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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan akan inovasi komputer di era globalisasi sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat. Biasanya yang berkaitan dengan pekerjaan, yang lebih sering 

dilakukan secara fisik oleh orang, akan lebih cepat dan lebih produktif jika 

dilakukan dengan kerangka komputerisasi. Memang dengan kemajuan inovasi 

komputer yang berkembang pesat, dapat mengurangi tuntutan bagi perusahaan-

perusahaan tersebut untuk meningkatkan produktivitas kerja karena pekerjaan 

yang dilakukan dengan komputer dapat menghemat baik dari segi waktu, ruang, 

vitalitas, biaya dan lain-lain. Dan seiring dengan kemajuan-kemajuan inovatif 

yang terus menuntut pada bagian peradaban yang saat ini telah memasuki semua 

segmen, baik formal maupun non-formal salah satunya adalah web yang telah 

mewabah di seluruh dunia melalui internet. Saat ini perkembangan komputer di 

bidang website sangat pesat, dimana pada awalnya situs merupakan ruang data 

dalam dunia web. Sebagai contoh website yang memuat berita-berita, ilmu 

pengetahuan dan teknologi termasuk informasi. (Sukmawati, 2018:1). 

Sekolah dasar Negeri 525 Labembe merupakan salah satu sekolah 

pendidikan negeri yang terdapat di Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Desa 

Muladimeng. Kode POS 91999. Sekolah Dasar Negeri 525 Labembe memiliki 6 

kelas dan 1 perpustakaan. Selolah Dasar Negeri 525 Labembe, terus berupaya 

meningkatkan kualitas baik prestasi maupun pelayanan. Sehingga saat ini SDN 

525 Labembe telah memanfaatkan komputerisasi dalam memberikan informasi 

mengenai sekolah. Dan informasi sekolah masih kurang karena sekolah ini belum 

memiliki situs sekolah sehingga dapat memperlambat pengolahan data-data 

sekolah. 

Untuk mengurangi kendala yang dialami oleh Sekolah Dasar Negeri 525 

Labembe dalam pengelolahan data yang masih manula dimana masih 

menggunakan sistem berkas dalam pengelolaan data akademik, solusi yang 

digunakan untuk mengatasi permasalahan ini penulis berencana untuk membuat 

sistem informasi akademik, yang dapat membantu guru dan siswa dalam melihat 

informasi sekolah, sehubungan hal tersebut penulis akan membuat rancangan 
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sistem yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik Berbasis 

Website pada Sekolah Dasar Negeri 525 Labembe.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian, 

bagaimana merencanakan dan membangun sistem informasi akademik  

memberkan informasi mengenai akademik sekolah berbasis website? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

membangun sebuah aplikasi yang dapat memberikan informasi akademik sekolah 

berbasis website. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya tujuan penelitan diatas maka diharapkan akan bermanfaat 

bagi semua pihak, dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Dunia Akademik 

Sebagai bahan reverensi bagi civitas akademik khususnya pada Fakultas 

Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo dalam melakukan penelitian 

dan pengembangan teknologi informasi khususnya dalam perencangan sebuah 

website. 

2. Bagi Pengguna  

Memberikan kemudahan bagi petugas dan pengguna dalam memberikan 

informasi mengenai sistem informasi sekolah dengan cepat. 

3. Bagi Penulis  

Hal ini dapat menjadi pertimbangan kasus modern dalam merencanakan 

sebuah kerangka data berbasis website sebagai aplikasi dan pengambilan 

informasi saat duduk dibangku kuliah dan sebagai pertanyaan dalam menghadapi 

dunia kerja yang berwawasan informasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Kajian Teori 

Bagian ini akan memperjelas mengenai teori-teori dari beberapa spekulasi 

sumber yang menjadi referensi yang digunakan untuk merencanakan website yang 

akan dibangun atau dikajian-kajian materi yang diambil dari jurnal, internet, dan 

media cetak lainnya. 

