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1
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi sekarang ini semakin meningkat dengan pesat, khususnya dunia komputer. Komputer saat ini merupakan kebutuhan manusia didalam melakukan berbagai kegiatan, ditambah dengan adanya teknologi yang semakin berperan didunia pendidikan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat maka akan dihasilkan sebuah perangkat lunak yang dapat meringankan dan mempercepat suatu pekerjaan dalam pengolahan data siswa dapat diselesaikan dengan bantuan komputer, yang pada mulanya dikerjakan secara manual sekarang dapat dikerjakan dengan bantuan komputer. 
Seiring kemajuan teknologi  telah banyaknya dimasyarakat yang menggunakan perangkat mobile seperti telepon seluler (Handphone) sebagai media komunikasi dan informasi, maka SMU Negeri I Bojonegara dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan memberikan informasi secara cepat, tepat dan akurat, sehingga masyarakat dan siswa mendapatkan informasi yang diinginkannya dalam waktu yang singkat dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. 
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, penelitian ini bermaksud ingin mewujudkan sebuah aplikasi WAP dan Web dalam menyampaikan informasi. Yang diharapkan dapat memberikan layanan lebih optimal dan dapat mempermudah masyarakat, orang tua siswa dan siswa dalam mendapatkan informasi.

Rumusan Masalah
Salah satu permasalahan yang bisa dirumuskan berdasarkan latar belakang diatas adalah bagaimana mendesain sistem informasi akademi SMUN 1 Di Bojonegara berbasis wap dan web. 

1.3 Ruang Lingkup
Supaya permasalahan tidak meluas maka akan diberikan batasan masalah dari pembuatan skripsi ini. Adapun batasan masalah yang diambil dari ruang lingkup sistem informasi akademi SMUN 1 Bojonegara antara lain :
 
a.  Memberikan informasi pendaftaran siswa baru, individu siswa   meliputi: nilai, mata  pelajaran, biaya sekolah, absensi, dan informasi  SMUN 1 Bojonegara.
b. Menggunakan bahasa Pemrograman php dengan editor          Macromedia Dreamweaver MX dan datebase mysql apache sebagai web server.

1.4 Tujuan 
Tujuan dari pembuatan “Sistem Akademi Di SMUN 1 Bojonegara Berbasis Wap dan Web”  adalah:
	membuat halaman wapsite dan website yang digunakan sebagai media untuk melayani siswa, orangtua siswa, karyawan dan masyarakat tentang informasi SMUN 1 Bojonegara .
	memanfaatkan ponsel untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang informasi SMUN 1 Bojonegara dan memberikan informasi untuk setiap siswa.




