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Abstrak
Proyek akhir ini telah mengerjakan sistem informasi yang menerapkan teknologi informasi untuk membangun
sebuah aplikasi berbasis web yang menggantikan proses manual akademik di SMP Ahmad Yani Makassar menjadi
proses akademik secara komputerisasi. Dalam hal ini, SMP Ahmad Yani yang berlokasi di Makassar dijadikan sebagai
bagian dari studi kasus penelitian ini. Dari sistem yang sudah dirancang ini, Sistem Informasi Akademik ini
memanfaatkan teknologi komputerisasi dalam mengakses proses akademik di lingkungan internal SMP Ahmad Yani
Makassar.
Sistem Informasi Akademik ini berupa sistem yang terdiri dari informasi akademik terhadap siswa, guru,
tenaga kependidikan lain serta Kepala Sekolah pada SMP Ahmad Yani Makassar. Hasil penelitian menunjukkan
berupa laporan-laporan dan informasi akademik terkait proses belajar mengajar yang ada di SMP Ahmad Yani
Makassar. Dan sistem akan memberikan respon berupa informasi yang terkait dengan permintaan user yang sedang
login. Selain itu, memberikan salah satu informasi untuk melakukan penilaian rangking siswanya berdasarkan urutan
nilai yang tertinggi. Serta membantu dalam memberikan informasi yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan
bagi SMP Ahmad Yani Makassar.
Kata kunci: akademik, web, sistem informasi
Abstract
This final project has been working on information systems that apply information technology to build a webbased application that replaces manual processes academic at SMP Ahmad Yani Makassar into the academic process is
computerized. In this case, SMP Ahmad Yani located in Makassar used as part of of this research case study. Of of this
system is already designed, Academic Information Systems utilizes computerized technology to access the internal
environment of junior academic at SMP Ahmad Yani Makassar.
Academic Information System Web based is a system consisting of academic information to students, teachers,
other educational personnel and principal at SMPAhmad Yani Makassar. The results showed the form of reports and
information related to academic teaching and learning in junior Ahmad Yani Makassar. And the system will provide a
response in the form of information related to the currently logged on user demand. In addition, provide one of the
information to assess the ranking of students based on the order of highest value and assist in providing information
that can be based decision maker for SMP Ahmad Yani Makassar.
Kata kunci: academic, web, information systems

memberi judul proyek akhir ini dengan “Sistem Informasi
Akademik berbasis Web Studi Kasus di SMP Ahmad
Yani Makassar“, yang membutuhkan sistem informasi
akademik berbasis web dan berguna dalam memberikan
kemudahan informasi bagi guru dan siswa.

I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Kebutuhan akan informasi yang cepat dan tepat untuk
menyajikan data-data yang lengkap sangat dibutuhkan
oleh sebuah organisasi, lembaga pendidikan bahkan
perusahaan. Sebab dengan informasi yang diperoleh,
seorang pimpinan dapat segera mengambil kebijakan
untuk kelangsungan hidup organisasi, lembaga
pendidikan atau perusahaan.
Hal ini pula yang dialami oleh SMP Ahmad Yani
Makassar, yang merupakan sekolah yang belum memiliki
sistem informasi, dimana data siswa, guru, serta
administrasi akademiknya seperti jadwal dan absen masih
disimpan secara manual yang kurang efektif dan efisien
untuk dipertahankan.
Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan
awal bahwa sistem informasi sangat diperlukan dalam
dunia pendidikan khususnya yang menyangkut akademik
sekolah. Oleh sebab itu, penulis merasa sangat penting

1.2 Rumusan Masalah
Perumusan masalah pada Proyek Akhir ini adalah
bagaimana menghasilkan sistem informasi akademik pada
SMP Ahmad Yani Makassar.
Adapun permasalahan spesifik yang harus
dihadapi adalah:
1. Bagaimana cara merancang dan membuat Sistem
Informasi Akademik pada SMP Ahmad Yani
Makassar dengan berbasiskan web.
2. Bagaimana mengatur dan menganalisa data dari
SMP Ahmad Yani Makassar sehingga dapat
diimplementasikan dan mempermudah kegiatan
pengolahan data akademik dimana yang
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dibutuhkan disini adalah menghasilkan laporan
data siswa, guru, nilai, absensi siswa, dan jadwal
mata pelajaran yang masih dilakukan secara
manual.

