4
	 







1
BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Dewasa ini kemajuan teknologi komputer sudah sedemikian canggih, dan perkembangannya pun di tengah-tengah masyarakat sudah menjadi sesuatu hal yang akrab, sehingga perangkat komputer atau biasa dikenal dengan Personal Computer (PC) keberadaanya benar–benar menjadi penunjang setiap individu dalam menjalankan aktivitas sehari–hari.
Dalam menjalankan aktivitasnya, dimana interaksi dengan komputer sangat dominan, banyak pengguna komputer (User) menemukan hambatan yang berupa kurangnya pemahaman akan keberadaan suatu software maupun hardware. Hal ini menyebabkan berubahnya fungsi komputer sebagai penunjang keberhasilan aktivitas menjadi penghambat aktivitas yang berinteraksi dengan komputer.
Melihat kecenderungan sering timbulnya hambatan–hambatan tersebut, maka dirasa sangatlah tepat, jika untuk mengatasi kurangnya pemahaman user didesain suatu aplikasi yang berupa forum diskusi online yang dapat diakses oleh setiap user dari berbagai tempat yang berfungsi sebagai media wacana bagi setiap orang atau user guna membahas atau menangani secara bersama-sama tentang suatu permasalahan yang timbul pada sistem komputer.
Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas maka timbulah  keiginan penulis untuk membuat dan menyusun suatu bentuk aplikasi berbasis web yang berupa forum diskusi permasalahan komputer untuk berdiskusi tentang permasalahan–permasalahan yang sering terjadi pada sistem komputer. Dimana aplikasi ini nantinya dapat diakses oleh siapa saja, dari mana saja dan untuk beragam diskusi permasalahan yang sering timbul sehingga terjadi suatu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan (mutual take and give) dari setiap user. 
Dengan menyediakan fasilitas ini diharapkan agar user yang mengakses aplikasi tersebut dapat dengan mudah mendapatkan atau memberikan informasi permasalahan komputer secara sistematis (know how) sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan dengan cara saling berdiskusi sesama user untuk mendapatkan proses penghilangan masalah secara benar dan juga menunjukan cara penghilangan proses penyebab potensial dari sebuah masalah tersebut.
Ruang Lingkup
Perangkat lunak berbasis web yang dibuat oleh penulis pada dasarnya mempunyai batasan masalah sebagai berikut :
Sistem ini hanya menyediakan input data dalam bentuk teks (tidak dalam bentuk gambar).
	Sistem ini merupakan sistem yang berfungsi untuk membantu user maupun setiap orang pengguna teknologi komputer untuk berdiskusi secara online dalam menangani bentuk permasalahan yang sering terjadi pada sistem komputer dengan menyediakan fasilitas input bagi user agar dapat menyampaikan gambaran dalam bentuk kata atau kalimat tentang gejala–gejala terjadinya komputer trouble, serta menyiapkan input-output  bagi user sebagai Nara Sumber untuk menunjukan cara menangani permasalahan yang timbul yang nantinya dapat diserap dengan mudah oleh user yang membutuhkan.
Terdapat berbagai fasilitas yang dapat dipilih oleh user dengan ragam kategori permasalahan pada perangkat komputer seperti: permasalahan Hardware, Software, permasalahan Sistem Operasi, permasalahan jaringan komputer serta permasalahan mengakses internet.
	Fasilitas input topik diskusi bagi user Anggota dan Moderator.
Topik yang diinputkan oleh user tidak langsung ditampilkan sebelum mendapat persetujuan dari Moderator forum.
	Sistem akan menonaktifkan secara atomatis topik diskusi apabila batas aktif topik tersebut telah habis (batas aktif topik diskusi 3 hari), bisa juga di nonaktifkan manual oleh Moderator forum dan Administrator forum. Dan dapat pula ditampilkan lagi topik tersebut oleh moderator jika diinginkan.
Logout otomatis bagi user anggota apabila selama 10 menit user tidak berinteraksi dengan sistem ini (diam tidak melakukan apa-apa).
	Fasilitas bagi Administrator untuk mengangkat atau menambah Moderator forum, menghapus Moderator dan menghapus user Anggota, serta menghapus topik forum.
	Menampilkan user Anggota online, Moderator online dan Adminstrator online.
	 Terdapat fasilitas kirim pesan dan terima pesan bagi user Anggota, Moderator, dan Administrator untuk saling berkomunikasi antar user yang  satu dengan yang lainnya.
Tujuan
Penulisan tugas akhir ini mempunyai tujuan antara lain:	
	Membangun suatu sistem forum diskusi berbasis web yang berguna bagi user untuk berdiskusi menangani permasalahan pada sistem komputer.

Membantu user untuk berbagi pengetahuan (sharing) tentang ragam wacana permasalahan pada sistem komputer.
	Membantu user agar secara dini dapat mengidentifikasi pola permasalahan serta mengetahui dan menanggulangi sebab terjadinya trouble pada sistem komputer. Dengan adanya sistem ini, diharapkan user yang berlaku sebagai Nara Sumber (Expertise) akan membantu menyajikan beberapa teknik untuk menghilangkan atau mengeliminir masalah–masalah yang timbul yang sesuai dengan topik wacana permasalahan yang ada.

