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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi Komputer dibutuhkan oleh banyak orang dalam perkembangan 

sistem pemrosesan. Teknologi komputer sangat mendukung dalam hal  

pengolahan data untuk membuat suatu sistem  informasi yang digunakan agar 

memberikan suatu hasil kerja yang maksimal (Fahrudin & Purnama, 2011) 

Menurut (Saryani et al., 2021) saat ini teknologi memiliki peranan penting 

dalam memenuhi kebutuhan akan suatu  informasi dalam segala kegiatan 

manusia. Dengan perkembangan teknologi saat ini memungkinkan kita 

mendapatkan informasi dengan cepat dan juga dapat diakses kapan saja. Selain 

itu informasi yang dikelola dengan baik atau saling terdistribusi dalam suatu 

database dapat memudahkan dalam proses pencarian. Informasi mudah dan 

cepat diakses dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas dalam suatu 

organisasi ataupun suatu lembaga. 

Peranan sistem informasi dalam suatu organisasi tidak diragukan lagi. 

Dukungannya dapat membuat sebuah perusahaan memiliki keunggulan 

kompetitif, yang berari bahwa suatu perusahaan dapat bersaing dengan 

perusahaan lain dengan mempergunakan sistem informasi. Keberadaan sistem 

informasi tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, tetapi juga bagi nasabah 

atau konsumen. (Kadir, 2008) 

Menurut (Nurelasari, 2020) Hal tersebut dibuktikan dengan 

terkomputerisasinya di segala bidang. Contohnya bidang ekonomi, sosial, 

pendidikan, politik, kebudayaan, kesehatan, administrasi, dan lembaga-

lembaga pemerintah maupun swasta. Salah satu contoh dibidang pendidikan 

yaitu sekolah. 

Sekolah sebagai salah satu bentuk organisasi merupakan pelaksana teknis 

pendidikan formal di lingkungan pendidikan nasional. Dalam Struktur 

organisasi sekolah bisa menunjukan hubungan antara kepala sekolah, guru, 

siswa dan karyawan serta pihak lainnya di luar sekolah. Mayoritas di sekolah 

dalam olahan data akademik masih dikerjakan dengan cara mencatat secara 
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manual. Padahal kebutuhan siswa, orang tua siswa, dan masyarakat umum 

akan informasi akademik sekolah semakin meningkat. Akibatnya terjadi 

keterlambatan arus informasi karena pekerjaan yang dikerjakan kurang efisien 

dan tidak update, selain itu rawan terjadinya kerusakan dan duplikasi data 

sehingga informasi yang didapat tidak valid. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem 

informasi akademik yang dapat memberikan informasi secara Online baik 

terhadap pihak sekolah, siswa, wali murid ataupun masyarakat luas (Pane & 

Sadar, 2015) 

PAUD Assibyan merupakan salah satu pendidikan anak usia dini yang 

berada diserang banten, yang dalam pengolahan data akademik pada PAUD 

assibyan ini dimana penyimpanan datanya masih bersifat manual menjadikan 

kendala dalam penyajian informasi akademiknya. Berdasarkan permasalahan 

yang telah diuraikan tadi maka dibutuhkan sebuah sistem informasi akademik 

berbasis web dapat memudahkan dalam pengolahan sampai penyajian data. 

Maka dari itu penelitian ini mengambil judul “Perancangan Sistem Informasi 

Akademik Berbasis Web Pada PAUD Assibyan Serang Banten” Perancangan 

ini akan dibuat dengan menggunakan metode Waterfall sebagai 

Pengembangan, Monitoring sampai dengan Evaluasi sistem ini. Dengan 

demikian orang tua siswa dapat memonitoring perkembangan anaknya setiap 

minggu dan pihak sekolah dapat lebih mudah dalam pengolahan data sehingga 

penyajian data menjadi lebih efisien. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka didapati rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu, “Bagaimana perancangan pembuatan sistem 

informasi akademik berbasis web pada PAUD Assibyan Serang Banten 

sehingga pengolahan, pendataan, serta penyajian informasi menjadi efisien 

menggunakan sistem informasi akademik berbasis web?” 
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1.3 Batasan Masalah 

Dari rumusan masalah diatas maka hanya akan dibatasi pada permasalah 

terkait dengan judul, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini ditunjukan untuk lingkup PAUD Assibyan 

2. Hanya membahas tentang pengolahan data sistem akademik yang ada di 

PAUD Assibyan 

3. Dalam penelitian ini yang merupakan aktor yaitu Admin (Guru, Sekertaris, 

Bendahara) sebagai pengolah data. Dan aktor Siswa (Orang Tua Murid) 

sebagai penerima informasi data. 

4. Tidak mencakup hal lain diluar kegiatan akademik PAUD Assibyan 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengetahui bagaimana perancangan pembuatan sistem informasi akademik 

pada PAUD Assibyan sehingga pengolahan, pendataan, serta penyajian informasi 

menjadi efisien dan valid menggunakan sistem informasi akademik berbasis web. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui perancangan pembuatan web sistem informasi 

akademik pada PAUD Assibyan. 

2. Untuk mengetahui cara pembuatan web sistem informasi akademik pada 

PAUD Assibyan. 

3. Untuk mengetahui keefisienan dan kevalidan pengolahan, pendataan, 

serta penyajian informasi menggunakan sistem informasi akademik 

berbasis web. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah: 

1.5.1 Manfaat bagi Penulis 

a. Ilmu yang diperoleh pada penelitian ini dapat diterapkan untuk 

kemajuan ilmu pengetahuan dibidang sistem informasi. 

b. Meningkatkan wawasan penulis terkait perancangan dan pembuatan 

sistem informasi akademik berbasis web. 

1.5.2 Manfaat bagi Masyarakat 

a. Mengedukasi masyarakat tentang ilmu sistem informasi akademik dapat 

mempermudah pengolahan dan penyimpanan data, serta penyajian 

informasi. 

b. Masyarakat mengetahui terkait cara pembuatan sistem informasi 

akademik berbasis web. 

1.5.3 Manfaat bagi Institusi 

a. Dapat membantu dalam mengelola data siswa agar lebih valid. 

b. Dapat memudahkan institusi untuk menyebarkan informasi lebih cepat 

dan efisien 

c. Dapat memudahkan penyimpan data siswa sebagai rekapitulasi yang 

nantinya digunakan sebagai laporan 

 

1.6 Luaran Penelitian 

Hasil dari kegiatan ini merupakan aplikasi sistem informasi akademik 

berbasis web untuk memudahkan pihak PAUD Assibyan dalam pengolahan, 

penyajian data, penyimpanan data, dan penyampaian informasi serta perkembangan 

peserta didik kepada orang tua murid. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan untuk mengetahui permasalahan – permasalahan apa 

saja yang terjadi pada saat penulisan laporan penelitian ini. Untuk memudahkan 

para pembaca dalam memahami isi laporan ini.  
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab I menjelaskan tentang masalah – masalah yang akan dibahas, seperti 

latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah hingga tujuan dan manfaat 

penulisan laporan ini.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

Bab II menjelaskan konsep yang berisi teori – teori para ahli, dan penelitian 

terdahulu. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab III menjelaskan metode yang digukanan dalam membuat laporan 

penelitian ini, dan peralatan yang digunakan serta jadwal penelitian. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN  

Bab IV menjelaskan tentang profil institusi, analisis dan perancangan sistem 

untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh sistem tersebut, dan hasil 

akhir implemtasi sistem 

BAB V PENUTUP  

Bab V kesimpulan dan saran pada laporan penelitian tugas akhir ini.


