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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan sistem informasi dan teknologi informasi yang sangat pesat 

memberikan dampak penggunaan teknologi informasi secara besar-besaran 

terhadap kinerja perusahaan/instansi, dan pada persaingan yang semakin 

kompetitif. Berbagai perusahaan dalam skala kecil, menengah dan besar serta 

instansi umum dan swasta telah melakukan perubahan dalam hal teknologi 

informasi yang digunakan, seperti perubahan proses bisnis konvensional (manual) 

kepada proses bisnis yang terkomputerisasi. Perusahaan yang menerapkan sistem 

dalam proses bisnis tertentu dan kemudian menggunakannya secara efektif, akan 

dapat bersaing dengan perusahaan lain di era globalisasi ini. Berbanding terbalik 

dengan perusahaan yang tidak menerapkan sistem informasi, pada umumnya 

perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan dalam pengelolaan data, 

pengelolaan informasi serta efisiensi dalam pengambilan keputusan bisnis 

perusahaan. 

Dalam dunia pendidikan, teknologi komputer menjadi susatu kebutuhan 

yang mendasar, pengguanaan komputer untuk pekerjaan yang berkaitan dengan 

manajemen sekolah dan administrasi juga sangat dibutuhkan untuk meminimalisir 

kesalahan yang terjadi bila suatu pekerjaan dikerjakan secara manual, salah satu 

peerapan teknologi informasi adalah suatu sistem informasi akademik sekolah. 

Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 

operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang diperlukan (as cited in Saraswati, 2013). Sedangkan sistem informasi 

akademik sekolah adalah suatu sistem yang dirancang untuk keperluan pengolahan 

data-data akademik serta pengolahan data yang baik, rapi, dan terorganisir dalam 

sebuah lembaga pendidikan dengan penerapan teknologi komputer (as cited in 

Pandanwangi, 2014). Sistem informasi akademik sekolah diperlukan sekolah agar 
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dapat memberikan layanan optimal terhadap siswa dan pekerjaan yang 

berhubungan dengan administrasi dan manajemen sekolah bidang akademik dapat 

terselesaikan dengan baik dan lebih cepat serta kesalahan yang diakibatkan oleh 

manusia dapat diminimalisir. 

SMK Manajemen Penerbangan Pekanbaru didirikan pada tanggal 10 Mei 

2012 dengan SK Pendirian: 420/Bid.SM.2/VII/2012/6552.1 yang beralamat di Jl. 

Datuk Setia Maharaja (Kompleks SMK Penerbangan no.1) Pekanbaru Riau. SMK 

Manajemen Penerbangan Pekanbaru sekarang ini dikepala sekolahi oleh Bapak 

Captia Idaman, S.Pd.I, SMK Manajemen Penerbangan Pekanbaru memiliki tiga 

jurusan yang terdiri dari Usaha Perjalanan Wisata (UPW), Administrasi 

Perkantoran (ADP), Airframe dan Powerplant. Selain untuk tempat pembelajaran , 

digunakan juga untuk recruitment pramugari lion dan teknisi lion di setiap tahun, 

saat ini SMK Manajemen Penerbangan Pekanbaru saat ini memiliki 275 siswa dan 

25 tenaga pengajar. Agar dapat memberi pelayanan yang lebih maksimal, maka 

dibutuhkan sebuah sistem penunjang kegiatan akademik yang mampu memberikan 

efisiensi dan meminimalisir kesalahan sehingga SMK Manajemen Penerbangan 

Pekanbaru dapat menjadi Sekolah Menengah Kejuruan terbaik di Pekanbaru. 

Proses kegiatan belajar-mengajar merupakan kegiatan utama yang terjadi 

pada SMK Manajemen Penerbangan Pekanbaru. Proses belajar mengajar yang 

dilakukan di kelas berupa teori nantinya akan direalisasikan dalam praktek kerja 

lapangan (magang) di bandara seluruh Indonesia sesuai jurusan masing-masing. 

Dalam proses pembelajaran ini segala aspek yang dilakukan siswa akan dinilai oleh 

setiap guru bidang studi dan walikelas. Dalam hal ini nantinya seluruh nilai akan 

diakumulasikan ke dalam Ms. Excel berupa leger sehingga segala nilai dari guru 

bidang studi terangkum menjadi satu file oleh wali kelas. File ini nantinya akan 

diserahkan pada bagian kurikulum dan tata usaha untuk diarsipkan. Tahap 

selanjutnya rapor akan dibuat berdasarkan data leger yang sudah ada. Disamping 

kegiatan belajar SMK Manajemen Penerbangan Pekanbaru juga memiliki banyak 

variasi ekstra kurikuler yang menunjang perkembangan bakat para siswa-siswi. 

