
 

 

ABSTRAK 

 

Agus Ulinnuha, 2010. Pembuatan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Dengan Menggunakan 

PHP dan MySQL di MI Syumusul Huda Jepara, Tugas Akhir, Statistika Terapan dan Komputasi Jurusan 

Matematika FMIPA Universitas Negeri Semarang. 

 

 Sekolah sebagai suatu instansi di bidang pendidikan banyak melakukan pengolahan data 

dalam pengadministrasian data baik data siswa, guru, pegawai, maupun data nilai pelajaran. Data-

data tersebut dalam jumlah yang besar sehingga penyimpanan dan pengadministrasian harus 

dilakukan dengan baik. Dalam pengolahan data akademik kebanyakan sekolah menggunakan sistem 

pengolahan secara manual yaitu data yang ada berupa setumpuk kertas atau rekaman yang 

disimpan dalam rak berkas. Sistem tersebut tentu saja mempunyai banyak kelemahan yang 

implikasinya adalah lemahnya administrasi, pemborosan tenaga, penyajian yang buruk, pelayanan 

yang kurang optimal, dan kualitas data yang rendah. 

 Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana menciptakan sebuah aplikasi sistem 

informasi akademik berbasis web dengan menggunakan PHP dan MySQL untuk mengatasi masalah 

pengelolaan dan penyajian data serta informasi akademik di MI Syumusul Huda Jepara. Bagaimana 

pengorganisasian, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem tersebut, dan bagaimana mengatasi 

terbatasnya keterampilan komputer pengelola sistem informasi tersebut. 

 Metode Kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan data baik dengan metode literatur, 

observasi, wawancara, dan selanjutnya dilakukan perancangan program. Metode ini merupakan 

usaha untuk mendapatkan penyelesaian dari permasalahan sistem informasi akademik di MI 

Syumusul Huda. 

 Sistem informasi akademik dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML 

(Hypertext Markup Language) dan PHP (Hypertext Preprocessor) serta menggunakan 

databaseMySQL. Informasi yang disajikan adalah informasi siswa, guru, pegawai, dan nilai mata 

pelajaran. Hasil kegiatan berupa website sistem informasi akademik MI Syumusul Huda Jepara yang 

dapat digunakan baik secara localhost melalui browser komputer lokal maupun di upload ke 

internet. 

 Keberadaan komputer yang tersedia saat ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara 

maksimal agar dapat mempermudah pengelolaan sistem informasi di sekolah. Bagi pemakai 

program disarankan untuk memperhatikan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang 

ada agar dapat dicari pemecahan masalahnya dan dapat segera diperbaiki. 


