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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan sistem informasi yang sangat pesat didorong adanya kebutuhan 

data dan informasi. Pengolahan data dan informasi menjadi bagian terpenting dalam 

suatu organisasi. Semakin besar dan kompleknya suatu sistem informasi maka 

kebutuhan akan pengolahan dan integrasi data menjadi perhatian bagi organisasi. 

Proses bisnis yang berubah seiring kebutuhan organisasi sehingga diperlukan 

pengembangan sistem dan aplikasi yang ada (Kapojos et al., 2011).  

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi khususnya internet, yang 

memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi dalam waktu singkat, 

membuat semua pihak tertarik untuk menggunakannya. Perkembangan internet saat 

ini sangat pesat, internet tidak hanya berfungsi untuk mendapatkan informasi saja, 

tetapi juga untuk memberikan informasi. Website adalah salah satu aplikasi yang 

berisikan dokumen-dokumen multimedia (teks, gambar, animasi, video) dimana 

untuk mengaksesnya kita harus menggunakan perangkat lunak yang disebut browser 

dengan memanfaatkan internet. 

SMAN 1 Sendang Agung adalah Sekolah Menengah Atas Negeri yang terletak 

di Kabupaten Lampung Tengah dengan salah satu tugas yang diampunya adalah 

meningkatkan displin dan kualitas proses pembelajaran untuk mencapai prestasi 

secara optimal. Dalam prosesnya SMAN 1 Sendang Agung membutuhkan suatu 

sistem informasi yang mutakhir dan selalu terkini. Tetapi dapat digaris bawahi bahwa 

saat ini penyampaian informasi sekolah yang masih sederhana pada SMAN 1 



Sendang Agung  yang dilakukan secara manual yaitu berupa pemasangan spanduk 

atau banner. Dan bagi masyarakat luar yang membutuhkan informasi sekolah harus 

datang  langsung ke sekolah, sehingga menyebabkan penyampaian informasi kurang 

efektif dan efisien. Sistem penyampaian informasi yang demikian menjadikan 

kendala bagi sekolah untuk bisa lebih dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas. 

Maka, Penulis ingin membangun suatu sistem yang dapat dijadikan sebagai media 

penyedia informasi sekaligus sebagai media promosi kepada dunia luar dengan 

jangkauan informasi yang sangat luas dan tidak  terbatas karena penyampaian 

informasi sekolah yang dapat  diakses sewaktu-waktu kapan dan dimana saja. 

Sehingga masyarakat  luar dapat mengakses informasi-informasi yang ada tentang 

SMAN 1 Sendang Agung tanpa harus datang langsung kesekolah melainkan dapat 

mengaksesnya melalui website dengan internet. Sistem yang akan dibangun juga 

menyediakan forum diskusi, dimana forum tersebut dapan digunakan oleh siswa 

maupun alumni sebagai sarana untuk saling berbagi informasi tentang sekolah,siswa 

maupun lowongan pekerjaan bagi alumni SMAN 1 Sendang Agung. 

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud mengusulkan penelitian yang 

berjudul ”Rancang Bangun Sistem Informasi Profil Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Sendang Agung Berbasis Web” dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, 

MySQL dan metode pengembangan sistem extreme programming. Dalam 

pembuatanya penulis juga akan menggunakan ISO 9126 sebagai pengujian sistem. 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

Bagaimana membuat sistem yang dapat dijadikan sebagai media penyedia informasi 

sekaligus sebagai media promosi kepada dunia luar. Sehingga siswa maupun 

masyarakat  luar dapat mengakses informasi-informasi yang ada tentang SMAN 1 

Sendang Agung tanpa harus datang langsung kesekolah melainkan dapat 

mengaksesnya melalui website dengan internet. 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mempermudah uraian pada pembahasan nantinya dan agar terhindar dari 

pembahasan yang lebih luas maka penulis memberikan batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Objek penelitian dilakukan pada SMAN 1 Sendang Agung. 

2. Pembuatan website menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. 

3. Penulis hanya membuat sistem yang dapat mengolah dan memberikan 

informasi mengenai SMAN 1 Sendang Agung. 

4. Penelitian dilakukan menggunakan metode pengembangan sistem extreme 

programming. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Membangun  Sistem Informasi Berbasis Web Pada SMAN 1 Sendang Agung 

yang dapat  memberikan kemudahan kepada pihak sekolah maupun masyarakat luas 

dalam memberikan dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan SMAN 1 

Sendang Agung. 



1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penulisan laporan ini sebagai berikut : 

1. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sendang Agung memiliki media 

penyampaian informasi yang lebih efektif dan efisien. 

2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat umum maupun warga sekolah, 

dalam mengakses informasi tentang sekolah. Tanpa harus datang langsung 

ke sekolah. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini menguraikan teori-teori yang terkait dengan konsep sistem 

informasi, analisis dan perancangan sistem serta teori-teori yang berhubungan dengan 

sistem informasi berbasis website pada sekolah. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini menguraikan serta menjelaskan tentang objek penelitian, 

metodologi penelitian yang digunakan khususnya pengumpulan data, metode 

penelitian, waktu dan tempat penelitian. 

 

 



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang implementasi, pengujian dan pembahasan 

hasil dari penelitian yang akan dilakukan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari laporan penelitian yang penulis 

buat. Kesimpulan dan saran dinyatakan secara terpisah. 
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