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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pada tahun 1948 bapak Ferry Sonneville sudah melatih Jujitsu di Jl. Krekot 

No. 42 hingga tahun 1955. Pada saat beliau melanjutkan pendidikannya di negeri 

Belanda pada tahun 1955, kegiatan latihan Jujitsu dilanjutkan oleh M.A. Affendi 

hingga beliau meninggal dunia pada tahun 1987 sebagai ketua Jujitsu Club 

Indonesia sedangkan Ketua Umum adalah masih tetap dijabat oleh Bapak Drs. 

Ferry Sonneville hingga saat ini. Pada sekitar tahun 1955 organisasi Jujitsu masih 

bersatu dengan Judo dengan nama Jujitsu & Judo Association Djakarta (JAD) 

yang kemudian diadakan pemisahan organisasi antara Jujitsu dan Judo. Jujitsu 

Club Djakarta (JCD) pada tanggal 11 Desember 1955. Karena adanya 

perkembangan Jujitsu di beberapa tempat seperti halnya di Yogyakarta, 

Purwokerto, Surabaya , Palembang , dan Medan maka nama JCD menjadi Jujitsu 

Club Indonesia (JCI). Jujitsu merupakan salah satu cabang olah raga bela diri 

yang digemari masyarakat dan telah berkembang karena dapat dilakukan oleh 

semua golongan masyarakat dan dapat di ikuti orang baik anak –anak, dewasa, 

laki-laki maupun perempuan. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada guru atau pelatih pada 

hari kamis 12 April 2017 di jujitsu Jakarta Selatan,  terdapat beberapa masalah 

yang terjadi dalam sistem pendaftaran anggota, penjadwalan latihan dan informasi 

- informasi tentang pelatihan jujitsu di Jakarta, hasil pengamatan peneliti di jujitsu 

Jakarta peneliti melihat calon anggota maupun anggota harus berulang kali datang 

ketempat pelatihan untuk melihat informasi tentang jadwal latihan, daftar absen 

pelatih maupun informasi - informasi tentang pelatih, dimana calon anggota 

memulai pendaftaran dengan mengisi formulir dan lebih dari sekali calon anggota 

mendatangi tempat latihan untuk mengumpulkan berkas - berkas yang 

dibutuhkan, membayar administrasi bulanan dan mendapatkan jadwal latihan. 

Karena kemajuan zaman dan teknologi yang sangat pesat tidak perlu 

hitungan tahun, tapi dalam hitungan bulan saja sudah mengalami banyak hal 

perubahan teknologi di Indonesia, dari yang bersifat statis sampai ke sifat 
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dinamis. Seiring dengan kemajuan tersebut maka diperlukan pemanfaat teknologi 

sebagai media untuk membuat sistem informasi pendaftaran anggota dan 

penjadwalan kegiatan di Jujitsu Jakarta yang selama ini belum optimal.  

Selama ini kegiatan tersebut masih dilakukan secara manual sehingga 

menjadi kendala untuk memperoleh informasi secara jelas dan mudah. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “SISTEM 

INFORMASI WEB PORTAL SENI BELA DIRI JUJITSU UNTUK 

WILAYAH DKI JAKARTA” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada maka rumusan masalah yang dapat 

diuraikan adalah sebagai berikut  : 

a. Bagaimana merancang sebuah aplikasi yang dibangun secara 

terkomputerisasi dalam hal membantu kelancaran pendaftaran anggota 

dan penjadwalan latihan pada jujitsu Jakarta agar lebih mudah dan 

optimal yang mampu menghemat waktu, tenaga, dan meminimalisir 

biaya, karena di butuhkan waktu yang lama jika mencari tempat atau 

mendapatkan informasi. 

b. Bagaimana mempermudah pemrosesan kegiatan pelayanan calon anggota 

dan anggota dalam mendapatkan informasi kenaikan tingkat serta biaya 

sesuai dengan kebutuhan anggota. 

 

1.3  Ruang lingkup 

Dalam hal ini, permasalahan yang ada perlu dibatasi agar pembahasanya 

lebih terarah. Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut:  

a. Penelitian ini hanya membahas tentang pendaftaran anggota baru, 

penjadwalan pelatihan, informasi pelatih , dan informasi seputar jujitsu 

Jakarta. 

b. Sistem informasi yang akan dibuat adalah sistem informasi pendaftaran 

anggota dan penjadwalan pelatihan dalam aplikasi berbasis web 
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1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Setiap penelitian tentunya mempunyai beberapa tujuan dan manfaat, untuk 

apa melakukan penelitian apabila tidak bermanfaat. Oleh karena itu penulis akan 

menjelaskan tujuan manfaat dari penelitian yaitu: 

 

1.4.1  Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui sistem pendaftaran anggota dan penjadwalan yang sedang 

berjalan pada jujitsu Jakarta. 

b. Mempermudah pemrosesan kegiatan pelayanan pada calon anggota dan 

anggota serta mengurangi penumpukan arsip berlebihan data anggota 

yang baru maupun yang lama sesuai tingkat kenaikan jurus. 

c. Merancang sebuah aplikasi yang dibangun secara online dalam 

membantu kelancaran kegiatan pendaftaran anggota di lokasi yang luas  

dan penjadwalan pelatihan  pada jujitsu Jakarta. 

d. Mempermudah anggota masyarakat melihat dan mendapatkan informasi 

tentang penjadwalan, kegiatan - kegiatan, dan latihan. 

 

1.4.2  Manfaat Penelitian 

Penulis menjelaskan kegunaan praktis dan kegunaan akademis dalam 

penelitian, diantaranya: 

a. Dengan mengetahui sistem pendaftaran anggota di jujitsu Jakarta yang 

sedang berjalan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

khusus untuk mengurangi permasalahan yang ada dan membuat suatu 

jalan alternatif, sehingga masalah dapat terpecahkan dan berjalan sesuai 

jalannya sistem fungsinya dengan mengandalkan proses komputerisasi 

secara online dan meminimalisasi segala macam bentuk pekerjaan yang 

menggunakan sumber daya manusia. 

b. Untuk memberikan pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan 

pengalaman yang lebih luas terutama dalam hal menganalisis 

permasalahan secara langsung disuatu perusahaan atau instansi 

pemerintahan dan khususnya di jujitsu Jakarta. Dan kemudian dilakukan 

perbandingan materi yang didapat dari perkuliahan. 
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1.5  Luaran yang diharapkan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan terciptanya sistem informasi web 

portal pendaftaran anggota dan penjadwalan latihan seni bela diri jujitsu yang 

memudahkan anggota jujitsu mendapatkan informasi yang diinginkan dengan 

mudah dan cepat. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Berikut ini adalah sistematika penulisan laporan yang terbagi dalam lima 

bab yang tersusun sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penulisan, batasan masalah, metode perancangan yang 

digunakan dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan penjelasan teori - teori dan konsep yang terkait dengan 

pengembangan sistem yang akan dirancang, yaitu yang berkaitan dengan 

teori serta tahapan - tahapannya, basis data, penjelasan jujitsu, dan 

penjelasan diagram UML. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang perolehan data dan peralatan yang digunakan serta 

langkah - langkah penulis dalam melakukan penelitian, dan perancangan 

pada sistem informasi pendaftaran dan penjadwalan latihan di jujitsu 

Jakarta. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisis dan tahapan - tahapan pembuatan 

sistem mulai dari perencanaan hingga implementasi atau penerapan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran bagi mahasiswa 

yang akan mengembangkan tugas akhir ini. 
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