2

1
BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, informasi yang kita butuhkan dari hari ke hari juga semakin meningkat. Oleh sebab itu, pengolahan sebuah informasi perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat. Data yang makin banyak dan kompleks mendorong keinginan untuk mencari dan mewujudkan suatu sistem baru agar tiap pengendalian maupun pengolahan data menjadi informasi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. Pada saat ini kita dituntut untuk serba cepat dalam segala hal, termasuk juga kecepatan dalam mendapatkan suatu informasi tertentu.
Perkembangan teknologi internet yang pesat memungkinkan kita memiliki akses yang cepat terhadap suatu informasi yang kita butuhkan. Internet menyajikan informasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dimana hal ini tidak lepas dari adanya web sebagai sumber informasi di internet
Semakin cepatnya perkembangan teknologi maka semakin banyak persaingan-persaingan yang terjadi pada dunia usaha maupun pada lembaga-lembaga. Selain itu ada juga yang saling bekerja sama. Dimana semuanya dihadapkan dengan kecepatan dan akuratnya suatu informasi, data ataupun untuk mengambil kesimpulan dengan menggunakan komputer.
Dunia pendidikan juga terkena dampak tersebut. Sekolah-sekolah sudah mulai menggunakan media komputer untuk berbagai hal. Mulai dari penggunaan internet untuk promosi sampai sebagai komputerisasi dalam hal manajemen dan akademik. Ini untuk mempermudah mendapatkan informasi maupun transformasi dari dalam atau luar negeri. Sehingga sekolah tersebut bisa tahu perkembangan maupun persaingan dalam pendidikan.

Rumusan Masalah
Salah satu permasalahan yang bisa dirumuskan berdasarkan latar belakang diatas adalah Perlunya membangun situs website akademik untuk pengelolaan informasi pendidikan di setiap-setiap sekolah supaya tidak tertinggal dengan negara lainnya, sehingga siswa bisa mengakses informasi tentang sekolahnya dari luar sekolah itu sendiri.

Ruang Lingkup
Lingkup obyek yang diteliti dalam penyusunan skripsi ini adalah aplikasi akademik SMK Penerbangan AAG akan berjalan secara online, artinya kondisi dimana aplikasi akademik SMK Penerbangan AAG dapat diakses oleh semua orang terlebih oleh siswa ataupun guru SMK yang bersangkutan dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. 
Aplikasi akademik SMK Penerbangan AAG ini mengutamakan pada pengolahan data dan informasi dari guru, siswa dan informasi tentang hal-hal yang bersangkutan dengan kegiatan belajar-mengajar pada SMK untuk disajikan dalam bentuk informasi berbasis web.

Tujuan
Tujuan dibuatnya aplikasi system akademik di SMK Penerbangan AAG adalah untuk membangun situs pendidikan dari SMK sehingga dapat berfungsi sebagai jembatan untuk mengkomunikasikan SMK tersebut dengan dunia luar.


