
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Unit usaha Lembaga Bahasa - LIA (LB-LIA) tidak lepas dari sejarah 

Lembaga Persahabatan lndonesia - Amerika (LIA) dan Yayasan LIA yang 

merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. LIA didirikan 

tanggal 7 September 1959 dengan kegiatan yang terbatas pada 

pengajaran Bahasa lnggris dengan jumlah peserta 40 orang. Dan 

sekarang LB-LIA merupakan salah satu unit usaha di lingkungan Yayasan 

LIA. Nama " L I A  disini adalah sebuah 'nama bukan akronim atau 

singkatan dari Lembaga Persahabatan lndonesia Amerika. 

Unit ini bergerak dalam jasa pendidikan jalur luar sekolah, terutama 

pengajaran Bahasa lnggris di seluruh lndonesia dengan tujuan 

mengembangkan kemampuan Bahasa lnggris dan meningkatkan daya 

saing peserta untuk memasuki dunia kerja di era globalisasi ini. Saat ini 

LB-LIA mempunyai 11 cabang dan 23 Afiliasi (kerjasama dengan yasasan 

mitra) dengan rata-rata jumlah siswa 95.000 per periode (3 bulan) atau 

380.000 siswa setahunnya. 

Program-program yang ditawarkan kepada konsumen dibagi 

menjadi 3 kelompok yaitu : 

1. General English Programs (program umum) meliputi Bahasa 

lnggris untuk Anak, SLTP, SLTA dan umum. 
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2. English for Special Programs (program untu k kegunaan 

khusus) meliputi Bahasa lnggris untuk bisnis, conversation, 

report writing, academic and TOEFL preparation class, 

holiday package, dan sebagainya 

3. Customized Program, program ini dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan khusus seperti English for banking, 

business coresspondence, dan sebagainya. 

Tabel 1. Jumlah Siswa Cabang dan Afiliasi Tahun 1995-2000 per term 
(3 bulan) dan tahun 

Cabang 

I I I 
Keterangan : ) proyeksi 

**) kenaikan jumlah siswa dibandingkan tahun lalu 
Sumber : LB-LIA Pusat. 2001 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005*) 

49.876 52.410 55.475 60.119 60.793 58.008 130.000 

TotalL3 bl 

Total I th 

Pesatnya pertambahan jumlah siswa (tahun 1995 sampai tahun 

1998), tidak diiringi dengan penambahan-penambahan ruang kelas di 

cabang atau afiliasi yang ada, atau pembukaan cabang atau afiliasi baru, 

sehingga tahun 1998 (terutama cabang) ruang-ruang yang ada sudah 

penuh. 

Selain faktor di atas, pada tahun yang sama Indonesia terkena 

krisis moneter yang cukup parah, yang mengakibatkan daya beli 

62.585 74.261 83.931 93.263 95.137 92.352 200.000 

250.340 297.044 335.724 373.052 380.548 369.408 800.000 
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masyarakat menurun dan akibatnya jumlah siswa pada tahun 1999 hanya 

naik sedikit, dan bahkan menurun untuk tahun 2000. 

Sejak tahun 1999, manajemen LB-LIA mencanangkan visi dan misi 

untuk ikut serta dalam program pemerintah yaitu mencerdaskan bangsa 

lewat program-program pelatihan atau kursus yang ada. Pada tahun 2005 

diharapkan target jumlah siswa sebesar 200.000 siswa per tiga bulan 

atau 800.000 siswa setahun terpenuhi lewat cabang dan afiliasi yang ada. 

Kemajuan teknologi informasi seolah-olah membuat semua 

lembaga atau perusahaan dapat mengetahui apa saja yang ingin 

diketahui dengan segera. Seiring dengan lajunya gerak pembangunan, 

seluruh perusahaan semakin banyak yang mampu memanfaatkan sistem 

informasi dan teknologi informasi baru yang dapat menunjang efektivitas, 

produktifitas, dan efisiensi mereka (Toffler, 1980). Berkat kemajuan 

teknologi komunikasi dan informasi, pesan-pesan dapat dikirim dan 

diterima pada waktu yang sama (real-time), walaupun jarak antara 

pengirim dan penerima cukup jauh. Arus informasi dalam kehidupan 

modern tidak mungkin lagi dibatasi. 

Naisbit (1982) mengatakan kita telah menapaki jaman baru yang 

dicirikan dengan ledakan informasi (information explosion). Semakin 

banyak perusahaan yang mencurahkan perhatian utamanya pada 

penciptaan informasi yang bermanfaat bagi manajemen. Namun ciri yang 

lebih penting lagi adalah hanya perusahaan yang mampu mencari dan 

mendapatkan informasi yang akan berhasil. Banyak karyawan 
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perusahaan (kaum profesional) yang bekerja sebagai knowledge workers, 

orang yang menghabiskan waktunya untuk menciptakan, mendistribusikan 

dan memanfaatkan informasi. 

