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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Seiring dengan kemajuan teknologi khususnya di bidang komputer, mengakibatkan kebutuhan akan komputer semakin meningkat. Penggunaan komputer dalam bidang pendidikan dilakukan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar, misal dalam hal mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam memahami pelajaran yang diterima dari nilai yang diperoleh.
Saat ini jumlah instansi pendidikan semakin banyak baik yang bersifat negeri maupun swasta seiring dengan menigkatnya kemajuan teknologi informasi. Untuk  itu agar bisa bersaing dengan sekolah lain yang memiliki kelebihan berbeda maka setiap sekolah akan memilki satu keunikan untuk menarik calon siswa untuk masuk ke sekolah tersebut. Misalnya dengan menggunakan sistem informasi akademik yang bisa diakses oleh siswa yang bisa dilakukan dimanapun dan dikapanpun dengan cepat.
Hal di atas dirasakan sebagai suatu hal yang sangat dibutuhkan bagi kelancaran kegiatan belajar mengajar, oleh karena itu Karya Tulis ini mencoba membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi dengan cara membuat pengolahan data terpadu, sehingga perlu dilakukan pembenahan baru dari sistem yang semula dilakukan secara manual menjadi suatu sistem komputerisasi.
Adapun pembenahan ini diharapkan dapat menjadi suatu sistem informasi yang cepat, tepat, dan akurat sehingga menghasilkan pengolahan data yang efektif dan efisien. Untuk itu komputer sebagai alat pengolah data merupakan sarana yang tepat untuk menangani hal-hal yang bersifat rutin karena telah diketahui bahwa komputer memiliki ketelitian yang cukup tinggi.
Dengan alasan tersebut maka dikehendaki agar pengolahan data nilai dalam bidang pendidikan dapat dilakukan dengan komputerisasi sehingga menjadi suatu sistem informasi yang baik.

Maksud
Maksud daripada penulisan Karya Tulis dengan judul Sistem Informasi Akademik SMK Penerbangan Adi Sutjipto Yogyakarta adalah membuat perangkat lunak berupa program yang dapat digunakan untuk mengolah data nilai siswa/i di SMK Penerbangan Adi Sutjipto Yogyakarta.

Tujuan
Tujuan daripada penulisan karya tulis ini adalah untuk memberikan informasi dan memudahkan pengolahan data tentang nilai akademik dengan alat pendukung berupa komputer. Dengan sistem pengolahan data ini, diharapkan pelayanan informasi pelaporan akademik siswa dapat dilaksanakan dengan cepat dan lebih baik. 


Batasan Masalah
Melihat banyaknya permasalahan yang ada, maka laporan Tugas Akhir ini akan dibatasi pada:
	Sistem ini akan menampilkan informasi nilai siswa dan juga proses penginputan nilai siswa oleh guru

Kemampuan sistem ini adalah melakukan proses pemasukan (input) dan perubahan (edit) data nilai pada sistem yang hanya bisa dilakukan oleh guru yang bersangkutan dengan mata pelajaran yang diajarkan.
Sistem ini akan menghasilkan proses keluaran (output) berupa laporan-laporan mengenai daftar nilai siswa, daftar mata pelajaran, daftar siswa per kelas,  dan daftar guru. 

Sistematika
Sistematika penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut:
BAB 1: PENDAHULUAN
Pada bab pertama ini berisikan latar belakang masalah, maksud, tujuan, batasan masalah dan sistematika.
BAB 2: LANDASAN TEORI
Pada bab kedua ini, akan dijelaskan mengenai SMK Penerbangan Adi Sutjipto  Yogyakarta, dan perangkat lunak yang digunakan. Dalam hal ini perangkat lunak yang digunakan adalah PHP dan MySQL.
BAB 3: ANALISIS DAN PERANCANGAN  
Pada bab ketiga ini, akan dijelaskan mengenai sistem, bagan alir sistem, perancangan tabel, relasi antar tabel, serta perancangan masukan dan keluaran.
BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab keempat ini, akan dijelaskan mengenai tampilan aplikasi dan tata cara menjalankan program aplikasi. Selain itu juga berisi tentang hasil (output) dari program yang telah dibuat. 
BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab kelima ini berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian, keunggulan dan kelemahan sistem yang telah di buat dan saran berisi saran untuk memperbaiki kelemahan program yang telah dibuat.
DAFTAR PUSTAKA
Berisi tentang literatur buku-buku pendukung yang berhubungan dengan masalah yang ada.
LAMPIRAN
Berisi tentang lampiran-lampiran tentang listing program.



