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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

  

1.1 Latar Belakang  

Dunia internet semakin lama semakin berkembang. Dalam perkembangan 

teknologi yang semakin  pesat, organisasi non formal pun harus mengikutinya, salah 

satunya dengan media komputerisasi dan internet. Dengan internet dimana semua 

orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan informasi kapan saja dan dimana 

saja. Banyak sekali manfaat internet. Salah satunya adalah pembuatan sistem 

informasi berbasis web, sistem ini akan menampilkan informasi mengenai hal-hal 

sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat. Sebuah sistem informasi yang 

baik tentunya mampu menjalankan semua hal yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan hal-hal spesifik. Semua komponen dipermudah dengan adanya 

sistem ini. untuk membuat sebuah program aplikasi yang baik, pengolahan data 

merupakan kunci utama untuk mencapai kesempurnaan. Dengan pengolahan data 

yang baik maka kita dapat dengan mudah mengakses data yang dibutuhkan.   

Forum Remaja Palang Merah Indonesia (Forpis) merupakan sebuah 

organisasi yang dikoordinir oleh Palang Merah Indonesia. Forpis  menyalurkan dan 

mengkoordinir aspirasi remaja untuk mengembangkan peran aktif PMR dalam 

proses pengambilan keputusan dan kepemimpinan PMI. Anggota Forpis terdiri dari 

perwakilan anggota PMR setiap sekolah yang telah mengikuti selesksi , interview, 

pelatihan serta pelantikan dari PMI. Kegiatan pemilihan anggota Forpis merupakan 

kegiatan yang setiap tahun berlangsung, proses penyeleksian persyaratan anggota 

membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Untuk mendapatkan anggota Forpis yang 

sesuai dengan persyaratan maka proses pendaftaran hingga hasil seleksi anggota 

Forpis harus dipersiapkan dengan semaksimal mungkin oleh koordinator Forpis 

yang terkait dalam menyeleksi calon anggota Forpis tersebut.  

Pada Forpis PMI Kota Pangkalpinang terdapat sistem informasi yang masih manual 

yaitu pengolahan data pendaftaran dan seleksi anggota yang selama ini masih 
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menggunakan aplikasi Microsoft exel yang mengakibatkan kinerja organisasi 

menjadi lambat dan kurang efektif dalam proses pendaftaran dan seleksi. Dalam 

pembuatan laporan kegiatan juga masih dilakukan secara manual, sehingga dalam 

pembuatan laporan masih kurang efektif.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkatnya menjadi materi skripsi dengan judul “ SISTEM INFORMASI 

PENGOLAHAN DATA ORGANISASI FORPIS BERBASIS WEB STUDI  

KASUS: PMI KOTA PANGKALPINANG”.  

  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan diatas maka yang menjadi permasalahan pokok 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana dengan sebuah sistem dapat membantu proses pendaftaran 

dengan cepat ?  

2. Bagaimana agar sebuah sistem yang dapat menyajikan informasi secara 

cepat dan akurat ?  

3. Bagaimana sebuah sistem dapat membantu penyediaan laporan kegiatan 

seleksi secara efektif ?  

  

1.3 Batasan Masalah  

Dalam memfokuskan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari 

pokok pembahasan, maka dalam riset kami  dengan judul “Sistem Informasi 

Pengolahan Data Organisasi Forpis Berbasis WEB Studi Kasus: Pmi Kota  

Pangkalpinang” hanya membatasi pada masalah pembuatan rancangan website 

yaitu :  

a. Formulir Pendaftaran 

b. Seleksi  

c. Laporan Hasil Seleksi   

d. Pelantikan 

e. Data Anggota    
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1.4 Manfaat dan Tujuan Penelitian  

Adapun Manfaat dan Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1.4.1 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan masalah yang penulis identifikasi maka manfaat dari penelitian 

ini yaitu untuk merancang sistem informasi pengolahan data bagi organisasi Forpis 

berbasis Website di PMI Kota Pangkalpinang, sehingga aktifitas dari proses 

pengolahan data dapat lebih mudah dan praktis, serta memudahkan masyarakat 

untuk mengetahui tentang informasi kegiatan anggota Forpis.  

1.4.2 Tujuan Penelitian  

Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, maka diharapkan dapat 

mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut:   

a. Memberikan kemudahan bagi Forpis PMI Kota Pangkalpinang dalam 

melaksanakan proses pendataan dengan menggunakan sistem yang 

terkomputerisasi.  

b. Meningkatkan efektifitas dalam pengolahan data agar dapat menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan dengan lengkap serta dapat dihasilkan setiap 

diperlukan.  

c. Menyediakan Laporan dalam pengecekan data kegiatan yang dilakukan 

secara keseluruhan .  

  

1.5 Sistematika Penulisan  

Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab ini 

berisi uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Uraian berikut 

adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut:  

BAB I PENDAHULUAN  

 Bab ini mebahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

manfaat dan tujuan penelitian dan sistematika penulisan.  
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BAB II LANDASAN TEORI  

 Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori yang 

mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. Lamdasan teori dapat 

berupa definisi-definisi atau model yang langsung dengan ilmu masalah yang 

diteliti. Pada bab ini juga dituliskan tentang tools/ software (komponen) yang 

digunakna untuk pembuatan aplikasi atau untuk keprluan penelitian.   

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab Metodologi Penelitian terdiri dari 3 bagian utama yaitu model, metode 

penelitian , dan tools pengembangan sistem.  

BAB IV PEMBAHASAN  

 Bab ini menjelaskan secara rinci tentang definisi masalah/analisis, analisis sistem 

yang berjalan/ sekaranng, aktifiti diagram, usecase diagram, ERD, LRS, kemudian 

spesifikasi basis data, rancangan layar beserta kelebihan dan kekurangan sistem 

yang dibuat.  

BAB V PENUTUP  

 Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab 

sebelumnya dan saran dari penulis yang kiranya bermanfaat.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

    


