yang digunakan adalah sistem informasi akademik. 

Sistem informasi akademik adalah sistem pengelolahan data yang berhubungan 

dengan proses belajar mengajar di sekolah antara lain: pengolahan data siswa, 

mata pelajaran, data guru, data nilai kelas dan jadwal mata pelajaran. 

Dalam menyikapi masalah tersebut, maka penulis mengadakan suatu 

penelitian pada Sekolah Menengah Pertama yang terletak di kota Pangkalpinang, 
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dimana sekolah ini belum memiliki sebuat website sebagai media informasi yang 

dapat  mempermudah dalam memberikan dan mengelola informasi. 

Pada saat ini SMP Budi Mulia Pangkalpinang, masih menggunakan 

pengolahan data akademik secara manual belum memiliki suatu sistem informasi 

yang terkomputerisasi dalam menyajikan dan memberikan infromasi yang 

diperlukan. 

Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mempermudah dan membantu 

pihak lembaga pendidikan dalam menyajikan dan memberikan informasi yang 

diperlukan, seperti dalam siswa, nilai UTS, UAS, jadwal mata pelajaran, absensi, 

profil sekolah, kegiatan yang ada di SMP Budi Mulia Pangkalpinang, maka 

penulis mengambil judul skripsi “SISTEM INFORMASI AKADEMIK 

BERBASIS WEBSITE STUDI KASUS SMP BUDI MULIA 

PANGKALPINANG” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah yang di hadapi penulis dalam melakukan 

penelitian pada SMP Budi Mulia Pangkalpinang sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengolahan data akademik pada SMP Budi Mulia 

Pangkalpinang? 

2. Bagaimana menyajikan laporan nilai siswa secara komputerisasi pada SMP 

Budi Mulia Pangkalpinang? 

3. Bagaimana implementasi sistem informasi akademik pada SMP Budi Mulia 

Pangkalpinang? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan dapat di atasi dengan baik dan terarah pada tujuan 

yang di inginkan, maka masalah yang penulis bahas terbatas pada ruang lingkup: 

1. Objek penelitian di SMP Budi Mulia Pangkalpinang 

2. Pembuatan web pada proses penginputan data siswa, guru, nilai (harian, UTS, 

UAS), jadwal mata pelajaran, absensi, raport, laporan penilaian, serta berita 

terbaru untuk admin. 
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3. Menampilkan data siswa, nilai ulangan harian, nilai UTS dan UAS, mata 

pelajaran, jadwal mata pelajaran, absensi, raport, laporan penilaian. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Dengan adanya sistem informasi ini, maka di harapkan mendukung 

tercapainya tujuan sebagai berikut: 

1. Memahami prosedur pengolahan data khususnya pengolahan data akademik 

pada SMP Budi Mulia Pangkalpinang. 

2. Untuk menyusun sebuah sistem informasi akademik yang berbasis komputer 

secara sistematis, terstruktur dan terarah sehingga dapat digunakan oleh SMP 

Budi Mulia Pangkalpinang untuk mengatasi kelemahan sistem manual yang 

digunakan saat ini. 

3. Dengan adanya sistem informasi akademik, diharapkan dapat mempercepat 

proses penyelesaian pekerjaan, dapat menghemat waktu dan biaya seta dapat 

meningkatkan mutu peleyanan yang lebih baik kepada para siswa. 

4. Meningkatkan efektifitas dalam pengolahan data agar dapat menghasilkan 

informasi yang di butuhkan dengan lengkap dan menghasilkan laporan yang 

lebih cepat dan akurat. 

 

Manfaat Penelitian:  

Adapun manfaat yang diambil oleh SMP Budi Mulia Pangkalpinang 

sebagai berikut: 

1. Sebagai masukan dalam membangun sebuah sistem yang terkomputerisasi. 

2. Dapat meningkatkan kualitas dan mempermudah dalam pengolahan data 

siswa, data guru, data mata pelajaran dan laporan dengan cepat, tepat dan 

akurat. 
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1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Untuk memahami lebih jelas laporan skripsi ini, maka materi-materi yang 

tertera pada laporan skripsi ini dikelompokan menjadi beberapa sub bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang yang akan dibahas, perumusan masalah, 

ruang lingkup/batasan masalah, tujuan/manfaat dilakukannya penelitian dan 

sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi uraian teori yang digunakan sesuai dengan topik skripsi yang 

diambil dan menguraikan tentang tools/software (komponen) yang digunakan 

untuk pembuatan sistem atau untuk keperluan penelitian. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari 3 bagian 

utama yaitu model pengembangan perangkat lunak, motode penelitian dan tools 

pengembangan sistem dalam analisis dan merancang sistem informasi. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan tinjauan umum yang berisi tentang gambaran umum 

objek penelitian dengan struktur organisasi, tugas dan wewenang serta 

menjelaskan secara rinci rancangan sistem yang akan diusulkan. Rancangan 

tersebut terdiri dari rancangan berbasis data yaitu : ERD, transformasi ERD ke 

LRS, LRS, tabel, spesifikasi basis data. Rancangan layar antar muka meliputi 

rancangan masukan dan keluaran, class diagram, sequence diagram, deployment 

diagram, rancangan layar dan tampilan layar. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup dari semua pembahasan yang memuat kesimpulan 

dan saran yang dapat mengemukakan kembali masalah penelitian dan 

menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh dan menarik kesimpulan dari hasil 

yang di kerjakan dan layak untuk di implementasikan.  

 


