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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

        SMK Islam Donomulyo terletak di kabupaten Malang provinsi Jawa 

Timur,Indonesia. SMK  Islam Donomulyo  memiliki  300 siswa yang terbagi menjadi  

kelas X,XII,XII dan   mempunyai  berbagai jurusan diantaranya teknik  komputer dan 

jaringan dan marketing.  Perkembangan aplikasi web yang semakin pesat sejak 

munculnya teknologi internet sangat membatu dalam kemudahan serta 

kecepatan pengiriman, penyimpanan dan penerimaan informasi. Mulai dari 

perusahan-perusahan atau sekolah-sekolah serta perguruan tinggi, dan 

lembaga atau oraganisasi lainya telah banyak memanfaatkan aplikasi web 

dalam kegiatan penjualan,promosi,belajar dan kegiatan lainya dimana 

dibutuhkan pengiriman ,penyebaran dan penerimaan informasi sehingga 

memberikan kemudahan bagi pengguna (user) yang membutuhkan.  

      Aplikasi web atau bisa disebut juga dengan perngkat lunak berbasis web 

berkembang dengan pesat baik dari segi penggunaan, ukuran, bahasa yang 

digunakan kompleksitasnya. Aplikasi web pada mulanya hanya berupa situs 

web yang bersifat statis dan navigated oriented, serta lebih banyak digunakan 

sebagai brosur produk atau profil perushaan online. Pada saat ini aplikasi web 

yang telah banyak yang bersifat dinamis, interfaktif dan task oriented untuk 

digunakan dalam sistem informasi, telekomunikasi, perdagangan , perbankan 

dan lain- lain.  

      Setelah kehadiran jaringan internet  seharusnya pendidikan ikut 

berkembang khususnya dalam  smk donomulyo yang tertinggal jauh dari 

SMA/SMK lain dalam hal  system informasi akademi  secara online ,dengan 

sebuah website ini sekolah SMK ISLAM DONOMULYO pun dapat 

mempromosikan dirinya kepada masyarakat luas dan masyarakat pun dengan 

mudah mengakases dan mengetahui segala sesuatu mengenai smk donomulyo 

dengan cepat tanpa memerlukan waktu banyak . 
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        SMK Islam Donomulyo saat ini belum mempunyai sistem informasi 

akademi maka dari itu kami selaku Mahasiswa ingin memberikan solusi dari 

permasalahan tersebut untuk membuatkan sistem informasi akademi SMK 

ISLAM DONOMULYO sehubung kami sebagai mahasiswa semester akhir 

untuk menjalakan tugas akhir ini. Salah satu aplikasinya yaitu World Wide Web 

(WWW). Di awal perkembangannya World Wide Web hanya digunakan untuk 

kalangan akademisi dan riset, namun sekarang World Wide Web  digunakan 

untuk bisnis dan hiburan. Oleh karena itu dengan berkembangnya kemajuan 

teknologi ini, maka penulis membuat suatu website SMK Islam Donomulyo 

Malang, yang  mana sebelumnya di sekolah tersebut belum mempunyai sebuah 

website.  Dengan sebuah website  ini, sekolah SMK Islam Donomulyo Malang 

pun dapat mempromosikan dirinya kepada  masyarakat luas dan masyarakat pun 

dengan mudah mengakses dan mengetahui segala sesuatu mengenai SMK Islam 

Donomulyo Malang dengan cepat tanpa memerlukan waktu yang banyak. 

Peranan  website  ini juga tidak terlepas dari penggunaan peralatan yang mampu 

mengatasi kelemahan-kelemahan yang mengandalkan tenaga manusia.Informasi 

tentang sekolah yang dapat di akses oleh semua orang melalui internet 

memberikan ide buat penulis untuk membuat suatu website sekolah yang bisa 

memberikan informasi bagi para pengunjungnya. 

        Atas dasar pertimbangan itu, maka penulis tertarik membuat suatu website 

pendidikan (sekolah) dengan judul : 

”SISTEM INFORMASI AKADEMI PADA SMK ISLAM DONOMULYO 

MALANG”Penulis berharap semoga penulisan tugas akhir ini dapat memberikan 

kemudahan bagi seluruh masyarakat terutama siswa / siswi SMK ISLAM 

DONOMULYO MALANG melalui sebuah website ini dan umumnya bagi siapa 

saja yang ingin tahu mengenai SMK ISLAM DONOMULYO MALANG. 
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1.2 .  RUMUSAN MASALAH 

  Rumusan maslah pada tugas akhir ini adalah : 

a. Bagaimana membuat sistem informasi akademik pada smk islam 

donomulyo?  

b. Bagaimana menguji sistem informasi akademik pada smk islam 

donomulyo? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah : 

a. membuat sistem informasi akademik pada smk islam donomulyo 

b. menguji sistem informasi akademik pada smk islam donomulyo 

 

1.4. BATASAN MASALAH  

       Adapun batasan masalah dari tugas akhir ini adalah : 

a. Aplikasi dibangun mengunakan sistem operasi Windows 7 yang 

mencakup aplikasi Macromedia Dream weaver cs3, Web Server 

Apache, Web Scripting PHP dan MySQL.  

b. Selain itu.aplikasi web ini juga didukung bahasa pemrograman web 

lainnya seperti HTML (Hypertext Markup Language), CSS 

(Cascading Style Sheet), dan bahasa pemrograman web lainnya. 

 

1.5. SISTEMATIKA PEMBAHASAAN 

Secara garis besar tugas akhir ini terdiri dari 6 (enam) bab dan beberapa 

lampiran. Adapun setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun sistematika 

penulisan tugas akhir ini adalah : 

 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

ada bab ini diuraikan secara ringkas pembahasan tentang Latar  

Belakang, Batasan Masalah, Perumusan  Masalah, Tujuan dan 

Manfaat Penelitian,Metodologi Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 
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 BAB 2  : LANDASAN TEORI 

Di dalam bab ini diuraikan sekilas tentang Pengertian Sistem 

informasi,Penegrtian Sistem Akademik, DataBase MySQL,Web 

PHP,HTML dan java Scripts. 

 BAB 3 : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini berisikan pembahasan mengenai sistem yang dirancang 

meliputi halaman utama, halaman fasilitas, halaman akademik, 

halaman berita pendaftaran sistem informasi akademik pada SMK 

ISLAM DONOMULYO MALANG  

BAB 4  : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Pada bab ini berisikan Pengertian Implementasi Sistem, tujuan 

Implementasi Sistem, Spesifikasi Sistem, dan Instalasi Apache, 

PHP, dan MySQL 

 BAB 5  : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Di bab ini diuraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang penulis  peroleh 
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