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Abstract
The purpose of this study was to design and build a web-based information system for SMA N 01 Uatulari
East Timor. Systems development methods in the preparation of this thesis using SDLC (System
Development Life Cycle) The main characteristic of this method is using use case driven and iterative
approach to software development cycle. In designing the system using the proposed design procedure
includes use case diagrams, activity diagrams, class diagrams, and sequence diagrams, which resulted in a
better system. The process is broken down into several sections designed to establish the system components
into a single unit. Academic information system conducted a web-based constructed or implemented
because it allows students, teachers, and principals in seeing the value of data reports student, teacher data,
timetable, and subjects in SMAN 01 Uatulari East Timor. This is to reduce the error rate when done
manually. Suggestions for further design can be implemented by designing wake academic information
system based on mobile programming using operating system is Android.
Keywords: design and development; academic information systems; web

1.

Pendahuluan
Di era globalisasi ini hampir seluruh Negaranegara di belahan dunia telah mengabaikan sekatsekat non-geografis antara Negara satu dengan
Negara yang lainnya. Dampak yang sangat terasa
dari era globalisasi ini adalah kemajuan di dalam
bidang teknologi informasi dan komunikasi yang
begitu pesat.
Salah satu dari sekian banyak produk
teknologi informasi adalah internet, internet
merupakan singkatan dari internetconnection
networking. Secara sederhana internet dapat
diartikan sebagai a global network of computer
network. Internet merupakan media yang efektif
dalam menyampaikan informasi baik itu produk,
jasa, pendidikan, hiburan, kota, bahkan Negara.
Dalam bidang periklanan internet merupkan media
promosi yang memiliki cost rendah, efektif dan bisa
di-update kapan saja.
Lembaga pendidikan sebagai suatu wadah
yang berfungsi sebagai tempat melaksanakan proses
belajar-mengajar, pelatihan dan pengembangan
terhadap anak didiknya, di era globalisasi ini
diharapkan bisa mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan dalam bidang teknologi informasi
untuk menunjang kegiatan akademik seperti
pengolahan data akademik ataupun dalam penyajian

informasi akademik secara cepat, tepat, akurat dan
berkualitas.
Namun demikian, masih banyak lembaga
pendidikan yang melakukan proses pengolahan data
dan penyebaran informasi secara non-komputerisasi.
Pengolahan data yang masih dilakukan dengan cara
tersebut menyebabkan beberapa permasalahan dan
kendala, diantaranya yaitu pengolahan data
administrasi yang memakan banyak waktu,
informasi yang dihasilkan masih kurang akurat
karena sering terjadi kesalahan dan tingkat
kesulitannya cukup tinggi.
Demikian halnya yang terjadi pada Sekolah
Menengah Atas (SMA) 01 Uatulari Timor Leste.
Saat ini proses pengolahan data akademiknya masih
belum terintegrasi. Aplikasi yang digunakan untuk
penyimpanan dan pengolahan data saat ini adalah
Ms Excel, tanpa adanya database. Akibat dari hal
tersebut banyak kendala yang dihadapi oleh pihak
sekolah dalam urusan administrasi akademiknya
seperti pengolahan data siswa, pencarian dokumendokumen atau berkas siswa yang memakan waktu
cukup lama dan sering ditemukan data yang tidak
konsisten karena media penyimpanannya yang
belum tersentralisasi. Selain itu, penyajian
informasinya masih kurang cepat, tepat dan akurat
karena media penyampaian informasi saat ini hanya
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berupa alat “tradisional” seperti : majalah dinding
(mading) dan dokumen fisik seperti selembaran dan
laporan. Dari sistem manual pada sistem akademik
di SMA 01 Uatulari Timor Leste yang masih
menggunakan Microsoft Excel 2007.
Tabel 1
Tanggapan Responden tentang
Sistem Aplikasi Akademik Menggunakan Ms.
Excel
No.

