BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Abad 21 ini sering juga disebut dengan abad informasi dimana informasi menjadi kebutuhan primer disamping sandang, pangan, dan papan sehingga informasi menjadi satu komoditi yang sangat penting.
Informasi merupakan hasil pengolahan data atau fakta yang disajikan dengan suatu format dan didistribusikan melalui media tertentu. Teknologi internet dapat dianalogikan sebagai suatu “jalan raya informasi bebas hambatan”, siapapun yang terkoneksi dalam jaringan ini dapat mencari dan memberikan informasi mengenai apapun.
Informasi yang disajikan oleh web menggunakan konsep multimedia, yaitu dapat menggunakan format teks, gambar, suara (audio), animasi, dan atau film. Situs web (website) awalnya merupakan suatu layanan sajian informasi yang menggunakan konsep hyperlink yaitu ditulis dalam format HTML (Hyperlink Text Markup Language). Situs web agar dapat dibaca oleh browser perlu terlebih dahulu di-publish atau di-upload ke server.
Satu situs web akan dikenal cepat apabila informasi yang disajikan up-to-date dan lengkap. Demikian halnya dalam dunia pendidikan yang pada saat ini perkembangannya sangat pesat, baik itu sistem pendidikannya atau prasarana penunjang sistem pendidikan itu sendiri. Perguruan tinggi berlomba-lomba untuk memberitahukan fasilitas dan kelebihan yang dimilikinya kepada calon mahasiswa baru yang akan memasuki dunia perkuliahan dan informasi akademika bagi mahasiswa. Untuk merealisasikan itu berbagai cara telah ditempuh dengan memberikan selebaran-selebaran, spanduk, dan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah. Tetapi masih saja tidak dapat memuaskan pihak perguruan tinggi dan calon mahasiswa baru atau hal layak umum akan informasi-informasi yang disampaikan atau dibutuhkan.
Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melalui media internet untuk menyajikan layanan informasi. Dalam hal ini STP AMPTA memerlukan situs web kampus yang akan menampilkan atau menyediakan informasi mengenai perguruan tinggi tersebut baik itu sejarahnya, minat studi yang ditawarkan, fasilitas dan prasarana yang disediakan, sistem pendidikan yang digunakan, perkuliahan dan lain sebagainya.

Perumusan Masalah
Berdasarkan masalah latar belakang diatas, maka timbul suatu gagasan untuk membuat suatu sistem informasi akademik berbasis web yang menampilkan informasi mengenai perguruan tinggi STP AMPTA baik itu sejarah, alamat kampus, nomor telepon atau faksimile, minat studi yang, mata kuliah, dosen, dan jadwal kuliah mahasiswa atau praktikum dan semua informasi untuk calon mahasiswa baru atau buat umum. Sedangkan untuk mahasiswa dapat mencari informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan perkulihan seperti jadwal kuliah, jadwal ujian, nilai, daftar dosen, dan informasi lainnya.



Batasan Masalah
Aspek-aspek yang dimuat pada sistem informasi akademik ini antara lain:
	Merekam data mahasiswa.
	Merekam data dosen.
	Merekam data jurusan.
	Merekam data KRS mahasiswa.
	Menampilkan daftar mahasiswa.
	Menampilkan daftar dosen.
	Menampilkan daftar jurusan.
	Menampilkan KRS mahasiswa.
	Merekam data matakuliah.
	Merekam data jadwal.
	Merekam data nilai.
	Menampilkan daftar matakuliah.
	Menampilkan daftar jadwal.
	Menampilkan daftar nilai.
	Menampilkan KHS mahasiswa.
	Menampilkan transkrip mahasiswa.

Sistem ini dikerjakan oleh tim yang terdiri dari dua orang, adapun batasan masalah yang saya kerjakan adalah poin a sampai dengan poin h, sedangkan untuk poin i sampai dengan poin q dikerjakan oleh anggota tim yang lain.


Tujuan Penulisan Tugas Akhir
Mengembangkan suatu sistem informasi akademik yang terpadu bagi perguruan tinggi STP AMPTA sehingga tidak ada kerancuan dalam informasi akademik.

Metode Pengumpulan Data
Untuk mendukung kelengkapan serta kelancaran dalam penyusunan laporan kerja praktek ini dilakukan metode pengumpulan data seperti berikut ini:
	Observasi
Cara ini dirasa sangat efektif digunakan karena secara tidak langsung dapat dilihat sistem atau cara kerja dari obyek penelitian tersebut, namun cara pengumpulan data seperti ini kadang dirasa kurang dalam pengumpulan data, karena data yang didapat hanya melalui pengamatan saja.
Wawancara

Data didapatkan dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan yaitu bagian akademik.
	Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan data dan membaca bahan-bahan untuk teori yang diperlukan sebagai landasan dalam penyusunan skripsi ini.



Langkah-langkah Penyusunan Tugas Akhir
Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:
	Studi Literatur

Melakukan studi literatur dan menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan penyelesaian masalah dan pembuatan program.
	Analisis. 

Melakukan analisis terhadap sistem yang ada serta bagaimana sistem yang baru yang akan dibangun.
	Perancangan.

Melakukan perancangan basisdata, perancangan sistem, serta perancangan untuk masukan dan keluaran pada antar muka pengguna.
	Implementasi dan Pengujian.

Mengimplementasikan perancangan web dan melakukan pengujian terhadap web.
	Kesimpulan

Membuat kesimpulan dari hasil perancangan web.

Sistematika Penulisan Tugas Akhir
Secara garis besar penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab, yaitu:
BAB I	PENDAHULUAN
Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan tugas akhir, langkah-langkah penyusunan tugas akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II	LANDASAN TEORI
Berisi penjelasan tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan secara teoritis seperti konsep dasar sistem informasi, pengenalan internet, HTML, Database, Pemrograman Server-side, pemrograman client-side.
BAB III	ANALISIS PERANCANGAN SISTEM
Berisi perancangan sistem yang meliputi, perancangan antarmuka pengguna (user interface), perancangan basis data, dan analisis sistem.
BAB IV	IMPLEMENTASI DAN ANALISIS HASIL
Berisi tentang implementasi dari hasil perancangan sistem yaitu berupa penyajian hasil perancangan sistem dan juga menganalisis hasil pengujian program.
BAB V	KESIMPULAN
Berisi kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh setelah menyelesaikan semua tahap dalam penyelesaian tugas akhir. 