1. Rancang Bangun 

Rancangan merupakan istilah umum untuk membuat atau merencanakan 

sebuah protes dari awal pembuatan hingga akhir pembuatan. Desain berawal dari 

kata yang berarti rancang bangun. Sementara perencanaan menyiratkan mengatur, 

melakukan atau melakukan sesuatu dan perencanaan menyiratkan metode, 

strategi, tindakan merancang, (Ariansyah, dkk. 2017:2). 

Rancangan dapat berupa program yang memutuskan latihan penanganan 

data yang diperlukan untuk penyelesaian tugas tertentu dari pelanggan atau 

pengguna komputer, Christian, dkk (2018:22). Menurut Bambang (dalam Yuntari, 

2017:83), Rencana dan konstruksi dapat berupa perbaikan kerangka kerja 

mempersiapkan untuk membentuk kerangka kerja modern atau menggantikan atau 

meningkatkan kerangka kerja yang ada secara keseluruhan atau sebagian. 

Berdasarkan anggapan yang berlebihan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

rencana dapat berupa persiapan fabrikasi untuk merencanakan latihan kerangka 

kerja yang akan menjalankan baik perbaikan maupun yang tidak digunakan dan 

menggambarkan secara rinci bagaimana komponen kerangka diimplementasikan. 

2. Sistem  

Menurut Trisyanto (2017), sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen 

yang berinteraksi untu mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Muslihudin dan 

Oktafianto (dalam Nugraha & Pramukasari, 2017:1), sistem adalah berupa 

kumpulan komponen atau susunan prosedur yang saling terkait dan bekerja sama 

untuk membuat suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan atau sasaran tertentu. 

Menurut Abdul (dalam Nugraha & Pramukasari, 2017:1), sistem adalah berupa 
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seperangkat komponen yang saling terkait atau koordinat yang bertujuan untuk 

mewujudkan suatu tujuan. 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem 

merupakan sekumpulan komponen yang saling berinteraksi satu sama lain untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

3. Informasi  

Menurut Muslihudin dan Oktafianto (dalam Nugraha & Pramukasari, 

2017:1), informasi merupakan data yang menjadi bentuk yang berguna untik 

membuat keputusan. Menurut Hutahaean (dalam Nugraha & Pramukasari, 2017), 

informasi adalah data sudah diproses yang ditujukan untuk seseorang, organisasi 

atau siapa pun membutuhkan. Menurut Jogiyanto HM (dalam Prasetyo, 2015:30) 

,data dapat dicirikan sebagai hasil dari penyiapan informasi dalam bentuk yang 

lebih berharga dan lebih penting bagi penerima yang menggambarkan peristiwa 

nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Menurut Kusrini (dalam 

Prasetyo, 2015:30), informasi adalah data yang di olah menjadi sebuah bentuk 

yang berarti pengguna dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat itu atau 

mendukung sumber informasi. Data dikatakan menguntungkan apabila 

manfaatnya lebih diperhatikan daripada yang diambil untuk mendapatkannya. 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa informasi 

merupakan suatu data yang sudah diolah yang dapat berarti dalam pengambilan 

keputusan dan memiliki manfaat bagi penerimanya. 

4. Sistem  Informasi 

 Menurut  Wibawa (dalam Wanti, 2019:86), sistem informasi merupakan 

keadaan di mana individu dapat menyampaikan dan mendapatkan pemikiran, 

renungan, ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama dapat mengujinya dengan 

benar, transparan, dan bebas. Menurut Pangaribuan & Subakti  (2019:128),  

sistem informasi adalah latihan terkait dengan instruksi umum dalam mengatur 

untuk membuat data yang terkait dengan latihan instruktif. Menurut Jogiyanto 

(dalam Susanti, 2016), sistem informasi adalah kerangka kerja di dalam organisasi 

yang memenuhi persyaratan penanganan pertukaran hari demi hari, mendukung 
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operasi, adalah kegiatan administrasi dan kunci dari suatu organisasi dan 

memberikan laporan penting kepada pihak luar tertentu. 

 Berdasarkan anggapan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerangka data 

dapat menjadi kerangka terikat bersama yang dapat meneruskan dan menerima 

pemikiran yang memiliki tujuan untuk mewujudkan tujuan tertentu. 

