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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam sebuah public speaking, keterampilan dalam berkomunikasi adalah 

salah satu modal dasar yang paling penting. Meski demikian, bukan berarti 

kemampuan komunikasi dalam public speaking sama dengan yang digunakan 

dalam percakapan sehari-hari (Sukma, 2018). Public speaking adalah sebuah 

proses menyampaikan atau memberikan informasi kepada sekelompok orang. 

Public speaking memerlukan sebuah keterampilan berbahasa yang baik dalam 

berbicara agar para pendengar dapat mengerti apa maksud dari materi yang 

disampaikan (Mambu et al., 2018).   

Insani Management adalah sebuah lembaga dari pendidikan yang 

terkemuka di Provinsi Riau yang memiliki berbagai kegiatan salah satunya public 

speaking. Insani Management Bengkalis merupakan salah satu cabang yang ada di 

Bengkalis. Insani Management masih menggunakan aplikasi WhatsApp dan 

Instagram untuk proses pemesanan pelatihan public speaking, sehingga hal 

tersebut mengakibatkan penumpukan pesan dan membuat calon peserta 

menunggu untuk mendapatkan balasan pesan dari admin, hal ini tentunya kurang 

efisien. Dan pemesanan pelatihan public speaking yang masih dilakukan secara 

konvensional tersebut tentu saja tidak memberikan hasil yang maksimal, karena 

membutuhkan proses yang cukup panjang.  

Dalam jurnal penelitian (Hakimin et al., 2021) yang berjudul Penerapan 

Metode Rational Unified Process ( Rup ) Pada Pembuatan Aplikasi Public 

speaking. Dalam penelitian ini menghasilkan sistem aplikasi Public speaking yang 

membantu pengguna dalam melakukan pembelajaran public speaking. Aplikasi ini 

berisi materi pembelajaran interaktif public speaking yang bisa diikuti oleh 

peserta. 
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Berdasarkan permasalahan diatas diusulkan sebuah Aplikasi Pemesanan  

Pelatihan public speaking Berbasis Website pada Insani Management Bengkalis. 

Dengan tujuan mempermudahkan Insani Management Bengkalis untuk membuka 

paket pelatihan public speaking  dan  mempermudahkan peserta dalam memesan 

pelatihan tersebut, kemudian aplikasi Pelatihan public speaking  ini akan 

dilengkapi dengan sistem penjadwalan sehingga memudahkan para peserta untuk 

memilih jadwal pelatihan public speakingnya sesuai yang tersedia pada website 

itu nantinya.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

beberapa permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana membangun aplikasi pemesanan pelatihan public speaking 

berbasis website pada Insani Management Bengkalis? 

2. Bagaimana pemesanan pelatihan public speaking yang akan terjadi? 

3. Bagaimana proses pembayaran pelatihan public speaking yang akan 

dilakukan? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya suatu pembahasan dalam penelitian ini, maka 

penulis akan memberikan batasan-batasan dari permasalahan sebagai berikut: 

1. Aplikasi pemesanan pelatihan public speaking ini dirancang dan dibuat 

untuk studi kasus pada Insani Management Bengkalis. 

2. Penjadwalan pelatihan public speaking dipilih oleh peserta sesuai yang 

tersedia di laman website.  

3. Pembayaran pelatihan public speaking dilakukan secara online. dan 

meng-upload bukti pembayaran.  

4. Aplikasi ini tidak membahas tentang tempat pelaksanaan pelatihan 

public speaking. 

5. Insani Management Bengkalis menghubungi pihak peserta yang telah 

melakukan pemesanan melalui WhatsApp terkait tempat pelatihan 

public speaking nantinya. 
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6. Aplikasi ini tidak terdapat rekapan  laporan pesanan yang dapat dicetak 

dan disimpan dalam bentuk pdf dan excel. 

7. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

MySQL sebagai databasenya. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah membangun 

aplikasi pemesanan pelatihan public speaking berbasis website pada Insani 

Management Bengkalis.  

 

1.5 Manfaat 

Adapaun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Mempermudah peserta dalam melakukan pemesanan dan pembayaran 

pelatihan public speaking. 

2. Membantu peserta dalam memilih paket pelatihan dan jadwal pelatihan 

public speaking dengan mudah. 

3. Mempermudah Insani Management Bengkalis dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan pada pemesanan pelatihan public speaking. 

4. Insani Management Bengkalis dapat lebih memperkenalkan 

lembaganya pada masyarakat luas terkhususnya di Bengkalis. 

5. Mempermudah Admin Insani Management Bengkalis dalam melihat 

data pesanan pelatihan public speaking. 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode Penyelesaian Masalah dalam pembuatan aplikasi pemesanan  

pelatihan public speaking berbasis website  adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi masalah yaitu terkait dengan sulitnya seseorang dalam 

pemesanan pelatihan public speaking. 

2. Pengumpulan data dilakukan sebelum membuat aplikasi, data tersebut 

berguna sebagai acuan dalam pembuatan aplikasi. Pengumpulan data 
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dilakukan melalui wawancara langsung kepada Insani Management 

Bengkalis dan peserta. 

3. Analisa sistem yang akan dilakukan pada Aplikasi Pemesanan 

Pelatihan public speaking berdasarkan analisa sistem yang sedang 

berjalan dan analisa sistem yang akan diusulkan. 

4. Perancangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Perancangan sistem 

yang dilakukan yaitu flowchart, use case, Activity diagram, ERD 

(Entity Relationship Diagram), dan tabel antar relasi. 

5. Pembuatan aplikasi, proses pembuatan aplikasi pemesanan pelatihan 

public speaking dilakukan dengan cara mendesain UI (User Interface) 

sesuai dengan perancangan sistem yang diusulkan dan menyusun 

source code aplikasi. 

6. Pengujian Aplikasi. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan 

pengujian, untuk memastikan bahwa kinerja dari aplikasi dapat 

berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. 

7. Pembuatan Laporan Tugas Akhir dan Draft Artikel. Laporan dapat 

dilakukan setelah melakukan pengujian aplikasi. Penulisan Laporan 

mengikuti Panduan Penyusunan Tugas Akhir dan Skripsi Program 

Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Kementrian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2017. 
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