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1.1 Latar Belakang Masalah 

  Teknologi komputer semakin berkembang seiring dengan meningkatnya 

kebutuhan manusia terhadap informasi, pengolahan data yang lebih akurat, dan 

tuntutan pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lebih cepat dan mudah dalam 

penginformasi yang cepat dan up-to-date secara mudah sehingga banyak 

perusahaan memperluas proses bisnis mereka dengan memanfaatkan internet 

(Kristiawan, 2013). 

Internet merupakan pasar global yang sangat besar dengan akses 24 jam tanpa 

henti sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media promosi, menyediakan 

informasi bagi pelanggan, bahkan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh 

suatu perusahaan salah satunya pada bidang kursus. 

 Kursus merupakan salah satu pendidikan yang diberikan diluar sekolah 

resmi (non-formal) untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan diri. 

Sistem pencatatan transaksi yang ada pada tempat kursus tersebut masih bersifat 

sederhana sehingga menyulitkan pemilik dalam memperoleh informasi dalam 

waktu yang tepat dan akurat. Selain itu kurangnya media promosi mengakibatkan 

dampak yang  kurang baik pada proses pemasaran. Untuk menghubungkan 

penggunjung pada program kursus yang tersedia, maka sebagai  salah satu solusi 

yang bisa diambil dengan adanya media website untuk memperkenalkan program 

tersebut salah satunya Widi Mandiri. 

 



 Widi Mandiri adalah Lembaga yang bergerak dalam bidang jasa pelatihan 

mengemudi. Proses pengolahan data kursus masih dilakukan dengan melakukan 

pencatatan pendaftaran peserta didalam formulir penjadwalan kursus dan transaksi 

pembayaran masih dilakukan secara manual yaitu dicatat kedalam kwitansi 

pembayaran dan akan dilakukan perekapan berdasarkan kwitansi. Dari proses 

yang berjalan terdapat kendala yaitu membuang waktu dalam pelaporan 

dikarnakan melakukan rekapan kwitansi satu-persatu. Lama dalam 

penginformasian sisa pembayaran dikarenakan harus mencari bukti pembayaran 

sebelumnya secara satu-persatu. Sering terjadi kerusakan dan terselipnya kwitansi 

dikarnakan masih berbentuk kertas dan tidak ada backup kwitansi dan aplikasi 

penyimpanan data. Begitupun dalam proses penentuan jadwal berdasarkan dari 

kesepakatan akan tetapi terkadang siswa mendapat jadwal tertentu kemudian 

mobil instruktur digunakan dan informasi jadwal tidak diketahui oleh siswa dan 

instruktur dikarnakan jadwal dipegang oleh staff. Serta siswa harus datang 

langsung untuk melihat informasi seputar kusus yang ada pada Widi Mandiri 

dikarnakan tidak adanya aplikasi penyebaran informasi tentang kursus Widi 

Mandiri. 

Solusi dari masalah pada Widi Mandiri diatas yaitu akan dibuatkan sistem 

informasi untuk kursus mobil pada Widi Mandiri. Sistem yang akan dibuat akan 

mengakses secara online dengan menggunakan aplikasi Dreamwever dan MySQL 

sehingga dapat mengelola data kursus secara cepat, tepat dan aman, serta 

menghasilkan laporan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pemilihan sistem 

berbasis web sebagai sarana sarana sistem informasi yang dapat diakses dimana 



saja dan kapan saja sehingga mempermudah pengguna dalam melakukan proses 

manajemen kursus kendaraan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: “Sistem Informasi Manajemen 

Kursus Mengemudi Berbasis Web ( Studi Kasus : Widi Mandiri)”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  Latar belakang masalah diatas peneliti merumuskan masalah 

yaitu :  

1. Bagaimana menampilkan informasi pemberitahuan jadwal kursus pada Widi 

Mandiri sehingga siswa dan pengemudi tidak terjadi bentrok jadwal?  

2. Bagaimana mempermudah dalam pelaporan tanpa harus melakukan 

perekapan kwitansi satu-persatu pada Widi Mandiri berbasis web ? 

1.3  Batasan Masalah 

Agar masalah tidak meluas dan menyimpang dari pembahasan maka penulis 

membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada : 

1. Pembahasan dilakukan untuk pendaftaran dan booking kursus mobil. 

2. Pembahasan dilakukan pada pemberian jawal pada booking kursus mobil 

Pada Widi Mandiri. 

3. Menggunakan metode pengembangan sistem web engineering, dengan 

penrancangan sistem UML. 

 

 



1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menampilkan informasi pemberitahuan jadwal kursus pada Widi 

Mandiri sehingga siswa dan pengemudi tidak terjadi bentrok jadwal.  

2. Untuk mempermudah dalam pembuatan laporan tanpa harus melakukan 

perekapan kwitansi satu-persatu pada Widi Mandiri berbasis web. 

 

1.5. Manfaat  yang Diharapkan 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Widi Mandiri dapat dijadikan membantu penyelesaian masalah aser 

untuk membuat keputusan bagi perusahaan, khususnya mengenai sistem 

kursus mengemudi pada Widi Mandiri.  

b. Bagi Perguruan Tinggi diharapkan dapat menambah informasi dan 

referensi bagi mahasiswa.  

c. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan 

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem 

kursus mengemudi.  

 

 

 

 

 

 