5. Akademik 

Akademik adalah suatu aktifitas yang memberikan pengenalan berupa 

informasi dan meliputi suatu tingkatan dalam mempersiapkannya yang 

menghasilkan data yang memiliki arti dalam dunia pengajaran. Balai Pustaka 

(2005). Menurut Wibawa, (2017).  Akademik atau akademis menurut kamus besar 

bahasa indonesia berarti bersifat ilmiah, bersifat ilmu pengetahuan dan bersifat 

teori tanpa arti praktis yang langsung. 

6. Website 

Menurut (Dulhari et al, 2017:32), web merupakan sebuah kerangka kerja 

dengan data yang ditampilkan dalam bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain 

disimpan di server web yang ditampilkan dalam bentuk hypertext. Situs online 

terdiri dari halaman yang didistribusikan oleh server web. Menurut Raharjo 

(Dalam Maharani, 2018:27), situs web (bahasa Inggris:situs web) atau sering 

disingkat situs istilah adalah angka halaman web yang memiliki topik terkait, 

terkadang disertai file gambar, video, atau jenis file lainnya. Menurut Rahmat 

(2010:2), Pada dasarnya website merupakan suatu kumpulan hyperlink yang 

menuju dari alamat satu ke alamat lainnya dengan bahasa HTML (HyperText 

Markup Language). Menurut Shelly (dalam Prasetyo, 2015) Web adalah sebuah 

manfaat yang banyak digunakan di web, yang terdiri dari kumpulan dokumen 

elektronik dari seluruh tanah air. Setiap arsip elektronik di internet disebut 

halaman web, selain itu halaman web biasanya terhubung dengan arsip lain. 

Internet telah menjadi salah satu administrasi web yang paling banyak digunakan, 

dan www adalah karya seseorang bernama Tim Berners-Lee yang dikreditkan 

dengan pembuat server web dan browser utama serta pembuat alamat URL. 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa website 

merupakan suatu sistem dengan informasi yang disajikan dalam bentuk teks, 
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gambar, suara dan lainnya untuk layanan yang sangat banyak dimanfaatkan dalam 

dunia internet. 

7. Aplikasi Web 

a. Hypertext Preprocessor (PHP) 

Menurut Saputra (dalam Nugraha & Pramukasari, 2017), PHP adalah 

sebuah pemrograman yang digunakan untuk membangun web dinamis. PHP 

dikoordinasikan dengan kode HTML. Digunakan sebagai pembangun atau dasar 

dari sistem format web, sedangkan PHP berfungsi sebagai pegangan sehingga 

dengan PHP dikatakan, internet akan sangat mudah untuk dipahami. Menurut 

Rudyanto (dalam Habiby & Yamasari, 2017:94), hypertext preprocessor (PHP) 

adalah bahasa scripting sisi server yang terintegrasi dengan HTML untuk 

membuat halaman web dinamis.  Menurut Rudyanto (dalam Habiby & Yamasari, 

2017:94), hypertext preprocessor (PHP) adalah bahasa scripting sisi server yang 

terintegrasi dengan HTML untuk membuat halaman web dinamis. Menurut Budi 

Raharjo (dalam Prasetyo, 2015), PHP adalah pemrograman scripting yang 

direncanakan untuk membangun aplikasi web. Ketika dipanggil dari browser web, 

program yang disusun dalam PHP akan diuraikan di server web oleh penerjemah 

PHP dan diterjemahkan ke dalam catatan HTML, yang kemudian dapat 

ditampilkan kembali ke browser web. Karena penanganan program PHP 

menghapus lingkungan server web, PHP dikatakan sebagai dialek sisi server. 

