
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Teknologi informasi dan komputer sudah merambah berbagai organisasi 

karena dapat memudahkan pekerjaan terutama yang terkait dengan pengolahan 

data untuk menghasilkan sebuah informasi yang akurat dan digunakan untuk 

menunjang kegiatan operasionalnya. Banyak organisai saat ini yang menggunakan 

TIK untuk menunjang kegiatan operasionalnya.  Salah satu informasi yang 

dibutuhkan oleh sebuah organisasi atau perusahaan adalah informasi mengenai 

dana yang masuk melalui kegiatan pembayaran. Pembayaran adalah proses 

pertukaran mata uang atau nilai moneter untuk barang, jasa atau informasi. 

pembayaran merupakan berpindahnya hak pemilikan atas sejumlah uang atau dari 

pembayar kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa 

perbankan (Hasibuan 2010). 

FORKI adalah salah satu bentuk dari organisasi non laba yaitu organisasi 

yang dalam kegiatannya tidak ditujukan untuk memperoleh laba. Pengurus 

Provinsi (PengProv) FORKI Lampung merupakan Salah satu organisasi atau 

federasi olahraga yang menaungi dan  membina 9 perguruan karate yang ada 

dilampung. Pengprov FORKI lampung beralamat di jalan Majapahit Nomor 10 

Enggal Bandar Lampung. Salah satu kegiatan besar yang diadakan oleh Pengurus 

Provinsi FORKI Lampung bekerja sama dengan Pengurus Besar (PB) FORKI 

adalah mengadakan event kejuaraan nasional resmi yang didalamnya terdapat 

ujian wasit juri karate nasional. Pada kejuaraan nasional resmi yang diadakan oleh 

Pengprov FORKI Lampung yang berkerja sama dengan PB FORKI, terdapat 
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kegiatan pembayaran pendaftaran peserta. Jumlah peserta yang mendaftar untuk 

mengikuti ujian sertifikasi wasit juri FORKI nasional mencapai lebih dari 500 

orang dari berbagai provinsi se-Indonesia. Banyaknya transaksi pembayaran 

pendaftaran peserta tersebut saat ini belum menggunakan sistem dalam mencatat, 

menyimpan dan mengelola dana masuk dan keluar sehingga membuat petugas 

kesulitan dalam mengontrol, membuat laporan yang akurat untuk diberikan 

kepada Ketua FORKI Lampung.. 

Pada proses pendaftaran peserta ujian wasit juri karate nasional, peserta  

harus mengumpulkan formulir dalam bentuk hard copy sehingga sering sekali 

terjadi penumpukan data dan kehilangan data sehingga pada saat pembuatan 

laporan peserta menjadi lambat dan terkadang terjadi kesalahan sedangkan pada 

saat melalukan transaksi pembayaran masih dilakukkan secara konvensional yaitu 

peserta harus menunjukan bukti transfer kepada petugas untuk dibuatkan bukti 

pembayaran yang akan dilampirkan pada berkas pendaftaran sebagai salah satu 

kelengkapan persyaratan. Bukti pembayaran yang belum tersistem serta bukti 

transfer bank yang terkadang tidak dibawa atau hilang oleh peserta ujian sehingga 

dalam pembuatan laporan dana pendaftaran tidak cocok dengan dana yang ada di 

saldo bank dengan jumlah peserta yang mengikuti ujian. Serta tidak jelasnya 

penggunaan dana (Pengeluaran dan Pemasukan dana Pendaftaran) tersebut akan 

berdampak tidak akuratnya laporan keuangan yang akan diserahkan kepada 

pimpinan.  
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Berdasarkan latar belakang masalah yang ada pada Pengprov FORKI 

Lampung maka peneliti mengangkat judul “Rancang Bangun Sistem Informasi 

Pengelolaan Pembayaran Pendaftaran Peserta Ujian Wasit Juri Karate 

Nasional (Studi Kasus : Pengprov FORKI Lampung)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dirumuskan 

untuk dibahas dan diteliti  : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi pengelolaan pembayaran 

pendaftaran peserta ujian wasit juri karate nasional ? 

2. Bagaimana merancang sistem informasi pengelolaan pembayaran 

pendaftaran peserta ujian wasit juri karate nasional dapat menyajikan 

laporan pembayaran pendaftaran, laporan kas masuk, laporan kas keluar 

dan laporan rekap peserta ? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Agar penelitian dapat lebih terarah, maka perlu dilakukan pembatasan 

masalah yang akan dibahas, batasan masalah tersebut sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada sistem informasi transaksi pembayaran 

pendaftaran dan pengelolaan dana pembayaran pendaftaran ujian pada 

Pengprov FORKI Lampung. 

2. Penelitian ini membahas dan mengolah mengenai penginputan data 

penerimaan keuangan pendaftaran dari keseluruhan transaksi pembayaran 

peserta ujian wasit juri nasional dan kegunaan keuangan tersebut. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sistem yang dihasilkan nantinya dapat mempermudah bagian penerimaan 

pendaftaran peserta ujian untuk mengelola data peserta ujian wasit juri 

karate nasional, data penerimaan dan pengeluaran keuangan yang berasal 

dari dana pendaftaran tersebut. 

2. Hasil dari implementasi rancangan yaitu menyajikan output berupa laporan 

rekap peserta, laporan kas masuk dan laporan kas keluar 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Diharapkan sistem yang dirancang mampu mengolah data data 

pembayaran pendaftaran dan menyajikan laporan yang dibutuhkan secara 

cepat dan akurat dengan sistem yang terkomputerisasi. 

2. Data sudah terintegrasi kedalam database sehingga mengurangi 

penumpukan catatan pada kertas kertas, dapat menekan biaya 

perlengkapan serta mengurangi resiko kesalahan dan kehilangan data. 

1.7 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan dalam skripsi dapat memberikan gambaran tentang 

skripsi dan hubungan bab yang satu dengan bab yang lainnya, sebagai gambaran 

singkat mengenai penulisan skripsi ini sebagai berikut :  
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BAB І PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB ІІ LANDASAN TEORI 

Bab ini menyajikan uraian landasan teori yang digunakan untuk 

pembahasan dan penelitian terdahulu. 

BAB ІІІ METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang kerangka penelitian, tahapan penelitian, metode 

pengumpulan data dan rancangan pengujian sistem serta penjadwalan. 

BAB ІV  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tentang analisis kebutuhan, rancangan UML dan 

rancangan antar muka pengguna. 

BAB V  PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang hasil pembahasan sistem dan pengujian sistem, 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian berdasarkan rumusan 

masalah dan saran yang akan membangun dimasa depan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