Organisa Siswa (OSIS) juga merupakan salah satu elemen yang penting pada SMK 

Manajemen Penerbangan Pekanbaru yang berfungsi sebagai sarana pengembangan 
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bakat siswa-siswa yang ada disana dalam bidang keorganisasian, administrasi pada 

bagian tata usaha juga merupakan hal penting yang ada pada SMK Manajemen 

Penerbangan Pekanbaru Karena mencatat setiap data siswa, tenaga pengajar, dan 

staf yang ada di lingkungan SMK Manajemen Penerbangan Pekanbaru, dari fakta 

di lapangan juga ditemukan masalah bahwa setiap kegiatan hanya terbatas pada 

lingkungan sekolah, dan sulit untuk mendapatkan informasi setelah keluar dari 

lingkungan sekolah. Karena itu perlu ada perhatian yang penting pada setiap 

kegiatan yang ada pada SMK Manajemen Penerbangan Pekanbaru yang saat ini 

dikelola secara konvensional. Sebuah sistem informasi merupakan salah satu usulan 

yang sesuai dengan keadaan yang diceritakan karena memiliki efisiensi dan 

ketelitan yang tingi serta meminimalisir kehilangan data Karena bencana seperti 

kebakaran dan sebagainya. 

Menurut kepala sekolah SMK Manajemen Penerbangan Pekanbaru Captia 

Idaman, S.Pd.I Seharusnya institusi pendidikan memiliki sistem informasi, begitu 

juga di SMK Manajemen Penerbangan Pekanbaru. Saat ini kami sedang berupaya 

mengadakan sebuah sistem informasi yang bisa meng-update, dan meng-upgrade 

informasi-informasi yang ada di sekolah, seperti informasi mengenai kurikulum, 

jumlah peserta didik, persyaratan masuk ke SMK Manajemen Penerbangan, 

termasuk juga informasi mengenai alumni-alumni yang telah mendapatkan 

kesempatan bekerja di dunia penerbangan ataupun perguruan tinggi. Jadi, sistem 

informasi sangat dibutuhkan oleh SMK Manajemen Penerbangan (Personal 

communication, 10 Januari 2017), dapat dilihat pada Lampiran B. 

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, maka topik ini layak dijadikan 

sebagai penelitian tugas akhir dengan topik Sistem Informasi Akademik Sekolah 

dengan studi kasus SMK Manajemen Penerbangan Pekanbaru. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan masalah yang diteliti yaitu bagaimana merancang dan membangun 

sistem informasi akademik. 
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1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang akan dibuat  pada penelitian ini adalah: 

1. Akan difokuskan pada perancangan dan pembangunan sistem informasi 

akdemik sekolah. 

2. Menggunakan 5 jenis diagram Unified Model Language yaitu: Use Case 

Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, 

Deployment Diagram. 

3. Sistem akan menggunakan metode waterfall dalam metode pengembangan 

sistem namun tidak sampai kepada tahap Operation dan Maintenance. 

4. Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan metode Blackbox Testing 

dan User Acceptance Test. 

1.4.  Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk membantu guru dan wali kelas menyelesaikan tugas dan 

kewajibannya. 

2. Untuk membantu bagian tata usaha dalam mengelola kegiatan akademik 

sekolah. 

3. Untuk memudahkan siswa dalam mengakses informasi dan nilai sekolah. 

4. Membantu kinerja OSIS agar lebih optimal. 

1.5.  Manfaat 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan adanya manfaat yang dapat 

diambil. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu : 

1. Guru dan wali kelas lebih mudah dalam mengelola nilai. 

2. Memudahkan bagian tata usaha dalam mengelola informasi akademik 

sekolah. 

3. Siswa dapat mengakses informasi dan nilai pada sumber yang terpercaya 

yaitu langsung pada sistem. 

4. Memudahkan OSIS dalam penyebaran informasi. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir dibagi menjadi enam bab. Berikut 

penjelasan tentang masing-masing bab: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang dasar teori yang mendukung masalah yang sedang dikaji, 

antara lain pengertian sistem akademis, pengertian sistem berbasis Web, 

Database SQL Server, metode UML , dan bahasa pemograman PHP. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tahapan-tahapan penelitian, dimulai dari studi pendahuluan, 

tahapan pengumpulan data, analisa sistem informasi akademik sekolah, 

perancangan perangkat lunak, hingga menguji sistem. 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang analisa data-data dan rancang bangun sistem informasi 

akademik sekolah pada SMK Manajemen Penerbangan Pekanbaru. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem 

Informasi Akademik Sekolah pada SMK Manajemen Penerbangan 

Pekanbaru. 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil laporan penelitian tugas akhir dan 

saran agar penerapan sistem informasi akademik sekolah pada SMK 

Manajemen Penerbangan Pekanbaru dapat dikembangkan untuk 

penelitian selanjutnya. 

 