Oleh sebab itu, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kode PHP tidak akan 

terlihat pada saat user memilih perintah “View Source” pada web browser yang 

mereka gunakan. 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa hypertext 

preprocessor merupakan bahasa pemograman yang digunakan untuk merancang 

dalam pembuatan aplikasi berbasis website.  

b. MySQL (My Structure Query Languange) 

 Menurut Anhar (dalam Nugraha & Pramukasari, 2017:1), MySQL (My 

Structured Query Language) adalah salah satu database manajemen sistem 

(DBMS) dari banyak DBMS seperti Oracle, MS SQL, Postagre SQL, dan 

lainnya. MySQL berfungsi untuk memproses database menggunakan bahasa 

SQL. Menurut Madcoms (dalam Prasetyo, 2015), MySQL adalah sistem 
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manajemen database SQL yang bersifat open source dan paling populer saat ini. 

Sistem database MySQL mendukung beberapa fitur seperti multithreaded, multi-

user dan SQL database management system (BDMS).  Database ini dibuat untuk 

keperluan sistem database yang cepat, handal dan mudah digunakan. Menurut 

(Mubarak, 2020) MySQL merupakan kerangka kerja database yang banyak 

digunakan untuk pengembangan aplikasi web. Alasannya mungkin karena 

ilustrasi, administrasi data yang sederhana, fitur tingkat keamanan yang tinggi, 

mudah didapat, dan lain-lain. Menurut Abdul Kadir (dalam Prasetyo, 2015), 

MySQL merupakan software yang tergolong database server dan bersifat Open 

Source menyatakan bahwa software ini dilengkapi dengan source code (kode 

yang dipakai untuk membuat MySQL), selain itu tentu saja bentuk executable-nya 

atau kode yang dapat dijalankan secara langsung dalam sistem operasi, dan bisa 

diperoleh dengan cara mengunduh di internet secara gratis. Hal menarik lainnya 

adalah MySQL juga bersifat multiplatform. MySQL dapat dijalankan pada 

berbagai sistem operasi. 

 Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa MySQL (My 

Structure Query Languange) merupakan database  yang  berfungsi untuk 

menangani database menggunakan bahasa pemrograman SQL untuk administrasi 

informasi yang sederhana, memiliki tingkat keamanan yang tinggi, mudah 

didapat, dan lain-lain. 

c. Sublime Text 3  

Menurut Haughee (dalam Yanuardi & Permana, 2018),  bahwa sublime text 

adalah aplikasi editor untuk kode dan teks yang dapat berjalan di berbagai plat 

form perating system dengan menggunakan teknologi phyton API. Terciptanya 

aplikasi ini terinspirasi dari aplikasi Vim. Aplikasi ini sangatlah fleksibel dan 

powerfull. Fungsionalitas dari aplikasi ini dapat dikembangkan dengan 

menggunakan sublime-packages. Sublime text bukanlah aplikasi open source, 

yang artinya aplikasi ini membutuhkan lisensi (license) yang harus dibeli. Akan 

tetapi beberapa fitur pengembangan fungsionalitas (packages) dari aplikasi ini 

merupakan hasil dari linsensi  (license) aplikasi gratis. Aplikasi sublime atau lebih  

dikenal dengan sublime text merupakan suatu text editor yang sering digunakan 

oleh programmer khususnya seorang web developer. Aplikasi ini menjadi sesuatu 
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yang sangat penting bagi web developer sebagai senjata koding dalam 

pembangunan suatu aplikasi. Menurut (Susanti, 2016), aplikasi sublime atau lebih 

dikenal dengan sublime text merupakan suatu text editor yang sering digunakan 

oleh programmer khususnya seorang web developer. Aplikasi ini menjadi sesuatu 

yang sangat penting bagi web developer sebagai senjata koding dalam 

pembangunan suatu aplikasi. 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa sublime text 

merupakan aplikasi editor untuk pembuatan kode yang open sorce yang artinya 

aplikasi ini membutuhkan lisensi (license) yang harus dibeli yang digunakan 

dalam pembuatan kode. 

d. XAMPP 

Menurut Puspitasari (dalam Habiby & Yamasari, 2017:94),  XAMPP adalah 

perangkat lunak server web apache sudah tersedia server MYSQL dan database 

dukungan pemrograman PHP. XAMPP adalah perangkat lunak yang hebat yang 

mudah digunakan secara gratis dan mendukung pemasangan di linux dan 

windows. Menurut Wicaksono (dalam Akbar & Latifah, 2019:45), XAMPP dan 

MySQL menjelaskan  bahwa  XAMPP  adalah  sebuah  software yang   berfungsi   

untuk   menjalankan   website   berbasis PHP   dan   menggunakan   pengolah   

data   MYSQL   di komputer local. Menurut Bunafit (dalam Putera & Ibrahim, 

2018:57), XAMPP merupakan paket php berbasis open source yang 

dikembangkan oleh sebuah komunitas Open Source. 

