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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi sudah menjadi hal yang sangat lumrah diberbagai 

aspek bidang sistem dan informasi. Tak hanya itu, saat ini teknologi informasi 

bahkan telah menjadi tulang punggung kehidupan manusia dalam penyediaan dan 

pemberian informasi. Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang 

berkembang pesat saat ini. Contohnya penggunaan aplikasi di smartphone sebagai 

sarana penunjang dalam sistem informasi yang dapat memberikan hasil berupa 

informasi yang berguna bagi para pemakainya bila sistem di dalamnya berjalan 

dengan baik. 

Aplikasi media informasi mulai banyak di buat berbasis android mobile 

untuk memantau pelayanan berbasis android yang dibangun dengan menggunakan 

prinsip client server, dimana client akan mengakses data menggunakan mobile 

phone berbasis android, sedangkan server akan menggunakan aplikasi berbasis 

web. Komunikasi antara client dan server dilakukan melalui koneksi jaringan 

internet yang nantinya diharapkan dapat membantu memberikan kemudahan bagi 

staf pada bagian pendaftaran. 

Penelitian [1] mengenai Aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran 

Keanggotaan Berbasis Web Pada Top Gym Sport Club. Hasil dari penelitian ini 

adalah untuk memudahkan masyarakat mencari informasi pendaftaran maka 

dibuatlah aplikasi pendaftaran agar dapat mempermudah masyarakat. Aplikasi ini 

dibuat berbasis web menggunakan PHP dan MySQL ini diharapkan kinerja bagi 

perusahaan akan lebih maksimal dalam proses pengolahan berkas. Penelitian [2] 

mengenai “Perancangan Aplikasi Pendaftaran Member Card Secara Online 

Berbasis Website. Hasil dari penelitian ini adalah untuk memudahkan customer 

dalam pengurusan  administrasi secara online. Aplikasi ini dibuat berbasis web 

menggunakan PHP dan MySQL. Penelitian [3] mengenai Pembuatan Sistem 

Pendaftaran Anggota  Secara Online Pada organisasi Himpunan Mahasiswa Islam 

(HMI) Kabupaten Pacitan. Hasil keluaran dari aplikasi untuk membantu proses 
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penyampaian informasi mengenai pendaftaran anggota pada organisasi agar dapat 

memudahkan masyarakat khususnya kepada mahasiswa dalam mengakses 

informasi mengenai pendaftaran anggota pada Organisasi Himpunan Mahasiswa 

Islam Kabupaten Pacitan. Aplikasi ini dibuat berbasis web menggunakan PHP dan 

MySQL. Penelitian [4] mengenai Registrasi Calon Siswa Baru Berbasis Mobile 

Android di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Manado. Hasil dari penelitian ini 

membantu pihak sekolah untuk mengolah data pendaftaran.  Aplikasi ini dibuat 

metodologi pengembangan perangkat lunak Agile Unified Process (AUP). 

Penelitian [5] mengenai Aplikasi Rancang Bangun Aplikasi Status Pendaftaran 

Dalam Proses Pendaftaran Di UPT PMB Universitas Muhammadiyah Malang 

Berbasis Android. Hasil dari penelitian ini memberikan kemudahan bagi 

mahasiswa baru. Sifat smartphone Android yang mudah dibawa dapat 

memudahkan mahasiswa untuk mengakses informasi jadwal dimana saja. 

Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan HTML. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan suatu aplikasi 

berbasis android dapat membantu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam 

melakukan pendaftaran member secara online dalam mempermudah pengambilan 

keputusan agar data yang di hasilkan lebih efektif dan efesien maka penulis 

membuat sebuah judul “ Rancang Bangun Aplikasi Pendaftaran Member Di 

Arve Ndank Iron Fitnes Pangkalpinang Berbasis Android“. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah yang 

timbul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1.  Bagaimana cara membangun aplikasi pendaftaran anggota fitnes? 

2. Bagaimana cara mempermudah member mengetahui siapa instruktur di 

tempat fitness secara akurat? 

3. Bagaimana cara mempermudah member untuk mengetahui kapasitas 

member yang sedang aktif berolahraga secara cepat dan akurat? 

4. Bagaimana cara memudahkan admin di fitness arve untuk mengetahui 

member yang sedang aktif secara akurat? 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam pengembangan Rancang Bangun Aplikasi 

Pendaftaran Member Di Arve Ndank Iron Fitnes Pangkalpinang Berbasis Android 

ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi hanya bisa digunakan oleh member yang aktif, 

2. Data hanya didapat dari Arve Ndank Iron Fitnes Pangkalpinang, 

3. Aplikasi yang dibangun yaitu hanya berbasis android dibangun 

menggunakan bahasa pemrograman Java, 

4.   Aplikasi android ini menggunakan database MySQL untuk  

penyimpanan data, dan 

5.  Aplikasi ini dapat berjalan apabila terhubung dengan internet. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk diimplementasikan aplikasi pendaftaran member di Arve Ndank 

Iron fitnes pangkalpinang berbasis android, dan 

2. Aplikasi ini dibuat untuk mengefesienkan dan mengefektifkan proses 

pengaksesan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai penggunanya. 

Manfaat yang diperoleh dari pembuatan aplikasi ini antara lain : 

1. Dapat menghemat waktu karena menggunakan aplikasi berbasis android, 

dan 

2. Dapat mempercepat dan mempermudah proses pendaftaran secara online.  

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Pembahasan pada skripsi ini dibagi kedalam bab per bab untuk 

mempermudah di dalam pembahasan sistem. Setiap bab masih merupakan satu 

kesatuan dengan menggunakan perincian sebagai berikut: 
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BAB I  : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisikan tentang penjelasan tentang teori 

atau definisi tentang aplikasi yang dibuat dan batasan 

pemrograman yang akan digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi ini. 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan penjelasan tentang Metodologi 

Penelitian terdiri dari 3 bagian utama yaitu model 

pengembangan perangkat lunak, metode penelitian, dan 

tools (alat bantu dalam analisis dan merancang Aplikasi). 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisikan struktur organisasi, jabaran tugas 

dan wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, 

analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, 

analisis sistem, perancangan sistem (dalam menjelaskan 

bab 4, model, metode, dan tools harus dipaparkan sesuai 

dengan uraian). 
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BAB V  : PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan dapat mengemukakan kembali masalah 

penelitian (mampu menjawab pertanyaan dalam rumusan 

masalah), menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh dan 

akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil yang didapat 

(dikerjakan), layak untuk digunakan (diimplementasikan) 

 


