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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
	Pesatnya perkembangan information technology (IT), khususnya internet memungkinkan pengembangan layanan informasi yang lebih baik dari suatu institusi pendidikan. Di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi pemanfaatan IT biasanya diwujudkan dalam suatu sistem yang biasa disebut dengan istilah e-learning. Pengembangan e-learning bertujuan untuk mendukung penyelengaraan pendidikan, sehingga perguruan tinggi dapat memberikan layanan informasi yang lebih baik kepada mahasiswanya baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi tersebut melalui internet. Layanan pendidikan yang bisa dilaksanakan melalui sarana internet yaitu berupa penyediaan materi kuliah secara online sehingga materi kuliah tersebut dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan. 
Pengembangan e-learning sangat diperlukan untuk menunjang pendidikan konvensional serta menyiapkan media untuk  menciptakan lingkungan belajar yang fleksibel, mudah diakses dari mana saja dan kapan saja. Dengan sistem              e-learning mahasiswa dapat mengikuti kelas atau mata kuliah dari tempat tinggalnya.
Sistem e-Learning yang dimiliki oleh suatu institusi pendidikan  merupakan investasi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Sistem ini akan menciptakan budaya belajar yang fleksibel sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat meningkatkan kompetisi SDM.

Rumusan Masalah
Salah satu masalah yang dapat dirumuskan dari Pemanfaatan e-learning Dalam Membantu Proses Pembelajaran di STMIK AKAKOM adalah bagaimana cara merancang dan membangun sistem e-learning yang dapat mengatasi ketersediannya bahan ajar secara online, serta keterbatasan waktu tatap muka antara dosen dengan mahasiswa di kelas konvensional. Oleh sebab itu maka dibutuhkan suatu fasilitas web (modul) yang dapat menjembatani interaksi antara mahasiswa dengan dosen di dunia maya tanpa mengurangi makna dan esensi dari pendidikan itu sendiri.
Sistem e-learning sebisa mungkin dibangun dan dikembangkan secara ringan namun mengena, dalam artian suatu web e-learning harus menarik minat pengunjung dan membuat mereka betah menggunakan fasilitas dan informasi yang disediakan dan pengunjung akan selalu setia mengunjungi web tersebut.
Oleh karena itu dalam membangun sistem e-learning ini di perlukan desain yang menarik, fasilitas dan informasi yang lengkap serta navigasi yang user friendly, juga dibutuhkan suatu content management (manajemen isi web) yang baik. Dengan adanya content management yang baik maka akan mempermudah pengelola dalam mengupdate informasi ataupun isi yang ditampilkan dalam web, sehingga membuat tampilan web menjadi rapi. Selain pengelolaan yang baik, agar user banyak yang mengakses web E-learning informasi yang di tampilkan haruslah selalu up-to-date.

Ruang Lingkup 
Mengingat banyaknya masalah yang yang akan timbul pada Pemanfaatan e-learning Dalam Membantu Proses Pembelajaran di STMIK AKAKOM, maka untuk ruang lingkup dari sistem yang akan di kembangkan adalah sebagai berikut:
	Sistem ini dikembangkan dikhususkan untuk kalangan civitas akademika STMIK AKAKOM
	Mahasiswa dibebaskan untuk mendownload (memilih) materi kuliah sesuai dengan minatnya, walaupun demikian tiap materi nanti akan dikelompokkan berdasarkan jurusan
Mahasiswa  dapat melihat tugas yang diberikan dosen dan melihat nilai dari suatu mata kuliah, dalam hal ini nilai yang di upload adalah nilai akhir. Serta mahasiswa dapat melakukan komunikasi dengan dosen melalui alamat e-mail.


Tujuan 
Adapun tujuan dari dibuatnya karya tulis ini untuk membangun suatu sistem pembelajaran yang lebih baik selain dengan pendidikan secara konvensional, sehingga dapat mempermudah mahasiswa dalam proses belajar.
Sistem yang dikembangkan ini nantinya diharapkan dapat menjadi suatu fasilitas penunjang kegiatan belajar-mengajar yang efektif dan efisien bagi mahasiswa dan dosen sehingga proses belajar yang berjalan terasa mengasyikkan dan menyenangkan.



