
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia 

berkembang cepat, salah satunya dalam bidang komputer. Dalam perkembangan 

teknologi dan informasi sudah menyentuh seluruh kalangan, termasuk masyarakat 

umum, pemerintah dan bisnis. Penduduk Indonesia mencapai 256,2 juta orang dan 

132,7 juta orang di antranya yang mengunakan internet, seperti mahasiswa 

mencapai 89,7%, pelajar 69,8 %, pekerja 58,4 %, ibu rumah tangga 25,3%, dan 

lainya 6,7 %, maka pengguna internet akan selalu meningkat pada setiap tahunya 

(APJII, 2018). 

Pentingnya penggunaan internet juga makin disadari oleh masyarakatnya 

dari berbagai kalangan. Terbukti dari data statistik Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) mengenai jumlah pengguna internet di Indonesia yang 

terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mulai dari 512.000 di tahun 

1998 menjadi 4.500.000 di tahun 2002. Bahkan sampai di akhir tahun 2007, 

jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai angka 25.000.000. Di samping 

itu, dapat dilihat juga fenomena makin meluasnya fasilitas-fasilitas yang 

menyediakan layanan internet di kota-kota besar Indonesia saat ini, dimana tempat 

layanan internet tidak hanya bisa ditemui di warung internet (warnet) saja, tapi 

juga di sekolah, perpustakaan-perpustakaan, bahkan di area-area publik semua 

menyediakan layanan internet yang telah memasang hotspot wifi (APJII, 2018). 
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Fasilitas layanan internet juga ikut andil dalam perkembangan dunia 

pendidikan. Pihak pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia sudah mencanangkan pendidikan bebasis online 

(online education). Sekolah – sekolah juga sudah memiliki website baik hanya 

sekedar sebagai penyebarluaskan informasi sekolah sampai sebagai media 

pembelajaran untuk para pelajar. Website – website umum yang menyajikan 

informasi pendidikan juga banyak bermunculan di dunia internet. Bahkan tak 

menutup kemungkinan sekolah atau pendidikan sudah sangat ketergantungan 

kepada layanan internet yang menjadi penunjang dalam pembelajaran serta sistem 

informasi akademik yang ada di sekolah (Susena & Lestari, 2014). 

 

Sistem Informasi Akademik (SIA) adalah perangkat lunak yang digunakan 

untuk menyajikan informasi dan menata administrasi yang berhubungan dengan 

kegiatan akademis. Dengan penggunaan perangkat lunak seperti ini diharapkan 

kegiatan administrasi akademis dapat dikelola dengan baik dan informasi yang 

diperlukan dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Sistem informasi akademik 

saat ini masih jarang digunakan pada sekolah seperti sekolah dasar, sekolah 

menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. 

Terutama SMA atau SMK harus sudah memiliki sistem informasi akademik 

karena siswa SMA dan SMK pasti sudah bisa menggunakan sistem informasi 

akademik dengan baik untuk memudahkan dalam proses pencarian data akademik 

yang ada pada sekolah (Satoto, 2008). 
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Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sekolah yang memiliki 

berbagai bidang keahlian dalam dunia pendidikan SMK. Pendidikan kejuruan 

sebagai program pendidikan yang terorganisasi yang berhubungan langsung 

dengan persiapan individu untuk bekerja mendapatkan upah ataupun bekerja tanpa 

upah atau persiapan tambahan suatu karir. Terdapat banyak sekali SMK yang ada 

di berbagai Provinsi di Negara Indonesia dan salah satunya adalah SMK yang ada 

di Provinsi Lampung Tengah yaitu SMKN 1 Trimurjo yang memiliki berbagai 

bidang kejuruan (Soeharto, 2013). 

 

SMKN 1 Trimurjo Lampung Tengah adalah salah satu organisasi yang 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan. SMKN 1 

Trimurjo Lampung Tengah yang beralamatkan Jl. Bakti ABRI Liman Benawi, 

Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Bagian terpenting dari suatu 

organisasi sekolah adalah siswa dan nilai siswa tersebut. Sistem pengolahan data 

nilai siswa pada SMKN 1 Trimurjo Lampung Tengah belum sepenuhnya 

terkomputerisasi dan penyimpanan masih bersifat konvensional, adapun prosedur 

yang dilakukan adalah petugas TU menerima berkas penilaian siswa dari setiap 

guru mata pelajaran dan diinputkan ke dalam dokumen excel untuk dicetak dalam 

dalam satu buku yang disebut dengan raport. 

