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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Bimbingan belajar untuk siswa di Nusantara memiliki keragaman jenis, 

salah satunya adalah EEC Jogja. EEC Jogja atau Easy English Course merupakan 

bimbingan belajar khusus Bahasa Inggris yang terletak di Jl. Raya Tajem No. 5 

RT 09 RW 33 Tapan Rejo Maguwoharjo Depok (utara Bank BRI Tapan Rejo). 

Jenis program kelas yang tersedia antara lain : English for Children, English for 

Speaking, English for Grammar, English for Job Interview, English for 

Translation, dan TOEFL/TOEIC. Target peserta yang dituju adalah SD, SMP, 

SMA, Universitas maupun Pegawai Negeri/Swasta. Dalam pelayanan di EEC 

Jogja masih menggunakan sistem manual. Misalnya, bagian pendaftaran masih 

menggunakan formulir kertas. Pemilihan program kelas masih ditulis pada 

formulir kertas tersebut. Hasil belajar siswa masih tulis tangan pada selembar 

kertas berbentuk sertifikat. Sehingga timbul masalah - masalah yang terkait pada 

prose pelayanan maupun pengelolaan nilai di EEC Jogja. Oleh karena itu, penulis 

akan membangun sebuah aplikasi SIAKAD untuk bimbel tersebut. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latarbelakang diatas, dapat dirumuskan suatu pokok 

permasalahan dalam aplikasi ini adalah “Bagaimana aplikasi tersebut dibangun 

menggunakan arsitektur Microservices ? ”. 
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1.3  Ruang Lingkup 

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, maka dapat diperoleh 

ruang lingkup dalam aplikasi ini adalah : 

1. Aplikasi yang akan dibangun ini memiliki 2 sisi yakni admin dan end 

user. 

2. Sisi admin memiliki beberapa service yang terdiri dari service nilai, 

service program kelas, service siswa, dan service untuk menampilkan 

hasil belajar. 

3. Sisi end user memiliki beberapa fitur yang terdiri dari fitur pencarian 

data nilai siswa, fitur katalog program kelas, fitur pendaftaran, dan 

fitur hasil belajar yakni transkrip nilai. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi SIAKAD 

untuk bimbingan belajar EEC Jogja menggunakan arsitektur Microservices. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Memudahkan admin mengelola data administrasi bimbingan belajar 

EEC Jogja dengan menggunakan SIAKAD. 

2. Mengetahui fungsi implementasi dari arsitektur Microservices. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

Penulisan Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

Pada bagian awal adalah halaman judul skripsi meliputi informasi skripsi, 

subjudul : studi kasus atau studi literatur, tulisan :  “Skripsi”, nama dan NIM 

mahasiswa, logo institusi, nama institusi, jurusan, program studi dan tahun. 

Halaman Persetujuan untuk pengesahan Skripsi oleh ketua jurusan dan dosen 

pembimbing. 

Intisari adalah suatu sinopsis yang menggambarkan isi keseluruhan skripsi 

yang meliputi minimal empat paragraf. Paragraf pertama berisi tema pokok atau 

uraian singkat tema skripsi. Paragraf kedua berisi batasan tema pokok dan 

alasannya. Paragraf ketiga berisi metoda atau teknik yang dipakai dalam skripsi. 

Paragraf keempat berisi hasil yang telah dicapai dalam skripsi serta kesimpulan 

sementara. Abstrak ditulis dalam satu spasi.   

Kata pengantar berisi pernyataan penghargaan penulis kepada dosen 

pembimbing, dosen penguji, dosen-dosen lain dan pihak-pihak yang berjasa 

dalam penyelesaian penulisan skripsi selain pihak keluarga, daftar isi sesuai 

urutan penulisan mulai dari abstrak sampai dalam lampiran daftar gambar, tabel 

dan simbol (jika ada)  

Pada bagian inti Bab 1. Pendahuluan : Berisi latar belakang, rumusan 

masalah, ruang lingkup,  tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab 2. Tinjauan Pustaka  dan Dasar Teori : Berisi perbandingan pustaka 

satu dengan yang lain minimal 3 pustakawan dan teori dasar yang mendukung 
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penulisan  Skripsi, mencakup metode atau teknik yang digunakan, teori tentang 

permasalahan, uraian singkat perangkat implementasi yang dipakai, dan kerangka 

penyelesaian masalah.  

Bab 3. Metode Penelitian : Berisi penjelasan tentang pendefinisian 

kebutuhan dari permasalahan yang dijadikan topik Skripsi berikut pemodelannya. 

Analisis Sistem, Perancangan Sistem, Perancangan Tabel, Relasi Tabel, 

Perancangan antar muka. 

Bab 4. Implementasi dan Pembahasan : Berisi penjelasan tentang 

pelaksanaan implementasi berdasarkan pada hasil perancangan dan pengujian 

program aplikasi. 

Bab 5. Penutup : Berisi kesimpulan (hasil yang berhasil diselesaikan sesuai 

ruang lingkup batasan masalah) dan saran (terhadap masalah yang belum 

terselesaikan sebagai pengembangan dan perbaikan-perbaikan) tentang kasus 

Skripsi. 

Bagian Akhir Daftar pustaka : Berisi referensi atau literatur buku atau 

informasi situs Internet atau sumber lain, lampiran-lampiran. 