Sekolah ini memiliki bangunan permanen dengan
luas gedung seluruhnya 3.104 m2 yang diatasnya berdiri 6
ruang kelas, 1 ruang Kantor, 1 ruang guru, 1 ruang Lab.
IPA, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang multimedia dan 1
bangunan masjid serta beberapa kamar mandi dan
gudang.

1.3 Batasan Masalah
Pada penyelenggaraan proyek akhir ini, batasan
permasalahannya adalah :
1. Studi kasus dilakukan pada SMP Ahmad Yani
Makassar
2. Sistem hanya memberikan informasi yang
berkaitan dengan informasi siswa dan guru,
informasi nilai, absen siswa dan jadwal
pelajaran.
3. Sistem mampu mendata siswa, guru, nilai,
absensi siswa, dan jadwal pelajaran sehingga
dapat menjadi informasi maupun sebagai laporan
yang nantinya dibutuhkan oleh kepala sekolah.
II. Teori Penunjang.
2.1 Sistem, Informasi, Sistem Informasi
Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu
systema yang mengandung arti kesatuan atau keseluruhan
dari bagian-bagian yang berhubungan satu dengan yang
lainnya.
Informasi sering diartikan sebagai data. Informasi
adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih
berguna dan lebih berarti bagi pengguna dan penerimanya
serta bermanfaat dalam pengambilan keputusan pada saat
sekarang atau pada masa yang akan mendatang. Selain itu
informasi juga merupakan fakta-fakta atau data yang
diproses sedemikian atau proses transformasi sehingga
berubah menjadi informasi.
Sistem informasi dapat diartikan sebagai berikut:
a)
Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang
terdiri dari komponen-komponen dalam
organisasi untuk mencapai suatu tujuan
tertentu yaitu menyajikan informasi.
b)
Sekumpulan prosedur organisasi yang pada
saat dilaksanakan akan memberikan informasi
bagi pengambil keputusan atau untuk
mengendalikan organisasi.
c)
Sistem informasi sendiri memiliki sejumlah
komponen tertentu, yang terdiri dari beberapa
komponen yang berbeda yaitu, manusia, data,
hardware, dan software. Sebagai suatu sistem,
setiap komponen tersebut berinteraksi satu
dengan lainnya membentuk satu kesatuan
untuk mencapai sasarannya.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi SMP Ahmad Yani Makassar

2.3 PHP
PHP adalah singkatan dari PHP Hypertext
Preprocessor. PHP merupakan bahasa berbentuk script
yang disertakan dalam dokumen HTML, bekerja di sisi
server sehingga script-nya tak tampak di sisi client. PHP
dirancang untuk dapat bekerja sama dengan database
server dan dibuat sedemikian rupa sehingga pembuatan
dokumen HTML yang dapat mengakses database menjadi
begitu mudah atau secara umum dokumen yang
dihasilkan adalah dokumen Web Dinamis.
Pada masa kini, PHP cukup popular sebagai piranti
pemrograman Web di lingkungan Linux. Walaupun
demikian PHP sebenarnya juga dapat berfungsi pada
server-server yang berbasis UNIX, Windows dan
Macintosh. Pada awalnya PHP dirancang untuk
berintegrasi dengan Web Server Apache, tetapi sekarang
ini PHP juga bekerja pada Web Server lainnya seperti IIS
dan PWS.
Respon
HTML

2.2 Sekilas Tentang SMP AHMAD YANI Makassar
SMP Ahmad Yani Makassar merupakan sekolah
swasta yang berada di bawah naungan Yayasan Perguruan
Ahmad Yani Makassar berdiri sejak tahun 1969 dan telah
terakreditasi berdasarkan Badan Akreditasi Sekolah/
Madrasah pada Tahun 2007. SMP Ahmad Yani ini
tercatat memiliki dua lokasi kampus dimana Kampus I
yang terletak di Jl. Muhammadiyah Lr.139 B/40
Kecamatan Wajo, Makassar Sulawesi Selatan dan
Kampus II yang terletak di Jl. Pahlawan II Blok 129
Bulurokeng, Kec. Biringkanaya Makassar.

