BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang
Majelis Tinggi Agama Khong Hu Cu Indonesia (MAKIN) Pondok Cabe
adalah Tempat Ibadah Umat Agama Khong Hu Cu yang bertempat di Jalan
Kemiri Raya RT. 05 RW. 05 No. 57 Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan.
Pada saat ini ada kurang lebih 500 orang umat Agama Khong Hu Cu yang
beribadah secara aktif baik dari anak–anak, orang dewasa dan para orang tua.
Makin Pondok Cabe merupakan tempat ibadah yang biasanya disebut
Lithang, pada Makin Pondok Cabe sering dilakukan kegiatan beribadah yang
dilaksanakan secara rutin pada setiap hari minggu dari pagi sampai sore oleh
anak-anak, remaja sampai orang dewasa, sedangkan untuk orang tua biasa
dilaksanakan malam hari pada setiap hari kamis, untuk kebaktian bersama dari
anak-anak sampai orang tua dilakukan pada tanggal 1 dan 15 menurut kalender
umat Khong Hu Cu, sedangkan kegiatan beribadah yang dilakukan tidak secara
rutin seperti kegiatan peribadahan untuk yang berulang tahun, perayaan hari-hari
besar keagamaan banyak terjadi umat Khong Hu Cu yang tidak ingat atau tidak
mengetahui informasinya karena informasi yang disampaikan hanya dari setiap
orang saja, sehingga sering terjadi kegiatan beribadah tersebut yang tidak ramai.
Dibalik salah satu masalah diatas, penyampaian untuk kegiatan diluar
ibadah seperti berkunjung ketempat yang meninggal, sembahyang ditempat
pemakaman yang meninggal sering terjadi umat Khong Hu Cu yang tidak
mengetahui informasinya karena penyampaian informasi hanya dilakukan oleh
setiap orang saja. Masalah lainnya yang ada yaitu banyaknya dari umat Khong Hu
Cu yang kurang mengetahui perkembangan agama Khong Hu Cu,.
Maka dari itu untuk menangani masalah diatas penulis ingin membuat
sebuah Perancangan Web Portal. Karena pada saat ini perkembangan tekhnologi
semakin maju pesatnya sehingga penyampaian informasi melalui website akan
tersampaikan secara cepat, tepat dan akurat untuk semua umat. Didalam web
portal nantinya akan ada informasi–informasi kebaktian, informasi alat ibadah apa
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saja yang disediakan oleh Makin Pondok Cabe, informasi tugas-tugas,
perkembangan agama Khong Hu Cu, dan lain lain. Dengan demikian penulis
membuat judul yaitu “ PERANCANGAN WEB PORTAL SEBAGAI MEDIA
INFORMASI PADA MAJELIS AGAMA KHONG HU CU INDONESIA
(MAKIN) PONDOK CABE”.

I.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah
sebagai berikut :
a. Masih banyak umat yang tidak mengetahui jadwal kebaktian.
b. Masih kurangnya informasi yang terbaru di luar dari jadwal ibadah.
c. Masih kurangnya informasi tentang perkembangan agama Khong Hu Cu.

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu memecahkan masalah
yang dihadapi oleh Makin Pondok Cabe agar semakin ramai lagi setiap adanya
kebaktian, selalu memberikan informasi kepada semua umatnya.
Manfaat dari penelitian ini adalah agar semakin banyak umat Agama Khong
Hu Cu yang beribadah dan mengetahui perkembangan terbaru.

I.4 Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup dalam penelitian adalah :
a. Perancangan Web Portal ini akan menangani semua informasi yang ada
di Makin Pondok Cabe.
b. Sistem ini akan menghasilkan informasi jadwal ibadah, jadwal kejadian
insidential yang terjadi setiap saat pada Makin Pondok Cabe.
c. Sistem ini akan memberikan informasi penawaran produk peribadahan
apa saja yang dijual oleh Makin Pondok Cabe.
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I.5

Luaran Sistem yang Diharapkan
Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar informasi yang

diberikan dapat bermanfaat bagi Umat Agama Khong Hu Cu dan berguna untuk
kehidupan sehari hari.

I.6

Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan proposal seminar ini penulis menyajikan sistematika

penulisan sejelas mungkin sehingga memudahkan pembaca dalam mempelajari
dan memahami isinya. Berikut adalah sistematika penulisan yang terbagi dalam
lima bab sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang deskripsi umum isi proposal seminar yang meliputi
latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang
lingkup, luaran sistem yang diharapkan, dan sistematika penulisan
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 profil MAKIN PONDOK CABE, gambaran proses
pembuatan sistem, pembuatan database, hingga sistem usulan yang dibuat.
BAB V PENUTUP
Bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari perancangan web portal yang
dibuat dan saran untuk memperbaiki sistem web kedepannya menjadi lebih
baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

UPN "VETERAN" JAKARTA

