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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini semuanya sudah serba cepat dan mudah, website 

merupakan sarana yang paling tepat digunakan untuk berbagi suatu informasi, dengan adanya internet maka 

semakin mudah dan cepatlah seseorang untuk melakukan penyajian data, permasalahan waktu dan kesulitan 

jangkauan tempat yang jauh akan teratasi dengan mudah dan tentunya akan mengurangi biaya-biaya 

operasional yang biasanya digunakan untuk menyajikan informasi sekolah. SMK (Sekolah Menengah 

Kejuruan) Negeri 2 Banjarmasin adalah  SPK (Sekolah Pendidikan Kemasyarakatan) yang didirikan pada 

tahun 1952. Lembaga ini adalah berstatus swasta dibawah naungan Yayasan kemasyarakatan.  

SMK Negeri 2 Banjarmasin merupakan sekolah yang masih belum mempunyai sistem informasi 

akademik yang mampu menunjang kinerja staff maupun guru disekolah tersebut. Dalam hal penyimpanan 

data-data sekolah seperti data guru, data siswa, data orang tua siswa, dan data akademik yang masih 

menggunakan sistem manual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan adanya sebuah 

aplikasi berbasis web yang mampu mempermudah proses penyimpanan dan pengaksesan data yang ada 

pada SMK Negeri 2 Banjarmasin seperti, data guru, data orang tua, data siswa, data jurusan, data mata 

pelajaran, data jadwal pelajaran, data instansi magang, data surat magang, data siswa magang, data nilai 

siswa, data pilih jurusan dan laporan lainnya. Dengan adanya sistem informasi akademik berbasis web ini 

maka akan mempermudah dan mempercepat pekerjaan staff sekolah untuk melakukan penyimpanan dan 

pengaksesan data, guna menunjang kinerja pada sekolah SMK Negeri 2 Banjarmasin. 

 

Kata kunci: Akademik, Berbasis Web, Informasi, MySQL, Php 

 

ABSTRACT 

The development of information technology at this time everything is fast and easy, the website is 

the most appropriate means used to share information, with the internet, it is easier and faster for someone 

to present data, the problem of time and the difficulty of reaching far away places will be resolved by easy 

and of course will reduce operational costs that are usually used to present school information. Public 

Vocational High School 2 Banjarmasin is a Community Education School which was founded in 1952. 

This institution is a private institution under the auspices of social foundations. 

Vocational High School 2 Banjarmasin is a school that still does not have an academic information 

system capable of supporting the performance of staff and teachers at the school. In terms of storing school 

data such as teacher data, student data, student parents data, and academic data that still use manual systems. 

To overcome this problem, it is necessary to have a web-based application that can facilitate the process of 

storing and accessing existing data at Vocational High School 2 Banjarmasin such as teacher data, parent 

data, student data, department data, subject data, lesson schedule data, data apprenticeship agencies, 

apprenticeship letter data, apprenticeship student data, student grade data, data on select majors and other 

reports. With this web-based academic information system, it will simplify and speed up the work of school 

staff to store and access data, in order to support performance at Vocational High School 2 Banjarmasin. 
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PENDAHULUAN 

Pada zaman sekarang semuanya sudah serba cepat dan mudah, website merupakan sarana yang 

paling tepat digunakan untuk berbagi suatu informasi, dengan adanya internet maka semakin mudah dan 

cepatlah seseorang untuk melakukan penyajian data, permasalahan waktu dan kesulitan jangkauan tempat 

yang jauh akan teratasi dengan mudah dan tentunya akan mengurangi biaya-biaya operasional yang 

biasanya digunakan untuk menyajikan informasi sekolah. 

Oleh karena itu, berdasarkan dari permasalahan yang ada pada SMK   Negeri 2 Banjarmasin, 

penulis ingin merancang sebuah sistem yang mampu mempermudah proses penyimpanan dan pengaksesan 

data yang ada pada SMK Negeri 2 Banjarmasin seperti, data guru, data orang tua, data siswa, data jurusan, 

data mata pelajaran, data jadwal pelajaran, data instansi magang, data surat magang, data siswa magang, 

data nilai siswa, data pilih jurusan dan laporan lainnya, dengan adanya sistem informasi akademik berbasis 

website, guna menunjang kinerja pada SMK Negeri 2 Banjarmasin. 

