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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Pada zaman sekarang di era globalisasi ini, perkembangan teknologi informasi 

semakin hari berkembang begitu sangat pesat di segala bidang seiring dengan 

hadirnya internet dan bermunculannya alat telekomunikasi mulai dari telepon 

seluler, Hp, televisi, radio, laptop hingga telegram serta berkembangnya pola pikir 

dan kreatifitas dari manusia yang selalu mencari trobosan baru. Namun tanpa kita 

sadari, dengan makin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah 

menjadikan manusia untuk melakukan sesuatu dengan cepat dan praktis. Oleh 

karena itu komunikasi sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencari bahkan 

bertukar informasi dimanapun dan kapanpun. 

 Dizaman sekarang, sudah banyak teknologi untuk mengakses informasi 

terutama dengan memanfaatkan jaringan internet. Internet adalah jaringan 

komputer yang banyak memiliki fungsi terutama untuk menghubungkan pengguna 

komputer diseluruh belahan dunia. Dengan adanya internet pengguna komputer 

dapat melakukan pencarian dan pertukaran informasi secara cepat dan akurat. 

Teknologi inilah yang sangat dibutuhkan oleh sebuah instansi sekolah dalam 

meningkatkan kualitas layanan informasi terkhususnya di bidang akademik untuk 

memajukan dunia Pendidikan terutama pada UPTD SMP Negeri 1 Riau Silip. 

UPTD SMP Negeri 1 Riau Silip yang telah berdiri sejak tahun 1994 yang 

beralamatkan Jl. Raya Belinyu, Riau, Kec. Riau Silip, Kab. Bangka Prov. 

Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu sekolah yang masih belum 

mempunyai sistem informasi yang terkomputerisasi sebagai sarana informasi untuk 

para guru, siswa dan orang tua siswa terutama dalam mendapatkan informasi 

dibidang akademik dan sampai saat ini sebagian besar kegiatan akademik maupun 

non akademik juga masih dilakukan secara manual. Misalnya untuk pendataan atau 

pengolahan data guru, siswa, absensi, rapor, nilai, jadwal dan lain sebagainya yang 

kemudian di arsipkan oleh bagian Staff TU. Adapun permasalahan lain yang terjadi 

yaitu rumitnya pembuatan jadwal akademik yang masih dilakukan secara manual  
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khususnya untuk jadwal guru yang mengakibatkan banyaknya jadwal guru yang 

bertabrakan satu dengan yang lainnya dan proses pembuatan penjadwalan yang 

memakan banyak waktu. Staf TU juga diharuskan untuk memeriksa kembali jadwal 

yang telah dirancang untuk mengecek apakah jadwal mengajar guru ada yang 

bertabrakan dalam waktu yang bersamaan atau tidak, sehingga dalam kasus tersebut 

ketelitian sangat diperlukan dan dibutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan 

jadwal mata pelajaran terutama untuk guru. 

Hal itulah yang dirasa sangat dibutuhkan sebuah sistem informasi akademik 

berbasis web yang nantinya dapat membantu serta memberikan kemudahan baik itu 

terhadap admin (Staff TU), guru, siswa maupun orang tua siswa dalam 

mendapatkan informasi secara online. Diharapkan melalui sistem informasi 

berbasis web ini admin (Staff TU), guru, siswa dan orang tua siswa makin leluasa 

untuk mengakses informasi terkhususnya tentang akademik maupun non akademik 

secara lengkap pada web UPTD SMP Negeri 1 Riau Silip. 

Berdasarkan permasalahan serta kondisi yang ada diatas, maka penulis 

berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul skripsi “Sistem 

Informasi Akademik Pada UPTD SMP Negeri 1 Riau Silip Kabupaten Bangka 

Berbasis Web”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan masalah yang terjadi pada latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah yang ditemukan pada UPTD SMP Negeri 1 Riau Silip yaitu : 

1. Bagaimana merancang dan membuat sistem informasi akademik berbasis 

web untuk pengolahan data akademik sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

oleh UPTD SMP Negeri 1 Riau Silip? 

2. Bagaimana cara menyediakan sistem informasi yang nantinya dapat 

mempermudah sekolah untuk memberikan informasi terbaru kepada guru, 

siswa dan orang tua siswa terkait informasi akademik maupun non 

akademik pada UPTD SMP Negeri 1 Riau Silip? 
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1.3  Batasan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, agar topik yang dibahas 

tidak menyimpang dari penelitian ini, maka batasan masalah yang akan dibahas 

yaitu sistem informasi ini tidak membahas jadwal untuk siswa. 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Berikut adalah tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu perancangan sistem 

informasi akademik pada UPTD SMP Negeri 1 Riau Silip bebasis web: 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Sistem informasi akademik yang dirancang dan dibuat mencakup informasi 

akademik seputar absensi, mata pelajaran, jadwal, nilai akademik, data 

guru, data siswa, kelas siswa maupun informasi yang berkaitan dengan 

akademik lainya sesuai kebutuhan yang ada di UPTD SMP Negeri 1 Riau 

Silip. 

2. Sistem informasi akademik mempermudah sekolah untuk memberikan 

informasi terbaru kepada admin (Staff TU), guru, siswa dan orang tua siswa, 

khususnya untuk guru yang akan lebih dimudahkan dalam melihat jadwal 

mengajarnya dan admin (Staff TU) dalam membuat dan menyusun jadwal 

guru mengajar, cukup melalui sistem informasi akademik UPTD SMP 

Negeri 1 Riau Silip. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Dapat digunakan oleh sekolah untuk memberikan informasi akademik 

kepada admin (Staff  TU), guru, siswa maupun orang tua siswa secara cepat, 

mudah dan praktis sehingga lebih efektif dan efisien. 

2. Dapat digunakan sekolah untuk memberikan sebuah informasi apabila ada 

perubahan dalam jadwal maupun informasi akademik lainnya kepada para 

guru serta staf  tata usaha yang ada di sekolah. 

3. Mampu membantu meningkatkan kualitas dunia Pendidikan melalui sistem 

informasi akademik berbasis web ini khususnya terhadap UPTD SMP 

Negeri 1 Riau Silip. 
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4. Sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan 

penelitian sejenis atau pengembangan selanjutnya. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

 Sistem pembahasan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan pembahasan bab 

ini akan memberikan gambaran yang jelas, singkat dan mudah dimegerti atau 

dipahami sesuai dengan ruang lingkup  yang dibahas, oleh karena itu penulis 

menyusun skripsi ini menjadi beberapa bab yang tersusun. Berikut adalah 

sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab : 

BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

            masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

      BAB II LANDASAN TEORI 

    Bab ini berisi tentang berbagai macam landasan teori yang nantinya 

  akan mendukung judul dan mendasari pembahasan secara detail. 

      BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan, model 

pengembangan perangkat lunak, metode penelitian yang akan 

digunakan oleh penulis. 

      BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang struktur organisasi, jabatan tugas, 

wewenang, proses bisnis, activity diagram, analisa keluaran dan 

analisa masukan, identifikasi kebutuhan, Use Case diagram, 

deskripsi Use Case, ERD, transformasi ERD ke LRS, LRS, tabel, 

dan spesifikasi basis data, Package diagram, Class diagram, 

Squence diagram dan deployment. 

      BAB V PENUTUP 

  Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 


