
 

 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Islam Indonesia merupakan suatu 

lembaga yang memberikan sarana dan prasana bagi mahasiswa Universitas Islam 

Indonesia. Salah satu tujuannya adalah untuk menyalurkan hobi, minat, bakat, seni 

dan lain sebagainya. Khususnya UKM Taekwondo yang menyediakan sarana dan 

prasana bagi mahasiswa Universitas Islam Indonesia untuk berlatih dan berprestasi 

dalam bidang seni beladiri. 

Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Universitas Islam Indonesia mempunyai 

beberapa tempat latihan yaitu Terpadu di kampus pusat, Fakultas Hukum, dan 

Fakultas Ekonomi. Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo memerlukan media yang 

mampu meliputi tentang informasi terbaru dari UKM Taekwondo Universitas Islam 

Indonesia. Informasi yang dibutuhkan seperti profil UKM Taekwondo, prestasi-

prestasi yang diraih, data keanggotaan UKM Taekwondo, jadwal latihan, turnament 

antar cabang dan pengelolaan keuangaan antar cabang. 

Salah Satu sumber keuangan dari UKM Taekwondo Universitas Islam Indonesia 

adalah iuran setiap kali latihan ini juga termasuk sebagai presensi. Proses pengelolaan 

keuangan yang masih bersifat manual atau masih menggunakan Microsoft excel yang 

dapat menyebabkan kesalahan pada saat memasukan. Dokumentasi-dokumentasi 

tersebut memiliki kemungkinan hilang atau rusak. 

Proses pendaftaran anggota UKM taekwondo yang masih menggunakan formulir 

pendaftaraan, dimana membuat calon anggota baru harus datang pada saat latihan 

taekwondo berlangsung sehingga kurang efektif dan efisien. Begitu juga dengan 

pendaftaraan ujian kenaikan tingkat dan pendaftaran mengikuti turnament antar 

cabang yang masih menggunakan Microsoft excel yang dapat menyebabkan 

kesalahan pada saat memasukan data anggota ke excel. Dalam melakukan pengeceka
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anggota yang berhak mengikuti ujian kenaikan tingkat sekertaris harus merekap satu 

persatu presensi anggota yang telah memenuhi persyaratan.  

Turnament antar cabang dilakukan untuk persiapan ajang kompetisi yang akan 

diikuti oleh UKM  Taekwondo  Univesitas Islam Indonesia. Turnament antar cabang 

dilakukan untuk menseleksi anggota yang akan mewakili UKM Taekwondo untuk 

suatu kompetisi. Turnament antar cabang dilakukan secara pengudian pada setiap 

anggota yang mengikutinya.  

Untuk itu diperlukan suatu sistem informasi berbasis web yang memberikan 

informasi dengan cepat  dan  akurat terkait dengan jadwal latihan, prestasi yang 

pernah diraih UKM Taekwondo. Selain itu sistem ini menyediakan pengelolaan 

keuangan, data keanggotaan antar cabang. Sistem ini diharapkan mampu membantu 

kinerja pengurus Taekwondo agar lebih efektif dan efisien. 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan yang akan 

dibahas adalah bagaimana membuat sistem informasi unit kegiatan mahasiswa 

taekwondo Universitas Islam Indonesia yang memiliki fitur pendaftaran online, 

pendataan anggota, pengelolaan keuangan, pengechekan secara otomatis anggota 

yang berhak mengikuti ujian kenaikan tingkat serta memberikan informasi terkait unit 

kegiatan mahasiswa taekwondo Universitas Islam Indonesia. 

1.3 Batasan Masalah 

1. Sistem tidak membahas pencetakan sertifikat ujian kenaikan tingkat. 

2. Pembahasan Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Unversitas Islam Indonesia 

hanya meliputi beberapa cabang tempat latihan yaitu terpadu di kampus pusat, 

Fakultas Hukum, dan Fakultas Ekonomi. 