Browser

PHP
Engine

Request HTTP

Script

Web Server

Gambar 2.2. Cara Kerja PHP
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level 0 Sistem Informasi Akademik berbasis Web pada
SMP Ahmad Yani adalah sebagai berikut:

2.4 MySQL
MySQL adalah sebuah sistem untuk menyimpan
data (database). Pada dasarnya database adalah tempat
dimana kita akan “menyimpan” data yang dibutuhkan
web kita. Dalam sistem informasi komputer database
adalah sebuah kumpulan data yang tersusun secara
sistematis sehingga akan memudahkan pengguna untuk
mengakses dan mengatur sehingga akan menghasilkan
sebuah informasi yang efektif dan efisien. Pada
proyek akhir ini akan menggunakan database MySQL,
dimana MySQL terkenal dengan pengolahan data yang
cepat walaupun data record yang dimasukkan dalam
jumlah yang banyak.
2.5 Adobe Dreamweaver CS5
Adobe Dreamweaver CS5 merupakan salah satu
versi terbaru dari Dreamweaver yang merupakan bagian
dari Adobe Creative Suite 5. Dreamweaver sendiri
merupakan aplikasi yang digunakan sebagai HTML editor
profesional untuk mendesign web secara visual. Aplikasi
ini juga biasa dikenal dengan istilah WYSIWYG (What
You See Is What You Get) yang intinya adalah kita tidak
harus berurusan dengan tag-tag HTML untuk membuat
sebuah site dan dapat melihat hasil desainnya secara
langsung. Kemampuan Dreamweaver untuk berinteraksi
dengan beberapa bahasa pemrograman sekaligus seperti
PHP, ColdFusion, Javascript, ASP.NET memberikan
fasilitas maksimal kepada desainer web dengan
menyertakan bahasa pemrograman di dalamnya.

Gambar 3.2. DFD Level 0

DFD level 1 ini menggambarkan lebih detail prosesproses yang ada dalam sistem ini. Untuk DFD level 1
Sistem Informasi Akademik berbasis Web pada SMP
Ahmad Yani adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3 Lembar Kerja Dreamweaver
Gambar 3.3. DFD Level 1

III. Perencanaan Sistem
3.1 Perencanaan Sistem
Pada bagian ini dilakukan perencanaan dari
implementasi tentang sistem yang dibangun meliputi:
3.1.1. Desain Sistem
Pada proyek akhir ini, blok diagram sistem dapat
digambarkan sebagai berikut:

3.2.2 Perancangan Data
Perancangan data disini merupakan bagian dalam
pembuatan database yang terdiri dari database dari
rancangan proses dan digambarkan dalam relasi berikut
ini:

Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem

3.2 Perancangan Proses
Dalam perancangan proses, akan dijelaskan bagaimana
proses dari data-data yang terdapat dalam sistem sesuai
dengan fungsinya sebagai data input ataupun data output
sistem.
3.2.1 DFD
Pada DFD level 0 ini menggambarkan sistem secara
keseleruhan dan hanya mempunyai satu proses saja untuk
menggambarkan sistem secara global. Untuk desain DFD

Gambar 3.4. Relasi Antar Tabel
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b) Input Data Guru pada SMP Ahmad Yani
IV. Pengujian dan Hasil Analisa
Pengujian merupakan salah satu langkah penting
yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah sistem
yang dibuat telah sesuai dengan apa yang direncanakan.
Hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil yang dicapai selama
pengujian sistem.
4.1 Pengujian Sistem
Sebelum memulai menjalankan aplikasi yang dibuat,
memastikan terlebih dulu bahwa Service Apache sudah
dijalankan.
Jika setelah mengakses halaman tersebut didapatkan
tampilan halaman utama, maka ujicoba dilakukan pada
halaman user yang terkait.

