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BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi dengan komputer sebagai sarana pendukung kelancaran kinerja, dalam menyediakan informasi bagi manajemen, telah membawa perubahan yang signifikan diberbagai bidang. Salah satu dampak positif dari perkembangan tersebut adalah kebutuhan - kebutuhan dapat terpenuhi seketika dan pekerjaan menjadi lebih mudah dari biasanya. Dalam menanggapi kebutuhan informasi sejalan dengan kemajuan teknologi dan bertambahnya tuntutan untuk mendukung kegiatan kerja dari sistem kerja, maka perlu disiapkan sebuah sistem yang mampu menangani tuntutan tersebut, dengan kemampuan menangani masalah - masalah yang ada, yang terdapat pada suatu organisasi.
Sekarang ini pemrosesan informasi berbasis komputer sudah digunakan oleh banyak organisasi dan mereka sangat merasakan manfaat dari sistem tersebut yang jauh lebih memberikan keuntungan dibanding dengan pengolahan data secara manual. Walaupun demikian, banyak pula organisasi belum memanfaatkannya dengan salah satu alasan mahalnya investasi awal untuk  membangun sebuah sistem informasi berbasis komputer.
Untuk mendapatkan suatu sistem informasi yang berkualitas, akurat, tepat waktu dan relevan diperlukan sistem yang baik yaitu sistem yang memberikan dukungan dalam menghasilkan informasi sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan organisasi. Sistem merupakan program yang mengontrol eksekusi program - program aplikasi yang berfungsi sebagai media penghubung (interface) antara pengguna komputer dengan hardware.
 Bandara El Tari Kupang sebagai salah satu sarana yang bergerak pada bidang jasa pelayanan perhubungan udara. Sebagai tempat pelayanan jasa transportasi, dalam mengolah data sistem informasi sudah terkomputerisasi namun aplikasi yang digunakan masih sederhana dan terbatas, meskipun  sejauh ini cukup membantu tersedianya informasi bagi manajemen. Dengan sistem tersebut dapat terjadi kemungkinan adanya berbagai macam kesalahan ataupun kekeliruan, sehingga menimbulkan masalah yang dapat mengakibatkan penyimpangan informasi yang tidak sesuai dengan data yang ada.
Menyadari hal tersebut maka perlu diadakan suatu pengembangan sistem yang mampu mendukung kinerja dan kelancaran dalam meningkatkan mutu pelayanan dalam memberikan informasi. Sistem ini diharapkan dapat membantu mempermudah penyampaian informasi kepada para pengguna jasa transportasi, khususnya pada layanan penerbangan pada Bandar Udara El Tari Kupang.
Rumusan Masalah
Bagaimana untuk membuat sistem informasi yang diharapkan bisa membantu dalam menyelesaikan segala tugas dengan baik. Serta sistem informasi yang ada dapat diakses dengan mudah sehingga dapat meningkatkan kinerja dan citra Bandara El Tari Kupang.

Ruang Lingkup
Adapun batasan masalah yang dibahas adalah pemberian informasi - informasi yang berkaitan dengan jadwal keberangkatan pesawat di Bandara El Tari Kupang dan penyedian fasilitas untuk pihak maskapai dalam mengupdate informasi keberangkatan pesawat. Dalam sistem informasi jadwal keberangkatan ini akan dibuat suatu program pemasukan data pesawat, input maskapai penerbangan, input tujuan keberangkatan pesawat, input penjadwalan keberangkatan pesawat. Dan akan dibuat juga laporan dari data-data tersebut, sehingga akan menjadi informasi yang bermanfaat.


Tujuan
Tujuan dari pembuatan Sistem Informasi Jadwal Keberangkatan Pesawat di Bandara El Tari Kupang ini adalah :
	Untuk membantu pihak Bandara El Tari Kupang dalam hal ini PT Angkasa Pura I, dalam menyampaikan informasi jadwal keberangkatan pesawat, sehingga informasi yang diperlukan pengguna dapat disampaikan dengan lebih cepat dan efisien.
	Bagi pengguna dapat mengakses melalui internet, karena informasi jadwal keberangkatan pesawat tersebut dapat dilihat dimanapun dan kapanpun selama di daerah tersebut terdapat fasilitas internet.
	Bagi pihak maskapai dapat memberikan informasi tentang jadwal keberangkatan dari tiap-tiap maskapai itu sendiri. 





