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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Arisan keluarga adalah sebuah arisan yang anggotanya terdiri dari semua 

anggota keluarga yang masih ada kaitannya sebagai saudara. Arisan ini biasa 

dilakukan berkumpul secara berpindah pindah tempat. Bagi siapa yang mendapat 

jatah arisan maka sekaligus sebagai tuan rumah untuk arisan berikutnya. Tujuan 

diadakannya arisan ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar saudara yang 

selama ini terpisah karena kesibukan masing-masing. Arisan keluarga biasanya 

dilakukan setiap sebulan sekali, untuk mempertemukan keluarga yang jauh, 

sehingga akan tetap menjaga kekompakan keluarga. 

Untuk setiap anggota arisan akan dicatat setiap keluarga hanya satu yang 

mengikuti yaitu kepala keluarga. Pengocokan arisan dilakukan dengan teknik 

kocokan manual dengan menggunakan kertas yang di gulung dan dimasukkan ke 

dalam gelas kocokan serta pencatatan nama-nama anggota dan transaksi arisan 

dilakukan secara manual dengan dicatat pada buku catatan arisan. Setiap arisan 

dilaksanakan sering terjadi hal seperti buku tertinggal, sehingga pencatatannya 

dilakukan di selembar kertas kosong. Dalam keluarga juga akan memberikan 

sebuah informasi yang dibagikan untuk memberikan informasi anggota keluarga 

sakit ataupun informasi tempat arisan pada bulan berikutnya dengan pesan berantai. 

Dengan kemajuan teknologi informasi dan sesuai dengan permasalahan 

diatas, maka akan dibuat sebuah aplikasi “Sistem Informasi Arisan Keluarga 

Berbasis Web Mobile”. Dengan menggunakan teknologi infromasi ini maka akan 

membantu mempermudah dalam mengelola pencatatan nama anggota arisan yang 

disimpan di dalam database dan teknik kocokan akan dilakukan di dalam sistem, 

serta dapat menerima informasi keluarga dalam sistem ini tanpa harus mengirimkan 

pesan berantai.
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1.2 Tujuan 

Tujuan dalam proyek akhir ini adalah membuat sebuah sistem informasi 

arisan keluarga berbasis web mobile, yang akan mempermudah dalam mengelola 

kegiatan arisan, serta lebih efektif dalam memberikan informasi secara cepat dan 

mudah. 

1.3 Batasan Masalah 

Ruang lingkup yang dibahas mengenai sistem informasi arisan keluarga 

berbasis web mobile memiliki batasan masalah antara lain: 

1. Sistem ini merancang sebuah aplikasi untuk mengelola proses transaksi 

arisan. 

2. Data anggota yang digunakan hanya anggota keluarga saja yang terdapat 

dalam silsilah keluarga. 

3. Sistem hanya akan menyimpan data anggota, setoran, pengeluaran dan data 

hasil arisan. 

4. Transaksi arisan dilakukan secara langsung (saling bertemu), aplikasi hanya 

mencatat data transaksi. 

5. Sistem tidak menyediakan fasilitas pembayaran setoran arisan secara 

transfer. 


