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   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan lembaga kursus  bahasa inggris  saat ini sudah sangat 

berkembang pesat. Bahasa inggris merupakan bahasa universal yang 

mendominasi era komunikasi yang dibutuhkan masyarakat modern. Seiring 

dengan perkembangan tersebut, lembaga kursus diimbangi dengan sistem 

informasi yang efektif dan efisien agar  lebih memudahkan penggunanya. Sebagai 

sebuah lembaga kursus yang memberikan  layanan pendidikan non formal  kepada 

penggunanya. Lembaga kursus harus meningkatkan pelayanan dengan suatu 

sistem informasi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan lembaga tersebut. 

Salah satu lembaga kursus yang berdiri sejak tahun 2015 yaitu LPK 

Kampoes Inggris, merupakan sebuah lembaga penyedia jasa kursus bahasa inggris 

yang memberikan layanan kursus bahasa inggris dengan program 6 minggu kuasai 

bahasa inggris, serta program toefl, dengan program tersebut semakin hari peserta 

kursus semakin meningkat. Saat ini lembaga kursus Kampoes Inggris dirasa 

masih melakukan  proses administrasi yang  kurang efektif dan efisien, sehingga 

membutuhkan suatu sistem yang dapat memudahkan proses tersebut.  

 Dengan kondisi persaingan yang semakin ketat, untuk meningkatkan 

layanan dibutuhkan rancangan web yang dapat memberikan pelayanan yang 

efisien dan efektif  kepada  admin  serta  peserta kursus. Upaya untuk 

memperbaiki pelayanan sudah seharusnya dilakukan, maka dari itu sistem 

informasi Kampoes Inggris harus terkomputerisasi, untuk itu penulis mencoba 

membuat suatu sistem informasi E-Kursus di Kampoes Inggris. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis mengambil 

judul  “Optimasi E-Kursus Bahasa Inggris Menggunakan Model FAST pada 

LPK  Kampoes  Inggris  Pangkalpinang” 

 

 

 



 

2 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari penjelasan  latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah 

yaitu : 

1. Bagaimana  penerapan model  FAST ( Framework for the Application of 

System Thinking)  dirancang untuk sistem E-Kursus ? 

2. Bagaimana cara membuat sistem informasi web yang efisien dan efektif  

pada LPK Kampoes Inggris Pangkalpinang? 

3. Bagaimana merancang sistem E-Kursus pada LPK Kampoes Inggris 

Pangkalpinang ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Ada beberapa batasan yang dipergunakan untuk penyelesaian masalah 

dalam penelitian ini, antara lain : 

1. Penulis membahas tentang sistem E-Kursus. 

2. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model FAST ( Framework 

for the Application of System Thinking) yang digunakan hanya 6 tahapan 

saja  

3. Penulis menggunakan  metode Object  Oriented ,  Metode Fungsional 

dan Struktur Data. 

4. Penulis menggunakan model UML ( Unified Modeling Languange ). 

5. Penulis tidak mebahas tentang kemanan komputer serta sistem jaringan. 

6. Penulis tidak membahas tentang desain web. 

7. Tidak membahas masalah pembayaran pada sistem yang akan dibuat. 

 

1.4 Manfaat dan Tujuan Penelitian 

 Dalam laporan penelitian ini dikemukakan beberapa manfaat dan  tujuan, 

yaitu : 

1. Merancang dan membangun  layanan sistem administrasi yang efisien 

dan efektif. 

2. Membangun sistem berbasis web dengan metode FAST ( Framework for 

the Application of System Thinking). 
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3. Layanan berbasis web diharapkan dapat mempermudah admin dan user 

dalam proses administrasi. 

4. Layanan E-Kursus diharapkan mampu mengembangkan LPK Kampoes   

Inggris agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. 

 

1.5   Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memudahkan laporan agar 

mudah dipahami. Sistematika penulisaan ini sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

Dalam bab pendahuluan akan dijelaskan Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Manfaat dan Tujuan Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II   Landasan Teori  

Menjelaskan tentang Tinjauan pustaka penelitian terdahulu yang 

sama, yang menguraikan teori-teori yang mendukung judul, dan 

mendasari pembahasan secara detail. Tinjauan diambil dari 

beberapa referensi dan penelitian terdahulu. 

BAB III  Metodologi Penelitian 

Membahas tentang metodologi yang terdiri dari 3 (tiga) bagian 

utama yaitu model, metode penelitian dan tools pengembangan 

sistem.  
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BAB VI  Pembahasan 

Bab ini dibahas mengenai struktur organisasi, jabatan tugas, dan 

wewenang, analisi kebutuhan masalah sistem yang berjalan, 

analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, analisa 

sistem dan proses pembuatan aplikasi yang meliputi Proses Bisnis, 

Activity Diagram, Analisa Keluaran, Analisa Masukan, Identifikasi 

Kebutuhan, Use Case Diagram, Deskripsi Use Case, ERD (Entity 

Relationship Diagram), Transformasi ERD ke LRS, LRS (Logical 

Record Structur), Tabel, Spesifikasi Basis Data, Class Diagram. 

 BAB V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil rancangan perangkat 

lunak. 

 