Berdasarkan anggapan di atas, dapat disimpulkan bahwa xampp adalah 

program komputer server web Apache gratis yang mudah digunakan yang mampu 

menjalankan situs web berbasis PHP. 

 

e. Unifield Modeling Language (UML)  

Menurut Kendall (dalam Pangaribuan & Subakti, 2019:128), mengatakan 

bahwa “UML approach is well worth invesgating and understanding, due to its  

wide acceptance and usage”. UML memberikan visualisasi kontruksi sistem ke 

dalam beberapa diagram yang sering digunakan yaitu diagram use case, diagram 

aktivitas, dan diagram kelas. Menurut (Puspitasari, 2016), UML (Unified 

Modelling Language), adalah salah satu ukuran yang banyak digunakan dalam 
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dunia mekanik untuk menggambarkan kebutuhan, membuat penyelidikan & 

perencanaan, dan menggambarkan teknik dalam pemrograman berorientasi objek 

(Sukamto dan Shalahuddin, Jurnal Pilar Nusa Mandiri Vol XII No 2 September 

2016 229 ISSN 1978-1946 Sistem Informasi Perpustakaan2013). Dalam 

pengembangan prosedur pemrograman berorientasi objek, dialek pemodelan 

standar dikembangkan untuk pengembangan program yang dibangun 

menggunakan strategi pemrograman berorientasi objek, khususnya Bound 

Together Modeling Language (UML). UML mungkin merupakan suatu visual 

untuk memodelkan dan mengomunikasikan hampir suatu kerangka kerja yang 

menggunakan grafik dan teks pendukung. 

Dari beberapa defenisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa UML 

adalah bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk pemodelan yang dapat 

memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem yang akan dibangun. 

f. Template Responsive 

Template responsive adalah template yang menggunakan desain fleksibel 

yang bisa mengikuti bentuk dan ukuran layar semua perangkat, seperti desktop 

(mis: Windows7/8/XP/vista, Mac, Linux), ponsel cerdas (mis: ipad, tablet, 

blacberry, android) dandapat mengubah tampilannya dengan baik pada perangkat 

lain atau menentukan dengan ukuran layar yang berbeda dari semua jenis 

perangkat portabel di tanah, dan dapat mengikuti bentuk dan ukuran browser yang 

Anda gunakan. Jika menggunakan format yang responsive, maka tampilan 

websiteakan terlihat bagus dan ideal jika dilihat dari berbagai macam gadget.  

1) Uses Case Diagram  

Di dalam use case diagram terdapat simbol-simbol yang memiliki fungsi 

masing-masing, untuk selengkapnya dapat di lihat pada tabel 1 di bawah ini.  

Berikut simbol-simbol dalam use case diagram yaitu: 
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Tabel 1.Use case diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Actor Menunjukkan kumpulan bagian yang 

dimainkan pengguna saat berkolaborasi 
dengan use case. 

2 
 

Dependency 

 
Suatu hubungan dimana perubahan yang 

terjadi pada komponen bebas akan 
mempengaruhi komponen yang bergantung 

pada komponen yang tidak bebas. 

     

3 
 

Generalization 

 

Hubungan di mana objek anak 

(descendentberbagai perilaku dan struktur data 
dari objek yang mana diatasnya objek induk 

ancestor) 

4 
 

Include 
 

Menspesifikasikan bahwa use case sumber 

secara eksplisit.  

5 

 

Extend 

 
Menspesifikasikan bahwa use case target 
memperluas perilaku dari use case sumber 

pada suatu titik yang diberikan. 

