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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya sistem informasi saat ini, banyak sistem 

informasi pada organisasi yang ingin mencapai tahap secara cepat, relevan dan 

akurat. Pesatnya pertumbuhan ilmu pengetahuan teknologi khususnya di bidang 

komputer disetiap aspek kehidupan dan penggunaan teknologi komputer dan 

teknologi komunikasi yang menghasilkan sebuah penggabungan sistem informasi 

yang saat ini mudah untuk di akses tanpa adanya batasan waktu dan jarak dengan 

menggunakan jaringan internet. 

Protect Taekwondo Club Jakarta merupakan organisasi yang bergerak 

dibidang olahraga beladiri taekwondo yang didirikan sejak tahun 2010 hingga 

sekarang, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pelatih masih 

terdapat masalah pada pendaftaran calon anggota, penjadwalan latihan beserta 

informasi tentang pelatihan taekwondo yang bertujuan untuk menyampaikan 

seluruh informasi kepada anggota dengan cepat dan memudahkan calon anggota 

dalam melakukan administrasi atau mendapatkan jadwal kegiatan sehingga dapat 

tercapainya.  

Dari hasil pengamatan peneliti masih terdapat kekurangan dan masalah pada 

proses administrasi pada Protect Taekwondo Club seperti proses pengelolaan data 

pendaftaran dan penjadwalan masih dilakukan secara tercatat sehingga dalam 

pembuatan informasi berupa informasi pendaftaran calon anggota, penjadwalan 

latihan, penjadwalan ujian kenaikan tingkat sabuk, informasi mengenai turnamen 

taekwondo, data absensi pelatih dan anggota, data pelatih, data anggota, dan data 

histori keuangan masih sering terlambat. Penyampaian informasi yang masih 

manual menyebabkan sering terjadi ketidak akuratan pada data dan informasi yang 

dihasilkan akibatnya penyampaian informasi tidak bekerja secara maksimal selain 

itu juga dapat menghambat laporan kepada pihak terkait. Serta dokumen-dokumen 

yang digunakan masih disimpan dalam bentuk arsip yang menggunakan media 

kertas sehingga tidak dapat dikontrol dengan baik dari segi keamanan seperti 
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kehilangan atau kerusakan data dan menyebabkan biaya operasional yang akan 

bertambah dalam jangka panjang. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengambil judul: 

“PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI ORGANISASI 

TAEKWONDO PADA PROTECT TAEKWONDO CLUB JAKARTA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dibahas, maka akan timbul rumusan masalah 

dalam penelitian ini, rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang sebuah aplikasi agar lebih efektif dan efisien serta 

menjadikan Protect Taekwondo Club Jakarta sebagai club nomor satu di 

Jakarta? 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Dari rumusan masalah diatas, penulis melakukan pembatasan permasalahan 

agar tidak meluas pembahasannya yaitu: 

a. Penelitian ini hanya membahas tentang administrasi organisasi yang 

meliputi pendaftaran anggota baru, penjadwalan latihan, pengelolaan data 

anggota dan penyajian informasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan 

di Protect Taekwondo Club. 

b. Aplikasi yang akan dirancang adalah sebuah aplikasi yang dapat mengatur 

kegiatan yang ada didalam organisasi Protect Taekwondo Club. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Menjadikan Protect Taekwondo Club sebagai club nomor satu dijakarta 

sehingga diperlukan manajemen organisasi agar membantu kegiatan sehari-hari 

untuk lebih efektif dan efisien. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka 

manfaat penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:  

a. Bagi Protect Taekwondo Club Jakarta adalah sebagai bahan pertimbangan 

untuk menerapkan pengelolaan dan manajemen anggota serta 

meningkatkan kenyamanan anggota dalam melakukan pencarian 

informasi di Protect Taekwondo Club Jakarta. 

b. Bagi Masyarakat yaitu lebih mudah dalam mendapatkan informasi tentang 

Protect Taekwondo Club Jakarta. 

 

1.5 Luaran Yang Diharapkan 

Luaran yang diharapkan pada penelitian ini dapat terciptanya sebuah aplikasi 

yang dapat membantu Protect Taekwondo Club Jakarta dalam menyelesaikan 

masalah yang ada pada proses penyampaian informasi, pendataan anggota dan 

pengkategorian atlet berdasarkan klasifikasi kelas. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam pembuatan skripsi ini terdapat penjelasan mengenai isi dan bagian dari 

laporan tersebut. Bagian dari penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang 

akan dibagi dengan sistematika sebagi berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum isi skripsi yang meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, ruang lingkup, maksud dan tujuan penelitian, luaran yang 

diharapkan, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi berbagai literature yang berkaitan dengan teori, konsep, 

prosedur, metode dan proses yang digunakan sebagai referensi dalam 

penulisan penelitian ini. 
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BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang langkah-langkah penelitian yang digunakan 

sebagai pemecahan permasalahan penelitian untuk mencapai tujuan 

penelitian. 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi langkah-langkah penjelasan yang berkaitan dengan analisis 

pembangun sistem aplikasi, perancangan aplikasi dan hasil uji coba aplikasi 

yang telah dibangun dalam penelitian ini. 

BAB 5 PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran bagi 

mahasiswa yang akan mengembangkan tugas akhir ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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