Makassar

Gambar 4.4 Form Input data guru

c)

Gambar 4.1 Halaman Menu Utama

Input Data Mata Pelajaran

Gambar 4.5 Form Input data mata pelajaran

Menu Admin
Petugas admin disini bertindak sebagai hak akses penuh
terhadap sistem dimana memiliki wewenang mampu
menginput seluruh data ke dalam sistem.

d) Input Data Kelas

Gambar 4.6 Form Input data kelas

e)

Input Data Tahun Ajaran

Gambar 4.2 Halaman Menu Admin
Gambar 4.7 Form Input data Tahun Ajaran
Data yang dikelola oleh admin Sistem Informasi
f)

Akademik SMP Ahmad Yani ini meliputi:
a)

Data Pengajar

Input Data Siswa

Gambar 4.8 Menu Data Pengajar

Gambar 4.3 Form Input data Siswa
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g) Data Jadwal
Menu Siswa
Siswa disini bertindak sebagai user sistem dimana
memiliki hak masuk ke dalam sistem dengan melihat
informasi nilai dan jadwal mata pelajaran.

Gambar 4.9 Menu Data Jadwal

h) Data Absensi

Gambar 4.12 Halaman Menu Siswa
Menu Guru
Guru disini bertindak sebagai user sistem dimana
memiliki hak masuk ke dalam sistem dengan melihat
informasi jadwal mengajar.

Gambar 4.10 Menu Data Absensi

i)

Data Nilai Siswa

Gambar 4.13 Halaman Menu Guru
Menu Kepala Sekolah
Kepala Sekolah disini bertindak sebagai user sistem
dimana memiliki hak masuk ke dalam sistem dengan
mencetak laporan yang dibutuhkan.

Gambar 4.11 Menu Data Nilai Siswa

Serta Mencakup Data laporan-laporan Seperti:
a)

Gambar 4.14 Halaman Menu Kepala Sekolah

Laporan Data Siswa

b) Laporan Data Guru
c)

Adapun laporan-laporan yang terkait dari user Kepala
Sekolah ini adalah mencakup laporan data siswa, data
guru, data Jadwal, data nilai siswa.

Laporan Absensi Siswa

d) Laporan Jadwal Mata Pelajaran
e)

Laporan Nilai Siswa
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Gambar 4.18 Laporan Detail Data Guru

Gambar 4.15 Laporan Data Siswa

Gambar 4.19 Laporan Jadwal Mata Pelajaran Kelas
Gambar 4.16 Laporan Data Guru Mata Pelajaran

Gambar 4.17 Laporan Detail Data Siswa

Gambar 4.20 Laporan Absen Siswa
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Tabel 4.1 Hasil Tabel Pengujian Index Nilai Siswa
berdasarkan peringkat

4.3 Analisa kelayakan Teknis
Untuk penerapan Sistem Informasi Akademik di SMP
Ahmad Yani ini, diperlukan infrastruktur pendukung yang
cukup baik dari segi teknis. Diantaranya jaringan LAN,
Personal Computer, dan aplikasi program database yang
digunakan untuk proses instalasi software yang
diterapkan.
Antarmuka (interface) merupakan media yang
menghubungkan user sebagai pengguna sistem sehingga
kenyamanan dalam menggunakan dan kemudahan
merupakan nilai yang harus diperhatikan. Dalam sistem
ini, warna dasar yang digunakan adalah biru muda. Alat
input atau form yang ada dalam sistem informasi ini dapat
dipelajari dengan mudah dan dimengerti karena sesuai
dengan kebutuhan pengguna (permintaan dari pihak SMP
Ahmad Yani Makassar).