6  Association 

 
Menghubungkan antara objek satu dengan 

objek lainnya. 

7 

 

Sistem 

 
Menspesifikasikan paket yang menampilkan 
sistem secara terbatas. 

8 

 

 
Use Case 

 

Penggambaran  pengelompokan aktivitas yang 

dilakukan oleh kerangka kerja yang 

menghasilkan hasil terukur untuk karakter di 

layar. 

9 

 

Note 

 

Komponen fisik yang ada saat aplikasi 

dijalankan dan berbicara dengan aset 

komputasi. 

    

 

2) Activity Diagram  

Activity diagram menggambarkan aliran tindakan yang berbeda dalam 

kerangka yang direncanakan, bagaimana setiap aliran dimulai, pilihan yang akan 

terjadi, dan bagaimana kesimpulannya. Activity diagram merupakan state diagram 

khusus, di mana sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi 

trigger oleh selesainya state sebelumnya (internal processing) dan merupakan 

bentuk visual dari alir kerja yang berisi aktifitas dan tindakan, yang juga dapat 

berisi pilihan, pengulangan, dan cocurrency. 

Simbol-simbol yang digunakan dalam activity diagram yaitu:  

 

 

Sumber :Hendini (2016:108-109) 
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Tabel 2. Activity diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Actifity 

 

Memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas 

antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. 

2 

 

Action 
 

State dari sistem yang mencerminkan eksekusi 
dari suatu aksi. 

3 
 

Intital Node 
 

Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

4 
 

Actifity 

Final Node 

Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. 

 
5 

 

Fork Node Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah 

menjadi bebarapa aliran. 

Sumber :Hendini (2016:108-109) 

3) Class Diagram 

Class diagram sangat mendukung dalam memvisualisasikan struktur kursus 

kerangka kerja. Grafik kursus sangat mendukung dalam memvisualisasikan 

struktur pelajaran dari suatu kerangka kerja. Hal ini sering terjadi karena kursus 

mungkin merupakan penggambaran kumpulan objek dengan properti, perilaku 

(operasi) dan relasi yang sama.. Adapun simbol class diagram dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.Class diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Generalizati

on 

Sebuah hubungan di mana protes anak (keturunan) 

menawarkan perilaku dan struktur informasi dari 

pertanyaan yang melebihi pertanyaan induk 
(pendahulu). 

2 

 

Narcy 

Association 
Berusaha menjaga jarak strategis dari afiliasi dengan 

lebih dari 2 (dua) objek. 

3 Class1

 

Class 
Kumpulan objek yang memiliki sifat dan operasi 

yang sama. 

4 

 

Collaboratio

n 

 

Penggambaran pengaturan aktivitas yang dilakukan 

oleh kerangka kerja yang menghasilkan hasil yang 

dapat diukur untuk semua karakter di layar. 
5 

 

Realization Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu 

objek. 

6 
 

Dependency 

 

Suatu hubungan dimana perubahan yang terjadi pada 

komponen  otonom akan mempengaruhi komponen 
yang bergantung padanya, komponen yang tidak 

otonom 

7 
 

Association 
 

Menghubungkan satu pertanyaan ke pertanyaan lain. 

Sumber :Hendini (2016:108-109) 
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4) Diagram urutan (Sequence Diagram)  

Diagram sequence merupakan diagram interaksi yang menggambarkan 

bagaimana operasi dilakukan, pesan apa yang dikirim dan kapan dieksekusi. 

Berikut simbol-simbol dalam sequence diagram yaitu:  

Tabel 4. Sequence diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

LifeLine 

 
Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

2 
 

Message Penentuan komunikasi antar objek yang 

berisi data hampir merupakan latihan 

yang terjadi. 

3 

 
 

Message 
 

Rincian komunikasi antar objek yang 

berisi data tentang latihan-latihan yang 

terjadi. 

