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I. BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi seiring dengan kemajuan informasi 

menuntut manusia untuk melangkah lebih maju mengimbangi kedua hal tersebut, 

waktu pun dirasakan menjadi sangat berharga dimana segala aktivitas yang 

dilaksanakan harus terstruktur atau dapat dikatakan sesuai dengan rencana yang sudah 

dibuat sebelumnya dan bilamana kita tidak merancang rencana atau planning yang 

akan kita lakukan kedepan maka dipastikan akan banyak waktu yang terbuang sia – 

sia. Kemudahan yang diperoleh dalam melaksanakan segala aktivitas sehingga waktu 

yang dipakai menjadi efisien merupakan sesuatu yang tidak kalah pentingnya di era 

globalisasi seperti saat ini dan solusi yang akan menjawabnya adalah internet. 

Kecenderungan teknologi yang terjadi dalam bidang informasi khususnya 

dunia internet memunculkan suatu alternatif sistem baru  yang dikenal oleh banyak 

orang yang merupakan solusi bagi sebagian besar manusia yang terbentur pada 

masalah keterbatasan waktu dimana teknologi ini memberikan kemudahan – 

kemudahan yang sangat menguntungkan bagi penggunanya. Kita mengenalnya 

dengan istilah internet.Untuk mencari informasi di internet dapat dilakukan dengan 

mengunjungi situs (website) yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan. 

Penyampaian informasi pendidikan sekolah yang masih sederhana pada 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Bandung, membuat masyarakat dan para siswa 

kesulitan dalam mencari informasi tentang sekolah. Masyarakat atau kalangan siswa 

yang membutuhkan informasi sekolah harus datang dan bertanya langsung ke 

sekolah, sehingga menyebabkan penyampaian informasi kurang efektif dan efisien. 

     Sistem penyampaian informasi yang demikian menjadikan kendala bagi 

sekolah untuk bisa lebih dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas disebabkan 

jangkauan informasi yang sangat sempit dan terbatas karena informasi sekolah yang 

tidak bisa diakses sewaktu-waktu. 
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Berdasarkan masalah di atas maka penulis melakukan penelitian dengan 

mengambil judul yaitu ”Perancangan website Sekolah Menengah Kejuruan Negri 5 

Bandung dengan menggunakan PHP dan Framework CodeIgniter”. 

Sehingga diharapkan dengan menggunakan sistem informasi yang berbasis 

web, masyarakat dan warga sekolah dapat mengakses informasi sekolah yang bisa 

dilakukan kapanpun dan dimanapun mereka berada tanpa mengenal jarak dan waktu. 

 

I.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan yang ada yaitu : 

1. Belum adanya media informasi berbasis elektronik yang dimiliki SMKN 5 Bandung 

untuk menyebarkan informasi sekolah kepada seluruh masyarakat Indonesia. 

2. Pengolahan informasi yang masih manual dengan menggunakan media cetak 

menyebabkan penyebaran informasi kurang efektif dan efisien. 

 

I.3. Rumusan Masalah 

 Dari masalah-masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

diantaranya: 

1. Bagaimana membuat websiteSMKN 5 Bandung yang dapat membantu pembaca 

khususnya Siswa SMKN 5 Bandung sendiri dalam mengakses informasi sekolah ? 

2. Bagaimana membuat sebuah media informasi yang dapat mempublikasikan informasi 

terkait siswa SMKN 5 Bandung ? 

 

I.4. Maksud dan Tujuan 

Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Membantu  bagi para alumni SMKN 5 bandung untuk mengetahui tentang 

keberadaan dari semua teman-temannya semasa sekolah dulu dengan 

menggunakan website ini.  

2. Membantu bagi masyarakat umum untuk mengetahui informasi tentang SMKN 5 

Bandung.  
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3. Serta membantu mempromosikan dan mengenalkan SMKN 5 bandung, agar para 

orang tua mau menyekolahkan anak-anak mereka disekolah ini.  

 

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Memberikan informasi yang mudah dan cepat dilihat dari segi penyajian dan 

pengelolaan informasi karena dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. 

2. Untuk menunjukkan penggunaan dari PHP dan framework codeigniter dalam 

membangun suatu aplikasi web dinamis serta hubungannya dengan bahasa 

pemrograman web dan aplikasi lainnya.  

 

I.5. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penyusunan laporan ini sebagai berikut : 

1. Website yang dibangun ini tidak mencakup Pendaftaran siswa baru SMKN 5 

Bandung. 

2. Website yang dibangun ini juga tidak mencakup forum siswa. 

3. Pembangunan Website ini hanya meliputi publikasi informasi, pengumuman dan 

agenda sekolah. 

 

I.6. Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penyusunan laporan ini menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

1. Studi Literatur dan Pemahaman Sistem 

Tahapan untuk memperdalam teori dan mencari referensi-referensi yang berkaitan 

dengan tema tugas akhir ini. 

2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan studi lapangan yaitu melalui wawancara 

dengan pihak SMKN 5 Bandung. 

3. Pengembangan Sistem 

Pengembangan sistem berdasarkan metoda waterfall, dengan menggunakan metoda 

pendekatan analisa berorientasi objek. 
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4. Penyusunan Laporan dan Kesimpulan Akhir 

Pada tahap ini akan dibuat laporan mengenai hasil yang dicapai dari perancangan 

aplikasi yang dibuat, apakah sesuai atau terdapat perubahan, sehingga akan 

didapatkan kesimpulan akhir.  

I.7. Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan sistematika penulisan penyajian tugas akhir: 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah menjelaskan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, ruang lingkup masalah,dan 

sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Bab menguraikan tentang kajian teori yang digunakan dalam melakukan analisis dan 

penulisan tugas akhir.Kajian teori tersebut yaitu berisi definisi dasar metode yang 

digunakan dalam analisis. 

Bab III Analisis Sistem 

Berisi analisa system lama dan penjelasan mengenai tinjauan umum sekolah, 

permasalahan yang berkaitan dengan sistem informasi sekolah secara konvensional 

dan “Pembangunan Website sekolah” yang dimodelkan dengan Unified Modeling 

Language (UML). 

Bab IV Perancangan Sistem 

Bab ini berisikan pembahasan mengenai sistem yang dirancang. 

Bab V Implementasi system dan Pengujian 

Pada bab ini berisikan Pengertian Implementasi Sistem, tujuan Implementasi Sistem, 

Spesifikasi Sistem dan penggunaan framework codeigniter, dan pengujian system. 

Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil perancangan 

website SMKN 5 bandung. 

 