3. Sistem tidak menyediakan fasilitas transaksi pembayaran  

4. Sistem ini hanya menseleksi anggota turnamet antar cabang tidak menyediakan 

fasilitas juara.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari sistem informasi ini adalah untuk merancang dan membangun sistem 

informasi pengelolaan data anggota, pengelolaan keuangan tanpa ada pembanyaran, 

pendaftaran turnament antar cabang, pendaftaran ujian kenaikan tingkat di UKM 

taekwondo Universitas Islam Indonesia. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah antara lain: 

1.  Memberikan kemudahan kepada mahasiswa untuk melakukan proses 

pendaftaran anggota baru. 

2. Memberikan kemudahan kepada anggota dalam melakukan pendaftaran ujian 

kenaikan tingkat. 

3.  Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai profil UKM taekwondo 

Universitas Islam Indonesia dan event-event terbaru yang akan diselenggarakan 

oleh UKM taekwondo Universitas Islam Indonesia. 

4.  Memberikan kemudahan kepada sekretaris UKM Taekwondo taekwondo 

Universitas Islam Indonesia dalam hal pelaporan data anggota dan data anggota 

yang mengikuti ujian kenaikan tingkat. 

1.6 Metode Penelitian 

 Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan data melalui berbagai referensi 

seperti buku, artikel, dan materi yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan 

Sistem Informasi Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Universitas Islam 

Indonesia. 

2. Mengumpulkan data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang harus dilakukan untuk membuat 

suatu perancangan sistem. Metode ini dibagi menjadi beberapa metode, di antara 

lain: 
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a. Obeservasi 

Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung dari UKM 

Taekwondo Universitas Islam Indonesia. 

b. Wawancara     

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi-informasi mengenai 

UKM Taekwondo. Wawancara dilakukan dengan sekretaris dan anggota UKM 

Taekwondo Universitas Islam Indonesia. 

3. Analisis Kebutuhan sistem 

Tahap analisis kebutuhan sistem ini menganalisis kebutuhan yang dibutuhkan 

oleh sistem. Menjelaskan kebutuhan fungsional dan non fungsional pada sistem. 

4. Perancangan 

Proses yang bekerja pada sistem menggunakan DFD, perancangan basisdata, dan 

tahap perancangan antarmuka. Merancang proses-proses apa saja yang dapat 

dikerjakan sistem. 

5. Implementasi 

Pada tahap implementasi dilakukan pembangunan sistem berdasarkan analisis 

dan perancangan yang telah dibuat sebelumnya. 

6. Pengujian 

Tahap pengujian merupakan tahap terakhir dari pembuatan sistem. User 

mencoba sistem untuk memakai sistem dan melaporkan jika masih terjadi 

kekurangan untuk kemudian disempurnakan lagi. 

 

1.7 Sistematika Penelitian 

Untuk menjelaskan sistem yang dibuat, maka sistematika penulisan laporan tugas 

akhir ini dibagi menjadi beberapa bab, antara lain:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab satu menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data serta 

sistematika penulisan. 
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BAB II : DASAR TEORI 

Bab dua berisi penjelasan mengenai teori-teori ujian kenaikan tingkat, turnament 

antar cabang, sumber pustaka yang menjadi sumber referensi oleh penulis. 

BAB III: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab tiga berisi uraian analisis serta perancangan sistem yang menjadi konsep dalam 

pembuatan sistem yang akan dibuat. Analisis kebutuhan ini meliputi analisis sistem, 

rancangan proses, rancangan basis data, dan rancangan antar muka pengguna. 

BAB IV: IMPLEMENTASI SISTEM DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab empat menguraikan tentang implementasi hasil perancangan desain yang 

menampilkan aplikasi antar muka menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

MySQL disertai cara kerja dan penggunaan program. Pengujian bertujuan untuk 

mengevaluasi kinerja sistem, mengurangi adanya kesalahan serta memastikan sistem 

dapat digunakan dengan baik. 

BAB V: KESIMPULAN  

Bab lima merupakan bab penutup yang mengemukakan hasil analisa dan masukan 

kepada pihak tempat penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

Memuat tentang sumber referensi literature yang digunakan dalam menyusun laporan 

tugas akhir ini 

 

 

 

 

 

 


