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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

  Di era globalisasi perkembangan ilmu dan teknologi, khususnya di bidang 

informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Informasi dipandang sebagai aset 

yang sangat berharga bagi setiap instansi dan harus dikelola dengan baik. Informasi 

merupakan salah satu sumber daya serta ikut menentukan dalam pengambilan 

keputusan diantaranya dalam rangka peningkatan kinerja.  

Guna meningkatkan kinerjanya, setiap instansi perkantoran perlu didukung 

oleh banyak faktor, diantaranya adalah peningkatan sumber daya manusia dan 

pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan yang tidak 

dapat dipisahkan dengan kemampuan sumber daya manusia tersebut. Salah satu 

sarana penting itu adalah dengan penggunaan sistem komputer.yang pada masa 

sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok bagi instansi perkantoran. Kebutuhan 

mendapatkan informasi yang akurat secara cepat perlu mendapatkan penanganan 

yang sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan aktual. Tersedianya data yang semakin 

kompleks mendorong untuk segera terwujudnya sistem baru agar tiap data yang 

diolah dapat menghasilkan informasi yang berdaya guna bagi manusia. 

 Tidak semua data yang diperoleh langsung dapat dikonsumsi oleh para 

pemakai data, ada sejumlah data yang masih perlu mendapatkan pengolahan terlebih 

dahulu baru bisa dimanfaatkan. Untuk memungkinkan pelaksanaan pengolahan data 

tersebut, maka diperlukan suatu alat bantu yang cepat dan dibutuhkan juga beberapa 

unsur lain yang akan saling berkaitan dalam pengolahan tersebut. Unsur-unsur 

tersebut adalah alat pengolah atau perangkat keras (hardware), sistem pengolah atau 
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perangkat lunak (software) dan tenaga pelaksana pengolah data atau operator 

(brainware). Dengan melihat kenyataan tersebut, karya tulis ini berusaha untuk 

membahas tentang Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Keanggotaan di BPC 

GAPENSI Kota Yogyakarta.    

 

I.2. Pokok Masalah 

 Setiap tahunnya BPC GAPENSI Kota Yogyakarta melakukan proses 

pendaftaran anggota, baik herregistrasi anggota lama maupun registrasi anggota baru. 

Untuk melakukan proses pendaftaran ini selalu diperlukan data-data yang berkaitan 

dengan perusahaan sebagai anggota BPC GAPENSI Kota Yogyakarta. Maka suatu 

sistem komputerisasi pengolahan data perlu dibuat agar informasi terutama mengenai 

data keanggotaan dapat cepat diperoleh. Sistem Komputerisasi Pengolahan Data 

Keanggotaan di BPC GAPENSI Kota Yogyakarta merupakan suatu sistem yang 

diharapkan dapat membantu pihak GAPENSI khususnya GAPENSI Kota Yogyakarta 

dalam hal proses pendataan setiap badan usaha yang berbadan hukum menjadi 

anggota GAPENSI.  

 

I.3. Tujuan Pengolahan Data 

 Tujuan penulisan Tugas Akhir mengenai pengolahan data adalah sebagai 

berikut. 

1. Mengotomatisasikan setiap pekerjaan yang bersifat rutin untuk meningkatkan 

efisiensi, efektifitas, ketelitian serta menghindari kejenuhan dalam pengolahan 

data. 

2. Mempermudah pengolahan data dan lebih mendayagunakan komputer sebagai 

alat bantu pengolahan data keanggotaan Gapensi. 
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I.4. Batasan Masalah 

 Dalam Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Keanggotaan di BPC Gapensi 

Kota Yogyakarta ini dibatasi permasalahan sebagai berikut. 

1. Data yang diolah mengenai  identitas perusahaaan, bidang usaha dan sub 

bidang usaha yang ditawarkan, kualifikasi perusahaan, perusahaan yang 

mengambil bidang usaha dan sub bidang usaha dan pembayaran sebagai 

anggota BPC GAPENSI Kota Yogyakarta. 

2. Sistem yang dibuat mengenai pengolahan data keanggotaan BPC GAPENSI 

Kota Yogyakarta.   

3. Laporan yang dihasilkan meliputi laporan daftar bidang usaha, laporan sub 

bidang usaha, laporan daftar kualifikasi, laporan identitas perusahaan, laporan 

seluruh perusahaan, laporan perusahaan mengambil bidang usaha dan laporan 

pembayaran keanggotaan.     

 

I.5. Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut. 

1. Metode wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara wawancara 

langsung kepada pimpinan dan staf karyawan yang berhubungan langsung 

dengan pihak yang terkait. 

2. Studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca buku-

buku literatur yang berkaitan dengan penyusunan karya tulis.  

 

I.6. Sistematika Penulisan 

 Penyusunan karya tulis “Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Keanggotaan 

di BPC Gapensi Kota Yogyakarta” secara garis besar dibagi dalam 5 bab dengan 

sistematika sebagai berikut. 
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Bab I     Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah yang 

ditinjau, batasan masalah, tujuan pengolahan data, metode pengumpulan data 

serta sistematika penulisan.     

Bab II    Pengolahan data keanggotaan GAPENSI 

Bab ini berisi tentang sekilas mengenai GAPENSI, tujuan GAPENSI, kode 

etik GAPENSI serta mekanisme pendaftaran anggota GAPENSI. 

Bab III   Perancangan sistem 

Bab ini berisi tentang definisi sistem, diagram alir sistem, penjelasan sistem,  

perancangan basis data, relasi antar tabel, perancangan masukan dan 

keluaran serta komponen pendukung. 

Bab IV   Pembahasan program 

Bab ini berisi tentang spesifikasi program, spesifikasi basis data dan  

petunjuk operasional menjalankan program. 

Bab V    Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan tentang sistem yang dibuat serta saran-saran yang 

diperlukan. 

 

 

 

 

  

         

 

 

 