Sumber: Hendini (2016:108-109) 

8. Teknik Pegujian 

a. Black box 

Black box testing adalah pengujian yang mengabaikan instrumen bagian 

dalam dari kerangka atau komponen dan pusat seperti pada hasil yang dihasilkan 

sebagai reaksi terhadap input dan kondisi eksekusi yang dipilih. Ada 7 (tujuh) 

jenis level pengujian yang terlibat dalam tes. Ada dua hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam jenis pengujian, yang pertama adalah opacity yaitu 

pandangan kode pengujian black box atau white box testing (Turisto, 1942). 

b. White box 

White box testing merupakan prosedur pengujian yang menggunakan 

struktur dan rencana prosedural untuk mendapatkan kasus uji. Pengujian black 

white dapat mengungkapkan kesalahan penerapan dengan menganalisis kerja 

internal dan dan struktur program komputer. Dalam pengujian ini, penganalisa 

harus melihat kode program untuk mengetahui bahwa unit kode dijalankan secara 

keliru. Beberapa metode yang terdapat pada pengujian ini adalah basis 

pathtesting, control flow testing , branch testing dan lainnya (Mubarak, 2020). 
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2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian terdahulu merupakan acuan dan menjadi referensi dalam 

membuat skripsi yang dilakukan, sehingga dijadikan sumber referensi dan 

diantaranya: 

1. Ahmad Yani, Ahmad Syauki, Siti Marlina (2019), dengan judul “Rancang 

Bangun Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada Madrasah Aliyah 

Attaqwa Tangerang”. Aliyah Attaqwa ini akan dorong pelanggan di mana 

siswa dan instruktur tidak harus bertemu secara khusus di sekolah untuk 

terhubung atau untuk mendapatkan informasi seputar latihan sekolah di 

sekolah. Data hampir semua skolastik dapat diperoleh dengan 

memanfaatkannya sebagai media browser. 

2. Chandra Kesuma, Desiana Nur Kholifah (2019), dengan judul “Sistem 

Informasi Akademik Berbasis Web pada LKP Rejeki Cilacap”. Pembuatan 

web ini kreator kepercayaan untuk membantu dalam memberikan data seputar 

LKP Rejeki kepada masyarakat yang lebih luas dan kerangka data berbasis 

web ini direncanakan untuk mendorong mendapatkan data skolastik secara 

cepat dan akurat tanpa bertanya secara khusus kepada para pendidik atau 

admin sehingga dapat memberikan kenyamanan dalam mempersiapkan nilai-

nilai yang ada. 

3. Sri Wahyuni, Randi Rian Putra, Cendra Wadisman (2020), dengan judul 

“Pengembangan sistem informasi akademik berbasis web SMA/SMK Yapim 

Taruna Marelan”. Kerangka data ilmiah berbasis web ini direncanakan 

sebagai susunan Sekolah Tinggi Profesi Yapim Taruna Marelan untuk 

mengawasi bidang akademik dalam menampilkan laporan nilai dan tindakan 

siswa secara cepat dan akurat dibandingkan secara fisik sehingga pelaksanaan 

dalam menyelesaikan pekerjaan dapat terwujud lebih ideal dan kerangka data 

ilmiah ini juga memberikan data tentang daftar informasi pendidik. 
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2.3  Kerangka Pikir 

 Berdasarkan uraian maka dibutuhkan gambaran kerangka pikir sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekolah Dasar Negeri 525 Labembe Yang Terletak Di Kabupaten Luwu, 

Kacamatan Ponrang, Desa Muladimeng, Dusun Labembe 

 

Data informasi akademik yang di kelola pada Sekolah Dasar Negeri 525 

Labembe masih menggunakan media kertas sehingga memungkinkan terjadi 

kesalahan dalam pengolahan data dan penyampaikan informasi 

 

Karena itu untuk mengatasi masalah tersebut maka penulis mencoba 

merancang dan membangun website akademik pada sekolah Dasar Negeri 525 

Labembe 

Dengan dilakukannya perancangan berbasis website inidi harapkan dapat 

membantu pihak Sekolah Dasar Negeri 525 Labembe dalam melakukan 

kegiatan dan penyusunan data akademik 
 


