
BAB І 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

LP2S (Lembaga Pendidikan Profesi Seni) adalah salah satu sekolah yang bergerak 

dalam bidang broadcasting dan multimedia. Sebagai satu-satunya sekolah broadcasting 

dan multimedia di Provinsi Lampung, LP2S tentunya harus dapat memberikan 

pelayanan terbaik terhadap siswa yang kursus di LP2S. Salah satunya adalah pelayanan 

terhadap pembayaran kursus yang bisa diangsur dua kali sampai ujian akhir kursus. 

Pengolahan data pembayaran di LP2S masih menggunakan pembukuan, sehingga 

membutuhkan waktu yang lama untuk mencari kembali data siswa yang akan 

membayar angsuran kursus. Sering terjadi kerangkapan data sehingga terjadi kekeliruan 

dalam pembuatan laporan, untuk itu perlu mencari alternatif lain untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, sehingga memberikan informasi yang akurat, untuk pembuatan 

laporan data pembayaran kursus pada LP2S.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah 

pengolahan data pembayaran kursus pada LP2S dengan mengangkat judul : 

“Sistem Pembayaran Kursus Pada LP2S Bandar Lampung” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diambil suatu rumusan masalah yaitu: 
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1. Bagaimana menerapkan sistem pembayaran kursus Pada LP2S untuk 

mengatasi kesalahan dalam proses transaksi dan rekapitulasi laporan 

pembayaran? 

2. Masalah-masalah apa yang dihadapi dalam penerapan Sistem Pembayaran 

Kursus pada LP2S ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Luasnya ruang lingkup sistem informasi yang ada pada LP2S, maka ruang lingkup 

masalah dibatasi sebagai berikut : 

1. Pembahasan menyangkut pada kegiatan sistem pendaftaran dan pembayaran 

pada LP2S. 

2. Berfokus pada prosedur Pembayaran kursus dari awal sampai selesai, adapun 

beberapa yang harus dilalui oleh siswa yang melakukan pembayaran adalah 

administrasi dan angsuran pembayaran. 

3. Sistem ini akan diterapkan dengan menggunakan bahasa pemrograman 

borland  delphi 7.0. dan Database SQLyog. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian laporan akhir ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem pembayaran kursus pada 

LP2S (Lembaga Pendidikan Profesi Seni). 

2. Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang dihadapi dalam penerapan 

Sistem pembayaran kursus pada LP2S (Lembaga Pendidikan Profesi Seni). 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan informasi bagi LP2S (Lembaga Pendidikan Profesi Seni) 

dalam mengembangkan Sistem Pembayaran. 

2. Sebagai bahan informasi untuk perbaikan kekurangan dan kelemahan yang 

dihadapi LP2S (Lembaga Pendidikan Profesi Seni). 

 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu: 

1.6.1. Metode Pengamatan (Observation) 

Pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan 

dengan mengamati kegiatan yang terjadi, yang berkaitan dengan kegiatan pembayaran 

kursus pada LP2S(Lembaga Pendidikan Profesi Seni). 

 

1.6.2. Metode Wawancara (Interview) 

Pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pihak yang 

menjadi sumber data yaitu karyawan dan receptionist yang bekerja pada LP2S 

(Lembaga Pendidikan Profesi Seni). 

 

1.6.3. Tinjauan Pustaka (Library research) 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca 

literature serta buku acuan perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang penulis 

angkat. 
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1.6.4. Dokumentasi (Documentation) 

Penulis melakukan dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data-data seperti 

form penerimaan siswa baru, form data kelas, form pembayaran, data Instruktur, data 

perusahan dan lain-lain. Sehingga penulis dapat mengembangkan sistem yang akan 

dibuat dalam penyusunan laporan akhir ini. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistem penyusunan Laporan Akhir Studi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling 

berhubungan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. 

Sistematika penulisan tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini:  

 BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan 

data, serta sistematika penulisan yang digunakan.  

         BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang pengertian sistem, karakteristik sistem, 

klasifikasi sistem, bagan alir dokumen (BAD), data flow diagram (DFD), 

diagram konteks, relasi antar tabel, pengertian Pembayaran, pengertian 

Kursus, dan penjelasan tentang program aplikasi, serta informasi hasil 

penelitian terdahulu. 

BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN    

Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan serta tahapan 

analisis sistem yang sedang berjalan pada perusahaan serta tahapan 

pengembangan sistem yang dibuat. 
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         BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang implementasi hasil-hasil dari tahapan 

penelitian, dari tahap analisis, desain, hasil testing dan 

diimplementasikan dalam bentuk program. 

         BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas ringkasan atau kesimpulan hasil yang dibahas dalam 

bab sebelumnya dan kemudian diberikan saran untuk penulis dalam 

membuat laporan akhir pada LP2S (Lembaga Pendidikan Profesi Seni) 

yang berhubungan dengan sistem yang akan dipakai. 

         DAFTAR PUSTAKA 

         LAMPIRAN 


