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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
I.1  Latar Belakang 

Organisasi merupakan sekelompok individu yang saling berinteraksi yang 

memiliki kepentingan yang sama untuk mewujudkan tujuan bersama.Klub motor 

juga merupakan organisasi yang dapat menampung aspirasi serta keinginan para 

anggotanya berdasarkan mufakat dan kesepakatan pada waktu awal pembentukan 

oleh para founder (pendiri) nya. 

Salah satu contoh portal club motor, akan banyak manfaat yang didapat jika 

club motor mempunyai portal diantaranya informasi yang terkait dengan club 

motor tersebut dapat dipublikasikan dengan cepat sehingga para anggota maupun 

masyarakat tidak kesulitan dalam mencari informasi. Selain itu, para anggota club 

dapat saling bertukar informasi dengan adanya forum di dalam portal tersebut. 

Tetapi saat ini, club motor belum memiliki portal, sehingga masih sangat sulit 

untuk mendapatkan informasi tentang club motor tersebut. 

Dari hasil kuesioner (lampiran 2-3) terdapat 61,2% responden yang belum 

pernah memasuki halaman web portal suatu club motor, 82% responden yang 

menjawab perlunya dibuat portal club motor di wilayah depok, 80% responden 

menjawab bahwa portal ini akan memberikan banyak manfaat, 52% menjawab 

akan lebih mudah mendapatkan informasi tentang club motor di wilayah depok, 

78% menjawab perlu adanya forum diskusi dalam web portal ini, 66% menjawab 

perlu adanya forum jual beli dalam web portal ini, 78% menjawab perlu adanya 

agenda kegiatan dalam web portal ini, 81,6% menjawab web portal ini dapat 

memudahkan dalam bertukar informasi. Berdasarkan permasalahan yang diatas 

penulis menyusun Proposal Tugas Akhir dengan judul  “PERANCANGAN 

SISTEM INFORMASI WEB PORTAL CLUB MOTOR DIWILAYAH 

DEPOK” dengan harapan para club motor depok  lebih dekat dengan para 

pengguna motor tersebut dan adanya kegiatan-kegiatan sosial. 
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I.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dibahas, maka timbul perumusan masalah 

dalam penulisan Tugas akhir ini yaitu sebagai berikut: 

a. Bagaimana membangun website portal club motor yang ada di wilayah 

depok? 

b. Bagaimana memudahkan anggota club untuk mendapatkan informasi 

tentang club motor yang ada di wilayah depok? 

c. Memfasilitasi fitur forum diskusi, agar sesama anggota club dapat 

bertukar informasi seputar club motor di wilayah depok. 

d. Memfasilitasi fitur jual beli agar anggota club dapat memposting barang 

yang ingin dijual dan mempermudah anggota dan masyarakat mencari 

barang yang dia cari. 

 

I.3  Ruang Lingkup 

Permasalahan diatas mempunyai ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

a. Objek penelitian mendatangkan langsung club – club motor Honda yang 

berada didepok dan meminta data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

b. Web portal club motor hanya mengambil data pada club motor honda 

yang berada di wilayah depok. 

 

I.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitan : 

1) Membangun sebuah portal club motor Honda  di wilayah depok. 

2) Memberi kemudahan bagi para anggota club dalam mencari informasi 

tentang club motor yang berada di wilayah depok. 

3) Memberikan fasilitas bagi sesama anggota club dalam bertugar 

informasi. 

b. Manfaat Penelitian : 

Web portal pecinta club motor depok ini diharapkan dapat menjadi salah 

satu pusat sistem informasi club – club  motor honda dan memudahkan 

user dalam mencari informasi tentang club motor yang ada diwilayah 

Depok. 
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I.5  Luaran yang diharapkan 

Luaran yang diharapkan dalam penulisan tugas akhir Terciptanya sebuah 

prototype website portal club motor yamaha dan honda diwilayah depok club 

motor dalam memfasilitasi anggota dan masyarakat  dalam mencari informasi dan 

berkomunikasi. 

 

I.6  Sistematika Penulisan 

Berikut ini adalah sistematika penulisan laporan yang terbagi dalam 

beberapa bab yang tersusun sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum penulisan proposal yang terdiri dari 

latar belakang penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian, luaran yang diharapkan dan sistematika 

penulisan yang digunakan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi uraian tentang berbagai literatur yang berkaitan dengan teori, 

konsep, prosedur, metode, dan proses yang digunakan sebagai referensi 

dalam penulisan penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang langkah-langkah penelitian yang digunakan sebagai 

pemecahan permasalahan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. 

BAB IV ANALISA PERANCANGAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, analisa sistem berjalan, 

analisa kebutuhan sistem, perancangan database dan perancangan sistem. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis dari selama proses pembuatan 

dan penelitian yang mungkin berguna untuk masa yang akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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