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

Keterangan

Sistem Aplikasi sangat
mudah diakses dari
semua komputer
Input data dapat
dilakukan dengan cepat
Data yang diperlukan
bisa didapatkan
dengan mudah
Laporan/report dapat
dihasilkan dengan
mudah dan sesuai
kebutuhan
Sistem dapat
menghasilkan laporan
yang fleksibel
Sistem yang ada
mudah dipahami
Sistem yang ada
mudah digunakan
Sistem yang ada
mudah dipelajari
Informasi yang
disajikan jelas untuk
dimengerti
Tata letak
tampilan/display mudah
dikenali/dilihat
Informasi yang
diberikan dapat
diandalkan/dipercaya

Tanggapan Responden
(18 Orang)
Tidak
setuju
0

Kurang
setuju
13

Setuju
5

0

15

3

0

11

7

0

18

0

0

18

0

0

16

2

0

15

3

0

17

1

0

13

5

0

12

6

0

17

1

Sumber : Penyebaran Kuesioner
Secara defenitif Kuesioner merupakan
metode pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara memberi seperangkat pertanyaan atau
pernyataan tertulis kepada responden. Dengan
demikian, berdasarkan pada hasil angket/kuesioner
yang telah dilakukan selama penelitian berlangsung
yaitu untuk 18 orang, dapat ditarik kesimpulan yaitu
responden cenderung tidak setuju untuk pertanyaan
(1.) apakah sistem Aplikasi menggunakan Excell
sangat mudah diakses dari semua komputer?, (2.)
apakah input data dapat dilakukan dengan cepat?,
(3.) apakah sistem yang ada mudah dipahami?, (4.)
apakah sistem yang ada mudah digunakan?, dan (5.)
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apakah sistem yang ada mudah dipelajari?.
Sedangkan untuk pertanyaan yang lainnya dijawab
dengan “tidak setuju” (contoh hasil kuesioner dapat
di lihat pada tabel 1), ini menunjukan bahwa, minat
menggunakan aplikasi Ms. Excel dinilai kurang
tepat untuk mengerjakan beberapa kebutuhan
laporan informasi, misalnya sistem informasi
akademik, dengan menimbang dari kelemahannya
serta kendalanya seperti yang telah diuraikan
sebelumnya.
Lebih lanjut, menimbang dari tingkat akurasi
penyimpanan data dan meminimize resiko kesalahan
serta efektifitas waktu, maka bahasa pemrograman
PHP dan database MySql dinilai sangat diibutuhkan
guna menunjang
kegiatan akademik seperti
pengolahan data akademik ataupun dalam penyajian
informasi akademik secara cepat, tepat, akurat dan
berkualitas.
Dari
tabel
diatas
maka
terdapat
ketidakpuasan yang dirasakan oleh user (Tenaga
Administrasi) dalam menjalankan tugasnya untuk
melayani siswa-siswi di SMA 01 Uatulari Timor
Leste, sehingga disinilah muncul kebutuhan akan
SIA (Sistem Informasi Akademik). SIA merupakan
suatu sub-sub sistem yang saling terintegrasi yang
memproses data-data akademis untuk menghasilkan
suatu informasi akademik yang dibutuhkan oleh para
pemakainya. Rancang bangun SMA 01 Uatulari
Timor Leste mencakup pengolahan data siswa, data
guru, data kelas, data jadwal pelajaran, data nilai,
data absensi, berita dan materi yang terintegrasi
dalam sebuah database.
Terkait dengan uraian yang telah
dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Rancang
Bangun Sistem Informasi Akademik Berbasis Web
Menggunakan PHP dan MySQL di SMAN 01
Uatulari Timor Leste”.
2.

Batasan Masalah
Pembatasan masalah dalam penelitian ini
adalah:
a. Data Siswa yang akan diolah adalah siswa
dari SMA 01 Uatulari Timor Leste mulai
dari kelas VII (Tujuh) sampai dengan kelas
IX (Sembilan) atau tingkat I – III.
b. Data Guru yang akan diolah adalah guru
resmi yang mengajar di SMA 01 Uatulari
Timor Leste, tidak termasuk guru PKL.
c. Data nilai siswa yang akan diolah
merupakan nilai akhir persemester dari
masing-masing guru pelajaran, tidak
termasuk nilai UAN.
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d.

e.

f.

g.

h.

3.

