
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan teknologi pada masa sekarang ini, sudah sangat cepat dan maju, 

salah satunya adalah internet. Internet merupakan jaringan komputer global di seluruh 

dunia yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya internet, 

masyarakat bisa mendapatkan informasi lebih cepat dan efisien. Selain itu dengan 

adanya internet, suatu instansi seperti komunitas juga dapat menyampaikan informasi 

lebih lengkap dan menarik melalui website. Dunia komunitas yang selalu mengalami 

perkembangan pesat seiring dengan laju teknologi informasi yang disebutkan 

sebelumnya sangat beraneka ragam,diperlukan peningkatan kualitas dan mekanisme 

pelayanan di bidang kelompok agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang diciptakan dapat berpartisipasi dalam 

membangun masyarakat sesuai dengan kemampuannya (Erna,2007).  

Komunitas Baradipat (Barisan Railfans Divre Empat) adalah suatu wadah 

organisasi yang menyatukan para pencinta kereta api khususnya yang berdomisili di 

wilayah kerja Divre IV. Komunitas Baradipat yang selain sebagai wadah 

perkumpulan para pencinta kereta api juga sebagai mitra sosial dari PT. Kereta Api 

Indonesia Divre IV wilayah kerja Tanjungkarang. Pada awalnya kami tergabung 

dalam Komunitas KPKD3SS. Pada tanggal 28 februari 2016 komunitas tersebut 

terpecah menjadi 2 bagian, dan nama komunitas pecahan tersebut adalah OPKA 
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Sumbagsel yang anggota didalamnya termasuk anggota Baradipat saat ini. Pada 

tanggal 1 Mei 2016, wilayah kerja PT.KAI Divre 3 yang awalnya mencakup wilayah 

kerja 3.1 KPT dan 3.2 TNK terpecah menjadi 2 wilayah kerja yang berbeda. Yaitu 

Divre 3 Kertapati dan Divre 4 Tanjung karang. Pada tanggal 13 Januari 2017 atas 

saran Humas Divre 4, kami resmi memisahkan diri dari OPKA Sumbagsel dan 

membentuk komunitas sendiri yang bernama BARADIPAT (Barisan Railfans Divre 

4). Dalam kegiatan ini dana yang didapat berdasarkan dana kas bulanan anggota 

sebesar Rp. 5.000 / Anggota. Dan untuk kegiatan perlengkapan komunitas maka akan 

diajukan proposal ke PT.KAI Divre 4 Tanjung Karang. 

Proses pendaftaran anggota baru Komunitas Railfans Divre IV Tanjung 

Karang dimulai dari anggota mencatat data kedalam formulir pendaftaran, 

selanjutnya akan diberikan surat pernyataan yang identitasnya masih dicatat secara 

manual. Semua kegiatan pendaftaran anggota baru masih dilakukan dengan tulis 

tangan dari proses pendaftaran sampai mendapatkan surat pernyataan, sehingga 

sering terjadi kesalahan dalam pencatatan dan tidak terdokumentasi dengan baik, 

tidak adanya informasi secara keseluruhan tentang anggota yang mendaftar, anggota 

yang ingin melakukan pendaftaran harus datang langsung ke Komunitas Railfans 

Divre IV Tanjung Karang. Begitupun untuk penyampaian kegiatan yang ingin 

dibahas masih dicatat didalam buku sehingga terkadang kegiatan yang ingin 

dilakukan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Tidak adanya penjadwalan kegiatan, 

serta tidak adanya hasil pelaporan akhir dari kegiatan yang telah dilakukan sehingga 

anggota tidak dapat melihat hasil kegiatan. 
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Solusi dari kendala diatas akan dibuat sistem pendaftaran anggota baru untuk 

mendata dan mengelolah informasi pendaftaran dan kegiatan. Diharapkan dengan 

adanya sistem yang akan dibangun dapat membantu pihak anggota dalam melakukan 

pendaftaran dan kegiatan dengan cepat, tepat, dan aman serta menghasilkan informasi 

dan laporan yang dibutuhkan oleh Komunitas Railfans Divre IV Tanjung Karang 

serta anggota tidak perlu datang langsung dan mengantri untuk melakukan 

pendaftaran. Feedback yang didapat menjadi anggota Komunitas Railfans Divre IV 

Tanjung Karang yaitu mendapatkan wawasan dan pembelajaran saat melakukan 

sosialisasi di perlintasan, mendapatkan cendramata dari PT KAI yang diberikan 

langsung kepada anggota Komunitas Railfans Divre IV Tanjung Karang, 

mendapatkan piagam secara langsung dari PT KAI, serta mendapatkan izin untuk 

mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan kereta api. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “Perancangan Sistem Informasi Manajemen Komunitas ( Studi 

Kasus : Komunitas Railfans Divre IV Tanjung Karang)”. Untuk dapat 

mempermudah pengolahan data pendaftaran dan kegiatan komunitas secara efektif 

dan efisien sehingga dapat mempermudah keanggotaan dalam beraktivitas. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  Latar belakang masalah diatas peneliti merumuskan masalah yaitu :  

1. Bagaimana mempermudah sistem pendaftaran dan kegiatan anggota baru? 
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2. Bagaimana mengelola data pendaftaran dan kegiatan pada Komunitas Railfans 

Divre IV Tanjung Karang ? 

3. Bagaimana merancang sistem informasi pendaftaran anggota baru pada 

Komunitas Railfans Divre IV Tanjung Karang? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mempermudah sistem pendaftaran dan kegiatan maka dibuat sistem 

secara terkomputerisasi. 

2. Untuk menglola data pendaftaran anggota baru pada Komunitas Railfans 

Divre IV Tanjung Karang  

3. Merancang sistem informasi pendaftaran anggota baru pada Komunitas 

Railfans Divre IV Tanjung Karang. 

1.4  Batasan Masalah 

Agar masalah tidak meluas dan menyimpang dari pembahasan maka penulis 

membatasi ruang lingkup permasalahan hanya pada : 

1. Membahas data pendaftaran anggota baru dan kegiatan pada Komunitas 

Railfans Divre IV Tanjung Karang. 

2. Menggunakan pengembangan waterwfall, dan tools perancangan UML. 

3. Inputan sistem yaitu data pendaftaran, data informasi kegiatan, dan data 

anggota. 

4. Laporan yang dihasilkan adalah laporan anggota. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penulis mampu mengaplikasikan ilmu yang selama ini diperoleh selama 

mengikuti pendidikan S1 di Universitas Teknokrat Indonesia dengan membuat 

sistem informasi pendaftaran anggota baru. 

2. Bagi Instansi 

Sistem informasi pendaftaran anggota baru yang dibuat mampu mengubah 

sistem manual menjadi komputerisasi, dan diharapkan mampu mempermudah 

pengolahan dan penyimpanan data sehingga dapat bekerja lebih cepat, tepat 

dan efisien. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini bisa sebagai acuan untuk penelitian berikutnya dan bisa 

mengembangkan tentang penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