Gambar 4.21 Laporan Nilai Siswa
4.2 Analisa Program
Dari hasil pengujian yang dilakukan sebelumnya,
secara keseluruhan sistem informasi ini sudah berjalan
dengan baik. Sistem informasi yang dibangun dengan
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database
MySQL ini dapat bekerja sesuai dengan yang
direncanakan untuk kebutuhan informasi akademik pada
SMP Ahmad Yani Makassar.
Sistem informasi ini juga bisa menjadi dasar
pengambilan keputusan untuk melakukan rangking siswa,
dimana nilai siswa akan ditampilkan sesuai dengan
ranking prioritas nilai siswa yang tertinggi. Dengan
menampilkan data nilai siswa yang lebih tinggi dan
kurang tinggi, data rangking dalam satu kelas dapat
ditentukan. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil grafik di
bawah ini dengan ujicoba nilai siswa kelas IX pada
semester Ganjil Tahun Ajaran 2011/2012:

Gambar 4.23. Salah satu interface halaman siswa SMP
Ahmad Yani
Untuk operasional penggunaan sistem, sumber daya
yang dibutuhkan harus memiliki pengetahuan yang cukup
mengenai teknologi informasi dan administrasi akademik
di SMP Ahmad Yani Makassar. Karena data yang ada
pada sistem informasi yang dibuat sangat berhubungan
erat dengan kegiatan akademik yang berjalan. Melihat
dari ketersediaan infrastruktur dan penyesuaian yang
akurat dengan kebutuhan dan tingkat ketersediaan yang
ada pada organisasi, maka sistem ini siap
diimplementasikan pada SMP Ahmad Yani Makassar.

Gambar 4.22. Grafik Index Peringkat Nilai Siswa

4.4 Analisa Sistem Informasi Akademik
Sistem informasi akademik ini menggunakan web
sebagai interface (antarmuka) dengan memanfaatkan
database MySQL sebagai penyimpanan database-nya.
Sehingga memudahkan lalu lintas data dari sistem ke
database-nya.

Terlihat bahwa Nilai siswa bernama Firmansyah HN
memiliki nilai tertinggi diantara seluruh siswa yaitu 7.26.
Sedangkan siswa bernama Rudi memiliki nilai terendah
diantara seluruh siswa yaitu 6.72. Dari analisa grafik
diatas, dapat ditentukan bahwa siswa terbaik di kelas IX
ini adalah Firmansyah HN. Maka dengan adanya grafik
sistem informasi ini, dapat menjadi dasar dan membantu
pihak SMP Ahmad Yani dalam melakukan pengambilan
keputusan dalam menentukan rangking siswanya.

4.4.1 Manfaat Sistem Informasi Akademik
Manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari sistem
informasi akademik antara lain:
a. Menghemat biaya. Biaya pengembangan awalnya
memang mahal. Namun jika sudah berjalan, maka
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biaya yang dikeluarkan lebih sedikit (biaya
perawatan saja).
b. Tersedia luas. Dapat diakses dimana saja karena
berbasis web.
c. Pengembangan mudah. Karena server secara
terpusat ditempatkan dan diadministrasi, maka
server sangat mudah untuk diupgrade sesuai
kebutuhan user yang semakin meningkat.
Dari manfaat-manfaat diatas, dapat dilihat bahwa
sistem yang dibangun dapat diimplementasikan sesuai
kebutuhan walaupun masih harus ada beberapa
penyesuaian dengan organisasi.

Biaya dan
efisiensi kerja

4.5 Analisa Perbandingan sistem lama dengan sistem
yang diusulkan
Dalam sistem informasi akademik yang dibangun,
terdapat perbandingan dengan sistem lama yang sedang
berjalan. Pada tabel 4.3, adalah tabel perbandingan antara
sistem lama yang sedang berjalan dengan sistem yang
diusulkan yaitu dengan adanya Sistem Informasi
Akademik ini.

Kurang efisiennya
sistem yang masih
manual
dan
ketidakakuratan
data sangat besar.
Selain
itu
pengeluaran yang
tidak perlu dalam
pembelian
alatalat tulis

yang terkait
dengan hak
usernya.
Menggunakan
proses report untuk
mencetak
data
akademik
serta
menjadi informasi
yang
sudah
dikomputerisasi.