Jadwal pembelajaran yang akan diolah
adalah jadwal belajar formal tidak
termasuk jadwal ekstrakurikuler.
Fitur yang terdapat dalam perancangan SI
hanya sebatas nilai online, pengolahan data
siswa, data guru, data kelas, berita, materi
online dan jadwal pelajaran.
Pembagian kelas, wali kelas dan jadwal
pelajaran dilakukan oleh bagian akademik.
SI Akademik yang diusulkan hanya
menginputkan data kelas dan jadwal yang
telah dibuat oleh bagian akademik ke dalam
database web yang selanjutnya ditampilkan
sebagai informasi bagi guru dan siswa.
Pendaftaran siswa baru dan proses seleksi
siswa baru tidak ditangani oleh sistem
informasi yang akan dirancang.
Menggunakan bahasa pemrograman PHP,
database MySQL dan menggunakan tahap
pengujian aplikasi yaitu alpha.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah :
a. Menganalisis sistem lama karena sistem
yang digunakan untuk menyimpan dan
mengola data masih saat ini adalah Ms
Excel, tampa database, akibat dari hal
tersebut banyak kendala yang di hadapi
oleh pihak sekolah dalam urusan
administrasinya.
b. Merancang sebuah sistem informasi
akademik berbasis web untuk SMA 01
Uatulari Timor Leste.
c. Menghasilkan sistem informasi akademik
berbasis web untuk SMA 01 Uatulari Timor
Leste agar kiranya dapat membantu untuk
mengatasi beberapa hambatan yang
dihadapi oleh pihak sekolah dalam
pengolahan data dan penyajian informasi
akademiknya.

4. Landasan Teori
4.1 Sistem Infomasi
Sistem informasi dapat didefinisikan
sebagai berikut (Ladjamudin, 2005 : 13-14) :
a.Suatu sistem yang dibuat oleh manusia
yang terdiri dari komponen-komponen
dalam organisasi untuk mencapai suatu
tujuan yaitu menyajikan informasi.
b.Sekumpulan prosedur organisasi yang pada
saat dilaksanakan akan memberikan

informasi bagi pengambil keputusan dan
atau untuk mengendalikan organisasi.
c.Suatu sistem didalam suatu organisasi yang
mempertemukan kebutuhan pengolahan
transaksi, mendukung operasi, bersifat
manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu
organisasi dan menyediakan pihak luar
tertentu dengan laporan-laporan yang
diperlukan.
Kegiatan sistem informasi meliputi
(Ladjamudin, 2005 : 22) :
a. Input
Menggambarkan suatu kegiatan
menyediakan data untuk diproses.
b. Proses
Menggambarkan bagaimana suatu
data dip roses untuk menghasilkan
suatu informasi yang bernilai tambah.
c. Output
Suatu kegiatan untuk menghasilkan
laporan dari proses diatas tersebut.
d. Penyimpanan
Suatu kegiatan untuk memelihara
dan menyimpan data.
e. Control
Suatu aktivitas untuk menjamin
bahwa sistem informasi tersebut
berjalan
sesuai
dengan
yang
diharapkan.
4.2 Sistem Informasi Akademik
Sistem Informasi Akademik adalah suatu
sistem yang dirancang untuk keperluan
pengeloaan data-data Akademik dengan
penerapan teknologi komputer baik ‘hardware’
maupun ‘software’, ‘hardware’ (perangkat
keras) adalah peralatan-peralatan seperti
komputer (PC maupun Laptop), Printer, CD
ROM, HardDisk, Handphone dan sebagainya.
Sedang
‘Software’
(perangkat
lunak)
merupakan
program
komputer
yang
memfungsikan ‘hardware’ tersebut, sehingga
seluruh proses kegiatan akademik dapat
terkelola menjadi informasi yang bermanfaat
dalam pengelolaan manajemen perguruan tinggi
dan pengambilan keputusan-keputusan bagi
pengambil keputusan atau top manajemen di
lingkungan perguruan tinggi (Agustin, 2012).
4.3 PHP dan MySQL
PHP adalah bahasa pemrograman script
yang paling banyak dipakai saat ini (Sunarto,
2009). PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus
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Lerdorf pada tahun 1995. Pada waktu itu PHP
masih bernama FI (Form Interpreted) yang
bentuknya masih berupa sekumpulan script
yang digunakan mengolah data form dari web.
MySQL adalah sebuah perangkat lunak
sistem manajeman basis data SQL atau DBMS
yang multithread, multi-user, dengan sekitar 6
juta instalasi di seluruh dunia (Sutarman, 2003).
4.4 UML (Unified Modelling Language)
UML (Unified Modelling Languag)
merupakan elemen notasi grafis yang didukung
oleh meta-model tunggal, yang membantu
pendeskripsian dan desaign sistem perangkat
lunak, khususnya sistem yang dibangun
menggunakan pemrograman berorientasi objek
(Suhendar, Hariman Gunadi, 2002).

Gambar 2 Tampilan Halaman Berita
5.1.3

Halaman Galeri
Halaman galeri menampilkan informasi
galeri sekolah yang selalu di update oleh
administrator sekolah. Tampilan halaman galeri
dapat di lihat pada gambar 3.