6. Perurnusan Masalah 

Mengelola jasa pendidikan non formal (jasa pelatihan dan kursus) 

berbeda dengan jasa pendidikan formal (sekolah dasar sampai perguruan 

tinggi). Sebagian besar peserta jasa pelatihan atau kursus lebih 

memprioritaskan kegiatan lainnya (sekolah atau bekerja). Sehingga 

perusahaan jasa pendidikan non formal harus memberikan keleluasaan 

yang tinggi (waktu, biaya, dan pelayanan) terhadap calon siswa maupun 

yang sudah menjadi siswa. 

Letak cabang-cabang dan afiliasi LB-LIA menyebar di kota-kota 

besar di Indonesia (30% ada di Jakarta). Untuk cabang LB-LIA seluruh 

administrasi siswa sudah dilakukan melalui sistem komputerisasi, yang 

meliputi administrasi keuangan, administrasi pengajaran dan administrasi 

kependidikan. Hanya sistem ini berjalan sendiri-sendiri (menyebar) di 

masing-masing cabang / afiliasi (distributed database system). Koneksi 

antara cabang dan kantor pusat dilakukan lewat jaringan intranet melalui 

media telepon, dan hanya digunakan untuk pemeliharaan sistem 

komputerisasi (data, perangkat lunak, dan perangkat keras) dan internet. 
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Sistem lnformasi Siswa LIA yang sudah berjalan dibuat tahun 1990 

dengan mengutamakan sisi operasional pelayanan (calon siswa, siswa, 

guru, staf administrasi) saja. Dengan makin besarnya organisasi (hirarki 

organisasi) karena bertambahnya jumlah cabanglafiliasi, jumlah siswa dan 

produk jasanya (program kursus), serta periode waktu kursus yang makin 

pendek, kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat dan terkini menjadi 

masalah yang cukup besar. 

Pelaporan hasil transaksi dilakukan secara harian (laporan 

keuangan), yang dikirimkan lewat telepon, fax dan kurir. Laporan aktifitas 

lainnya dilakukan sebulan sekali ke kantor LB-LIA pusat. Hasil laporan 

cabanglafiliasi ini harus diolah kembali agar menjadi informasi. Karena 

periode waktu pelaporan yang cukup lama, terkadang informasi yang 

didapat sudah kedaluarsa, sehingga informasi tersebut tidak bisa untuk 

mendukung pengambilan keputusan, akibatnya keputusan di tingkat 

manajemen pusat terasa lambat. 

Sistem informasi siswa yang sekarang berjalan, keluarannya hanya 

dapat dilihat lewat layar dan alat cetak. Sehingga bagian-bagian lain jika 

akan melakukan analisa data, harus melakukan pemasukan data kembali. 

Perkembangan jaringan internet mengubah paradigma cara 

mengelola sistem informasi. Banyak perusahaan melakukan koneksi 

antara sistem informasi internalnya dengan jaringan global, agar para 

pelanggan atau calon pelanggan dapat mengakses informasi-informasi 

apa saja (anything), kapan saja (anytime), dan dimana saja (anywhere). 
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Dengan program aplikasi browser dan surat elektronik, pemakai 

intranetlinternet dapat mengambil informasi yang dibutuhkan. 

Bertolak dari pemikiran tersebut, pihak manajemen LB-LIA 

memandang perlu untuk membuat Sistem lnformasi Siswa - LIA (SISLIA) 

yang dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dengan apa saja secara 

real-time maupun off-line. 

C. Ruang Lingkup 

Penelitian difokuskan pada sistem informasi siswa di cabanglafiliasi 

LB-LIA yang sudah menggunakan sistem komputerisasi (10 cabang : 

Pengadegan, Pramuka, Slipi, Kota, Kelapa Gading, Bekasi, Pasar Minggu, 

Bogor, Bandung, Yogya; dan 4 afiliasi : Ciputat, Univ. Mercu Buana, Batu 

Tulis, Semarang Candi). Analisis dan pengembangan sistem informasi 

siswa yang terintegrasi untuk kebutuhan internal dan siswa meliputi : 

1. lnformasi Keuangan Siswa 

2. lnformasi Non Keuangan Siswa (Administrasi Kependidikan 

Siswa) 

Hasil observasi, wawancara, diskusi dan analisa kebutuhan 

pemakai akan menjadi pedoman dalam merancang Sistem lnformasi 

Siswa - LIA (SISLIA). Dalam penelitian ini kelayakan secara ekonomi, 

tidak dilakukan. 
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Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Melakukan penyelidikan sistem terhadap sistem informasi 

yang sedang digunakan 

2. Melakukan analisis kebutuhan sistem yang diperlukan pihak 

manajemen, operasional dan kosumen 

3. Membuat rancang bangun konseptual dan prototipe sistem 

informasi siswa sesuai dengan analisis kebutuhan sistem. 
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