Dari hasil analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa
sistem informasi ini dapat diimplementasikan pada SMP
Ahmad Yani Makassar dengan baik. Adapun sistem
informasi ini memiliki fungsi diantaranya :
1. Memberikan informasi data guru dan siswa untuk
siswa, guru, kepala sekolah dan administrator dalam
lingkup SMP Ahmad Yani.
2. Memberikan fitur-fitur kepada user terkait untuk
melihat data siswa, guru, absensi siswa maupun nilai bagi
siswa-siswi secara terstruktur dan terklasifikasi sesuai
kebutuhan, dengan menggunakan menu-menu yang
tersedia.
3. Sistem ini mampu merekam data dan menyimpan datadata akademik berupa data siswa, guru, jadwal, absensi
siswa, dan nilai siswa secara terstruktur demi keperluan
akademik SMP Ahmad Yani Makassar.
4. Administrator memiliki fungsi dan wewenang untuk
memasukkan semua data master ataupun data pendukung
dan memanajemen data tersebut dari sistem akademik ini
untuk kemudian disimpan ke database.
5. Guru hanya memiliki kewenangan untuk mengedit data
diri dan melihat informasi jadwal mengajar mata
pelajaran yang diajarkan.
6. Siswa mempunyai kewenangan untuk melihat nilai,
mengedit data diri, dan melihat jadwal mata pelajaran.
7. Kepala Sekolah yang memiliki kewenangan untuk
mencetak laporan-laporan yang dibutuhkan.
8. Dengan adanya grafik peringkat nilai siswa, dapat
menjadi informasi bagi pihak SMP Ahmad Yani
Makassar dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai
rata-rata siswa per kelas sehingga memudahkan dan
membantu pihak SMP Ahmad Yani Makassar
menentukan rangking siswanya secara cepat dan efektif.

Tabel 4.2 Perbandingan sistem lama dengan sistem yang
diusulkan
Sasaran Kerja Sistem Sekarang
Sistem
yang
diusulkan
Administrator Bagian akademik
• Dengan
memberikan
adanya
laporan akademik
Sistem
terlambat. Hal ini
Informasi
selain dikarenakan
Akademik
jumlah siswa yang
pada SMP
bertambah, juga
Ahmad Yani
keterbatasan
Makassar ini,
jumlah
petugas
maka pihak
akademik
yang
seperti wali
merekap nilai para
kelas, guru
siswa atau data
dan kepala
akademik lainnya.
sekolah
dengan
mudah
mampu
mengetahui
ataupun
menganalisis
informasi
akademik
sehingga
dapat
melakukan
pengambilan
keputusan
dengan cepat
dan tepat.
• Guru, Kepala
Sekolah dan
Siswa dapat
dengan
mudah
langsung
mengakses
data
akademik

V. Penutup
5.1 Kesimpulan
Setelah dilakukan pengujian dan analisa
program, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :
1. Sistem informasi ini mampu memberikan fiturfitur kepada user untuk proses penambahan,
penghapusan dan update data untuk data siswa,
orang tua, asal sekolah, kelas, mata pelajaran,
absensi siswa, nilai dan jadwal pelajaran. Selain
itu mampu memberikan informasi terkait dengan
hal akademik seperti nilai siswa, absen siswa,
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kemampuan pengelolaan data akademik pada
SMP Ahmad Yani Makassar dimana sistem yang
berjalan masih melakukan kegiatan manual dan
belum terkomputerisasi. Dengan adanya sistem
informasi pada SMP Ahmad Yani ini, kegiatan
akademik dapat dikelola dengan komputerisasi.
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pengambilan keputusan dalam menentukan
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5.2 Saran
1. Untuk menjaga atau pemeliharaan sistem,
pemakai sistem hendaknya membuat duplikat
yang berguna untuk mengganti sistem induk
apabila terjadi kesalahan.
2. Untuk keamanan sistem, agar lebih berhati – hati
dalam menyimpan user dan password admin agar
tidak terjadi hal – hal yang tidak di inginkan
3. Untuk pengembangan selanjutnya terhadap
sistem informasi ini, diharapkan agar sistem ini
bisa diimplementasikan secara mobile atau
dikembangkan dengan tambahan fitur yang dapat
menunjang teknologi terkini.
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