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1.1. Latar Belakang 

Santri merupakan sebutan bagi siswa yang mendalami ilmu agama Islam di 

asrama pondok pesantren. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan 

Islam yang tertua di Indonesia. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional 

Islam mengajarkan peserta didiknya (santri) untuk dapat memahami, mendalami, 

dan menghayati dengan menekankan moral agama sebagai pedoman hidup 

bermasyarakat. Pesantren memiliki beberapa elemen yang tidak bisa dipisahkan, 

antara lain kyai sebagai pegasuh sekaligus pendidik, masjid sebagai sarana 

peribadatan sekaligus berfungsi sebagai tempat pendidikan, dan santri sebagai 

peserta didik. (Jannah et al., 2018) 

Perkembangan teknologi komputer dan web saat ini memaksa kita untuk 

mengikuti arus perkembangan teknologi tersebut. Tidak dapat dipungkiri lagi 

bahwa peranan komputer dan web dalam menyediakan layanan informasi 

merupakan faktor penting untuk berbagai institusi maupu perorangan. Dengan 

sebuah layanan yang simple dan tidak terbatas oleh jarak, berbagai macam lembaga 

maupun perseorangan menyediakan dan mengambil data dan informasi melalui 

komputer dan web (Novienty & Prapanca, 2016).  

Pengolahan data yang baik akan mempermudah suatu instansi pondok 

pesantren dalam pemantapan manajemennya, sebaliknya jika sistem yang disajikan 

masih kurang efektif maka tidak akan mampu mendukung kegiatan proses kerja 

admin pondok pesantren dalam mencapai tujuannya. Pengolahan data yang cepat  , 

akurat, dan ruang penyimpanan yang besar terhadap data yang baik, dapat dinilai 
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dari sistem informasinya. Semakin baik sistem informasi yang dipergunakan maka 

semakin baik pula informasi yang akan dihasilkan. Untuk menyediakan informasi 

yang baik tersebut harus didukung oleh penggunaan media dan sistem informasi 

yang baik mudah dioperasikan oleh sumber daya manusia yang terlaltih. 

Gambaran pengelolaan sistem informasi manajemen pendidikan yang 

dibutuhkan idealnya adalah bagaimana para pengambil keputusan bidang bidang 

pendidikan dapat dengan mudah mencari informasi sebagai bahan pengambil 

keputusan bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan penggunaan dan 

pengelolaan sistem informasi manajemen pendidikan tidak bisa dipisahkan dari 

aktifitas pendidikan itu sendiri (Rochaety, 2006:2). Kedua bidang ini saling 

membutuhkan satu sama lain. Menggambarkan hubungan kedua aspek tersebut, 

manajemen menilai pendidikan sebagai penggerak pada sistem informasi 

manajemen pendidikan, sekaligus sistem informasi manajemen pendidikan sebagai 

penentu proses manajemen pendidikan. Sistem informasi manajemen akademik 

adalah hasil interaksi antara elemen di lingkungan akademik untuk menghasilkan 

informasi yang kemudian dijadikan sebagai landasar pengambilan keputusan, 

melaksanakan tindakan, baik oleh pelaku proses itu sendiri, maupun dari pihak luar. 

Sistem informasi manajemen akademik berbasis web merupakan sistem yang 

didesain untuk kebutuhan manajemen pendidikan dalam upaya mendukung fungsi-

fungsi dan aktivitas manajemen pada suatu organisasi pendidikan, dimana 

penerapannya sebagai pendukung kegiatan fungsi manajemen seperti, planning, 

organizing, actuating, controlling dalam rangka menunjang tercapainya sasaran 

dan tujuan fungsi-fungsi operasional akademik dalam organisasi pendidikan.  
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Web engineering (rekayasa web) yaitu suatu permodelan rekayasa 

perangkat lunak yang digunakan untuk pengembangan aplikasi berbasis web. 

Menurut Roger S. Pressman (2005) web engineering  adalah suatu proses yang 

digunakan untuk membuat aplikasi web yang berkualitas tinggi. 

Pondok Pesantren Modern Annida adalah Lembaga pendidikan Islam 

swasta (non-pemerintah), yang letaknya di Jalan H. Lubis No 90 Dusun Tegal Lega 

Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi 

Lampung. Pada studi kasus pondok pesantren ini, pengolahan data-data akademik 

santri sudah menggunakan aplikasi  Microsoft Excel, namun masih banyak 

dokumen yang masih tersebar di berbagai folder, sehingga dalam melakukan 

pencarian dokumen dibutuhkan waktu untuk pengecekan satu persatu dalam folder 

yang berbeda. Sistem yang digunakan sudah terkomputerisasi, namun data yang 

tersimpan tidak memiliki database, sehingga jika data itu hilang maka harus 

mengulang dari awal. Belum memiliki sistem informasi khusus yang menyajikan 

informasi kepada orang tua untuk mengontrol perkembangan kegiatan akademik 

anaknya. 

Penelitian ini diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi 

pada proses pengolahan data akademik santri di Pondok Pesantren Modern Annida. 

Dari persoalan tersebut, dibangunlah sistem informasi manajemen yang dapat 

membantu pihak pesantren dalam mengelola dan menyajikan data akademik santri. 

Jika data-data dapat dikelola dengan baik, tentu dalam pengambilan keputusan dan 

penerimaan arus informasi akan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan latar 

belakang dan permasalahan yang ditemukan, maka penulis mengangkat judul 

tentang “Sistem Informasi Manajemen Santri Berbasis Web Engineering (Studi 
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Kasus : Pondok Pesantren Modern Annida)” , dimana sistem informasi ini dapat 

mempermudah pondok pesantren dalam rangka mengelola dan menyajikan data-

data santri serta memberikan informasi akademik yang dibutuhkan. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis mendapatkan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengolahan dan penyajian data santri dapat memberi informasi 

kepada pihak terkait untuk pengambilan keputusan ? 

2. Bagaimana membangun Sistem Informasi Manajemen Santri berbasis web 

di Pondok Pesantren Modern Annida ? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Sistem yang dibangun berbasis web. 

2. Sistem informasi manajemen menangani pengolahan data akademik santri 

hanya untuk jenjang pendidikan SMP.  

3. Sistem yang dibangun membahas dari awal santri masuk sampai dengan 

selesai. 

4. Data akademik santri mencakup tahun akademik, data kelas, data asrama, 

mata pelajaran, data santri, jadwal pelajaran, data nilai, data pelanggaran 

dan raport santri. 

5. Sistem tidak dapat menangani proses pendaftaran dan proses pembayaran. 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mendapatkan hasil analisis dari pengolahan data akademik terkait 

santri. 

2. Untuk menghasilkan suatu aplikasi berbasis web yang dapat mengelola dan 

menyajikan data-data santri. 

1.5. Manfaat Penelitian  

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis  

 Penulis dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, kreatif dalam berfikir 

untuk menentukan masalah, serta mengembangkan dan menerapkan ilmu 

yang telah didapatkan selama perkuliahan 

2. Bagi Universitas (FTIK Universitas Teknokrat Indonesia) 

 Hasil dari penelitian ini nantinya bisa dijadikan sarana pengembangan ilmu 

pengetahuan dan juga dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan bisa 

menjadi refrensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait 

sistem informasi manajemen untuk santri pada pondok pesantren. 

3. Bagi Pesantren 

Membantu pihak pesantren dalam melakukan pengolahan dan penyajian 

data santri sehingga diperoleh informasi mudah, rapih, dan cepat. 