5.

Hasil dan Pembahasan
Pada tahap ini dihasilkan perangkat lunak yang
utuh berdasarkan analisa dan perancangan yang
telah dibuat. Rancang Bangun Sistem Informasi
Akademik Berbasis Web Menggunakan PHP dan
MySQL di SMAN 01 Uatulari Timor Leste.
5.1 Implementasi Program
5.1.1
Halaman Utama User Umum
Halaman utama user umum merupakan
halaman sambutan dan navigasi bagi user umum
untuk menuju ke halaman lain. Pada halaman ini
terdapat link menu berita, galeri, tentang, kontak,
dan login untuk user siswa, pengajar, kepala sekolah,
dan administrator. Tampilan halaman utama user
umum dapat di lihat pada gambar

Gambar 3 Tampilan Halaman Galeri
5.1.4

Halaman Kontak
Halaman kontak menampilkan informasi
alamat sekolah dan nomor telepon sekolah.
Tampilan halaman kontak dapat di lihat pada
gambar 4.

Gambar 4 Tampilan Halaman Kontak
5.1.5
Gambar 1 Tampilan Halaman Utama User Umum
5.1.2

Halaman Berita
Halamana berita menampilkan informasi
atau berita sekolah yang selalu di update oleh
administrator sekolah. Tampilan halaman berita
dapat di lihat pada gambar 2.
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Halaman Data Nilai
Halaman data nilai merupakan halaman
siswa, dimana apabila siswa berhasil login siswa
pada halaman utama user umum. Halaman data nilai
menampilkan data nilai siswa berdasarkan nomor
induk siswa. Tampilan halaman data nilai dapat di
lihat pada gambar 5.
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Gambar 8 Tampilan Halaman Nilai UTS
Gambar 5 Tampilan Halaman Data Nilai
5.1.6

Halaman Data Jadwal Pelajaran
Halaman
data
jadwal
pelajaran
menampilkan
informasi
jadwal
pelajaran
berdasarkan kelas dan jurusan. Tampilan halaman
data jadwal pelajaran dapat di lihat pada gambar .6.

Gambar 6 Tampilan Halaman Data Jadwal
Pelajaran
5.1.7

Halaman Pengumuman
Halaman pengumuman menampilkan
pengumuman sekolah untuk siswa, dan materi tugas
dari pengajar yang bisa di download oleh siswa.
Tampilan halaman pengumuman dapat di lihat pada
gambar 7.

5.1.9

Halaman Nilai UAS
Halaman nilai UAS merupakan halaman
pengajar. Halaman ini menampilkan data nilai UAS
siswa berdasarkan nomor induk siswa dan jurusan.
Tampilan halaman nilai UAS dapat di lihat pada
gambar 9.

Gambar 9 Tampilan Halaman Nilai UAS
5.1.10

Halaman Nilai Ulangan
Halaman nilai ulangan merupakan halaman
pengajar. Halaman ini menampilkan data nilai
ulangan siswa berdasarkan nomor induk siswa dan
jurusan. Tampilan halaman nilai ulangan dapat di
lihat pada gambar 10.

Gambar 7 Tampilan Halaman Pengumuman
Gambar 10 Tampilan Halaman Nilai Ulangan
5.1.8

Halaman Nilai UTS
Halaman nilai UTS merupakan halaman
pengajar. Halaman ini menampilkan data nilai UTS
siswa berdasarkan nomor induk siswa dan jurusan.
Tampilan halaman nilai UTS dapat di lihat pada
gambar 8.

5.1.11

Halaman Nilai Praktek
Halaman nilai praktek merupakan halaman
pengajar. Halaman ini menampilkan data nilai
praktek siswa berdasarkan nomor induk siswa dan
jurusan. Tampilan halaman nilai praktek dapat di
lihat pada
gambar 11.
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untuk menuju ke halaman lainnya, yaitu halaman
data guru, data siswa, data pelajaran, data nilai, dan
jadwal pelajaran. Tampilan halaman utama pengajar
dapat di lihat pada gambar 14.

Gambar 11 Tampilan Halaman Nilai Praktek
5.1.12

Halaman Jadwal Pelajaran
Halaman jadwal pelajaran, berfungsi bagi
pengajar untuk mengupload file jadwal pelajaran
berdasarkan kelas dan jurusan. Pada halaman ini,
pengajar juga bisa menghapus atau meng-update
data jadwal pelajaran. Tampilan halaman jadwal
pelajaran dapat di lihat pada gambar 12.