Penelitian sebelumnya berkaitan dengan pencarian tempat kursus sudah dilakukan oleh Ardianto 

Moenir dan Billy Sebastian (2017-2018) dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Akademik Pada 

Sekolah SWASTA SMK PUSTEK Serpong Berbasis Web”. Yang kedua oleh Imam Syaifi’ie, Masdukil 

Ma’ruf dan (HC) Buhari (2017) dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Akademik Sekolah Berbasis 

Web dan SMS Gateway di MA Nurul Jadid Sumenep”. Dan yang ketiga oleh Nanda Irvani, Burhanuddin 

Dirgantara, IR.MT, Fairuz Azmi, S.T.,M.T. (2016) dengan judul “Perancangan dan Implementasi Sistem 

Informasi Akademik Berbasis Web di SMK 1 Satu Maret Garut”. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perlu dibuat sebuah aplikasi pencarian dan 

pendaftaran pada suatu tempat kursus dan bimbingan belajar di Kota Banjarmasin dengan judul penelitian 

“Sistem Informasi Akademik, Pemilihan Jurusan Dan Magang Pada Smk Negeri 2 Banjarmasin Berbasis 

Web”. 

 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini, digunakan beberapa metode untuk memperoleh data. Wawancara, 

memberikan pertanyaan langsung kepada admin, manager, kepala kantor, atau staff yang bersangkutan 

mengenai pembuatan jadwal, waktu dan tempat, pendaftaran, promosi, dan lain-lainnya. 

Observasi, melakukan pengamatan langsung di tempat kursus mengenai pendaftaran, pembuatan 

jadwal, waktu dan tempat, promosi, dna lain-lainnya. 

Studi Dokumen : Mempelajari, meneliti, menelaah, dan membandingkan dari berbagai sumber 

seperti buku-buku, jurnal penelitian, situs-situs di internet, dan bacaan-bacaan yang berkaitan denga topik 

penelitian. 

1. Analisis Kebutuhan Sisttem 

A. Kebutuhan Data 

Data yang akan diolah oleh perangkat adalah: 

1. Pengolahan login. 

2. Pengolahan data guru. 

3. Pengolahan data orang tua. 
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4. Pengolahan data siswa. 

5. Pengolahan data jurusan. 

6. Pengolahan data mata pelajaran. 

7. Pengolahan data jadwal pelajaran. 

8. Pengolahan data instansi magang. 

9. Pengolahan data siswa magang. 

10. Pengolahan data surat magang. 

11. Pengolahan data nilai siswa. 

12. Pengolahan pilih jurusan. 

B. Kebutuhan Bahasa Pemrograman 

Bahasa Pemrograman yang dipakai adalah sebagai berikut : 

1. PHP (Hypertext Preprocessor), dipakai untuk memprogram situs web dinamis dan digunakan 

untuk membangun sebuah CMS. PHP juga dipakai controller web dan perintah pada back-end. 

Serta sebagai penghubung antara website dan database. 

2. HTML (Hyper Text Markup Language) digunakan untuk membuat halaman web dan CSS 

(Cascading Style Sheet) digunakan untuk mengatur tampilan dokumen. Fungsi dari keduanya 

dipakai untuk front-end aplikasi website dan menampilkan informasi yang nyaman bagi pengguna. 

3. MySQL (My Structured Query Language) dipakai untuk menambahkan, mengubah dan 

mengelola berbagai macam tipe data seperti integer, float, string dan semacamnya serta sebagai 

basis data yang dipakai pada aplikasi ini. 

C. Kebutuhan Perangkat Keras 

Kebutuhan Perangkat Keras untuk merancang sistem ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Kebutuhan Perangkat Keras 

No. Perangkat Keras Keterangan 

1. Laptop ASUSTeK X555BA 

2. Display 15.6 Inc 

3. Processor AMD Ridge A9-9420 

4. Memory RAM 4GB DDR 4 

5. Hard Disk 500GB HDD 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya sistem informasi akademik pada SMK Negeri 2 

Banjarmasin berbasis web yang dapat digunakan sebagai salah satu fasilitas untuk membantu kecepatan 

dan kualitas dalam penyampaian informasi.  
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Berikut adalah alur dan tampilan dari aplikasi yang dirancang 

 

 
Gambar 1. Alur Sistem Guru 

 

 
Gambar 2. Alur Sistem Siswa 
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Gambar 3. Form Data Siswa 

 
Gambar 4. Form Pemilihan Jurusan 

 

KESIMPULAN 

Dari penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Aplikasi ini membuat proses input dan 

pencetakan laporan menjadi lebih efektif dan efisien. Aplikasi ini bisa memproses penyimpanan secara 

otomatis. Sistem informasi ini juga dapat mengontrol data beserta laporan.  

Sistem informasi akademik ini dapat mengelola data guru, data orang tua, data siswa, data jurusan, 

data mata pelajaran, data jadwal pelajaran, data instansi magang, data surat magang, data siswa magang, 

data nilai siswa dan laporan lainnya. 

Ada pula beberapa saran untuk kedepannya agar penelitian ini semakin baik. Menambahkan 

fasilitas seperti data absensi guru dan data absensi siswa. Diharapkan dapat membatasi jumlah pemilihan 

jurusan. Sistem dilengkapi dengan SMS Gateway pada data orang tua. Lalu, diharapkan semua guru bisa 

mengakses sistem sesuai dengan mata pelajaran yang diampu . 
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