Masalah yang ada dapat diatasi dengan pengembangan suatu sistem seperti 

yang pernah diusulkan oleh Ridha, dkk (2015) yang mengusulkan sebuah sistem 

informasi akademik pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri 

dikarenakan pada awalnya pengolahan data kurang efisien dan efektif karena 
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masih menggunakan Microsoft World dan Excel sehingga diperlukan suatu sistem 

yang terintegrasi dan dapat dipakai dimana saja dan kapan saja, salah satu 

solusinya adalah dengan membangun sistem online berbasis web. Pada penelitian 

ini perancangan yang dilakukan menggunakan model UML (Unified Modelling 

Language) dengan database MySQL. Selain itu terdapat juga penelitian lain, yaitu 

penelitian oleh Pane dan Sadar (2015) mengusulkan sebuah sistem informasi 

akademik pada SMK Negeri 5 Pekanbaru di karenakan pada awalnya sistem 

pemrosesan data akademik  masih menggunakan sistem pemrosesan manual 

sehingga dalam penelitian ini memberikan solusi untuk membangun suatu sistem 

berbasis web yang mampu meningkatkan mutu pengolahan data sehingga 

penyampaian informasi dapat diterima secara cepat dan berjalan lancar untuk 

memproses sistem akademik sekolah lebih cepat sampai ke siswa karena bisa di 

akses secara online. Pada penelitian ini perancangan yang dilakukan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dan HTML serta database dengan MySQL. 

Berdasarkan adanya usulan dari penelitian terdahulu tentang 

pengembangan Sistem Informasi Akademik dapat diketahui permasalahan yang 

ada hampir semuanya memiliki permasalahan yang serupa. Maka dari itu 

penelitian ini diusulkan untuk mengembangkan sebuah sistem yang serupa dengan 

usulan terdahulu. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang 

sebelumnya, penelitian ini sudah menggunakan pengembangan aplikasi web 

dengan framework codeigniter yang bersifat open source yang menggunakan 

metode MVC (Model, View, Controller) dengan database menggunakan MySQL 

dan pemodelan menggunakan UML (Unified Modelling Language). 
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1.2. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan dari masalah diatas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian  

 

ini adalah: 

 

1. Bagaimana merancang serta membangun aplikasi pengelolaan nilai siswa 

berbasis web? 

 
2. Bagaimana sistem   informasi   akademik yang akan dibangun dapat diterima 

oleh pengguna? 

1.3. Tujuan Penelitian 
 

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah: 
 

1. Membuat sistem pengelolaan nilai menggunakan framework codeigniter 

agar siswa dapat melihat nilai sebelum dicetak dalam bentuk rapor. 

 
2. Menghasilkan sistem informasi akademik pengelolaan nilai berbasis web 

yang dapat bermanfaat dan diterima dengan baik oleh pengguna. 

1.4. Batasan Masalah Penelitian 
 

Batasan masalah dilakukan agar penelitian dapat memberikan pemahaman 

yang terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

 
1. Framework yang digunakan adalah Codeigniter dengan desain interface 

dan database menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. 

 
2. Sistem informasi pengolahan nilai hanya mencangkup pengelolaan nilai 

siswa pada SMKN 1 Trimurjo Lampung Tengah. 
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3. Sistem informasi pengolahan nilai ini hanya dapat diakses oleh admin, 

guru, kepala sekolah dan siswa SMKN 1 Trimurjo Lampung Tengah. 

4. Menghasilkan sistem informasi akademik pada SMKN 1 Trimurjo 

Lampung Tengah. 

5. Sistem informasi pengolahan nilai mampu menampilkan grafik nilai rata-

rata siswa pada setiap tahunnya. 

1.5. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
 

1. Memberikan kemudahan kepada wali kelas dalam mencatat dan mengelola 

nilai siswa. 

2. Sebagai pembelajaran serta menambah wawasan tentang dunia kerja 

khususnya mengenai sistem informasi berbasis web, yang telah didapatkan 

selama perkuliahan. 

 
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada 

disekolah terutama dalam hal pengelolaan nilai. 

 

 

 

 

 

 