Gambar 12 Tampilan Halaman Jadwal Pelajaran
5.1.13

Halaman Pengumuman
Halaman pengumuman berfungsi bagi
pengajar untuk mengupload pengumuman sekolah
maupun materi tugas untuk siswa. Tampilan
halaman pengumuman dapat di lihat pada gambar
13.

Gambar 14 Tampilan Halaman Utama Pengajar
5.1.15

Halaman Data Guru
Halaman data guru merupakan halaman
kepala sekolah. Halaman ini menampilkan informasi
laporan data guru di sekolah SMA 1 Uatulari Timor
Leste. Tampilan data guru dapat di lihat pada gambar
15.

Gambar 15 Tampilan Halaman Data Guru
5.1.16

Halaman Data Siswa
Halaman data siswa merupakan halaman
kepala sekolah. Halaman ini menampilkan informasi
laporan data siswa di sekolah SMA 1 Uatulari Timor
Leste. Tampilan data siswa dapat di lihat pada
gambar 16.

Gambar 13 Tampilan Halaman Pengumuman
5.1.14

Halaman Utama Pengajar
Halaman utama pengajar tampil saat
pengajar berhasil
melakukan login pengajar pada halaman utama user
umum. Halaman ini merupakan halaman sambutan
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Gambar 16 Tampilan Halaman Data Siswa
5.1.17

Halaman Data Kelas
Halaman data kelas merupakan halaman
kepala sekolah.
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Halaman ini menampilkan informasi data kelas di
sekolah SMA 1 Uatulari Timor Leste. Tampilan data
kelas dapat di lihat pada gambar 17.

5.1.20

Halaman Data Jadwal Pelajaran
Halaman jadwal pelajaran merupakan
halaman kepala sekolah. Halaman ini menampilkan
informasi data jadwal pelajaran di sekolah SMA 1
Uatulari Timor Leste. Data jadwal pelajaran
ditampilkan berdasarkan kelas dan jurusan.
Tampilan data jadwal pelajaran dapat di lihat pada
gambar 20.

Gambar 17 Tampilan Halaman Data Kelas
5.1.18

Halaman Data Pelajaran
Halaman data pelajaran merupakan
halaman kepala sekolah. Halaman ini menampilkan
informasi data pelajaran di sekolah SMA 1 Uatulari
Timor Leste. Data pelajaran ditampilkan
berdasarkan kelas dan jurusan. Tampilan data
pelajaran dapat di lihat pada gambar 18.

Gambar 20 Tampilan Halaman Data Jadwal
Pelajaran
5.1.21 Halaman Utama Administrator
Halaman utama administrator tampil saat
admin berhasil melakukan login admin pada
halaman utama user umum. Halaman ini merupakan
halaman sambutan untuk menuju ke halaman
lainnya, yaitu halaman kelas, siswa, guru, mata
pelajaran, nilai siswa, dan jadwalpelajaran.
Tampilan halaman utama admin dapat di lihat pada
gambar 21.

Gambar 18 Tampilan Halaman Data Pelajaran
5.1.19

Halaman Data Nilai
Halaman nilai merupakan halaman kepala
sekolah. Halaman ini menampilkan informasi data
nilai siswa di sekolah SMA 1 Uatulari Timor Leste.
Data nilai ditampilkan berdasarkan nomor induk
siswa,kelas dan jurusan. Tampilan data nilai dapat di
lihat pada gambar 19.

Gambar 21 Tampilan Halaman Utama
Administrator
5.1.22

Halaman Data Kelas
Halaman data kelas administrator berfungsi
bagi admin untuk menginput atau mengupdate data
kelas serta kapasitasnya di SMA 1 Uatulari Timor
Leste. Tampilan halaman data kelas admin dapat di
lihat pada gambar 22.

Gambar 19 Tampilan Halaman Data Nilai
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5.1.25

Halaman Data Mata Pelajaran
Halaman data mata pelajaran administrator
berfungsi bagi admin untuk menginput atau
mengupdate data mata pelajaran berdasarkan
kodemata pelajaran di SMA 1 Uatulari Timor Leste.
Tampilan halaman data mata pelajaran admin dapat
di lihat pada gambar 25.

Gambar 22 Tampilan Halaman Data Kelas Admin
5.1.23

Halaman Data Siswa
Halaman data siswa administrator
berfungsi bagi admin untuk menginput atau
mengupdate data siswa di SMA 1 Uatulari Timor
Leste. Tampilan halaman data siswa admin dapat di
lihat pada gambar 23.

Gambar 25 Tampilan Halaman Data Mata
PelajaranAdmin
5.1.26

Halaman Berita
Halaman berita untuk mengupdate
informasi siswa, guru, dan berita-berita yang ada di
sekolah SMA 01 Uatulari. Tampilan berita dapat di
lihat pada gambar 26.

Gambar 23 Tampilan Halaman Data Siswa Admin
5.1.24

Halaman Data Guru
Halaman data guru administrator berfungsi
bagi admin untuk menginput atau mengupdate data
guru di SMA 1 Uatulari Timor Leste. Tampilan
halaman data guru admin dapat di lihat pada gambar
24.

Gambar 26 Tampilan Halaman Berita Admin
5.1.27

Halaman Galeri
Halaman galeri administrator berfungsi
bagi admin untuk mengupload atau mengupdate file
kegiatan atau siminar yang di sekolah SMA 01
Uatulari. Tampilan galeri dapat di lihat pada gambar
27.

Gambar 24 Tampilan Halaman Data Guru Admin
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Setelah dilakukan perancangan
sistem, maka langkah selanjutnya yaitu
membangun sistem informasi akademik
berbasis web menggunakan bahasa
pemrograman PHP dan database sekolah
yang dibangun dengan menggunakan
MySQL.
Gambar 27 Tampilan Halaman Galeri Admin

7.

Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari
pelaksanaan penelitian ini adalah dengan
adanya Sistem Informasi Akademik ini dapat
dan membantu kelancaran pengelolaan sistem
akademik SMA 01 Uatulari Timor Leste,
seperti:
a. Dalam perancangan sistem menggunakan
perancangan prosedur yang diusulkan
mencakup use case diagram, activity
diagram, class diagram, dan sequence
diagram, yang menghasilkan sistem lebih
baik. Proses yang dirancang diuraikan
menjadi beberapa bagian yang dapat
membentuk sistem tersebut menjadi satu
kesatuan komponen.
b. Sistem informasi akademik yang dilakukan
berbasis
web
dibangun
atau
diimplementasikan karena memudahkan
siswa, pengajar, dan kepala sekolah dalam
melihat laporan data nilai siswa, data guru,
jadwal pelajaran, dan mata pelajaran di SMA
01 Uatulari Timor Leste. Hal ini untuk
mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi
pada waktu dikerjakan secara manual.

8.

Saran
a. Untuk lebih lengkapnya, sebaiknya sistem
diperbaharui dengan membuat ruang diskusi
pada web untuk para siswa dan guru sehingga
bisa bermanfaat dalam hal peningkatan
kualitas pembelajaran itu sendiri.
b. Pada sistem penjadwalan sebaiknya dibuat
secara otomatis agar informasi tentang
penjadwalan ini bisa cepat diakses sehingga
bisa memperlancar proses belajar mengajar
siswa.
c. Untuk rancang bangun selanjutnya dapat
diimplementasikan
dengan
merancang
bangun sistem informasi akademik berbasis
mobile programming dengan menggunakan
sistem operasi Android.

5.1.28

Halaman Jadwal Pelajaran
Halaman jadwal pelajaran administrator
berfungsi bagi admin untuk mengupload atau
mengupdate file jadwal pelajaran berdasarkan
nomor jadwal, kode jurusan, kode kelas, dan
semester. Tampilan halaman jadwal pelajaran admin
dapat di lihat pada gambar 28.

Gambar 28 Tampilan Halaman Jadwal
PelajaranAdmin
6.

Pembahasan
Berdasarkan simulasi sistem informasi
akademik berbasis web selanjutnya dilakukan
pembahasan terhadap sistem berjalan. Pembahasan
dilakukan dengan melihat hubungan sistem dengan
kebutuhan pengguna terhadap informasi yang
didapatkan. Berdasarkan hasil penilaian pada
simulasi sistem, pembahasan meliputi :
a. Perancangan sistem informasi akademik
berbasis web di SMA 01 Uatulari Timor
Leste.
Sistem lama di SMA 01 Uatulari Timor
Leste saat ini masih menggunakan
Microsoft Excel, tanpa database, akibat
dari hal tersebut banyak kendala yang di
hadapi oleh pihak sekolah dalam urusan
administrasinya.
b. Implementasi Sistem Informasi Akademik
Berbasis Web di SMA 01 Uatulari Timor
Leste
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