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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam era informasi, pemahaman dan pemikiran yang strategis dalam suatu 

organisasi sangat penting sebagai prasyarat untuk menyatukan pandangan menjelang 

era tersebut. Tingkat persaingan ini telah bergeser dari masalah ekonomi dari abad 

industri beralih menjadi persaingan teknologi informasi. 

Dan kini infrastruktur yang dianggap paling dominan bagi masyarakat adalah 

komputer dan telekomunikasi. Pengambilan keputusan yang efektif dan cepat pada 

saat yang tepat, telah menjadi standarisasi konsep manajemen dalam suatu 

organisasi. 

Penerapan suatu sistem informasi tidak terlepas dari penggunaan peralatan 

yang sanggup mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hal penggunaanya. Dengan 

demikian diperlikan suatu sistem pengolahan data yang menggunakan peralatan 

canggih sebagai alat bantu tenaga manusia. Namun sistem informasi bukan 

dimaksudkan sebagai upaya untuk menggeser keterlibatan sumber daya manusia 

sebagai pengambil keputusan, melainkan mendukung kinerja atas kegiatan 

manajemen yang dilaksanakan serta diputuskan oleh sumber daya manusia sebagai 

pelaksananya. 

Pengolahan data pada Pusat Kebugaran Setya Graha banyak dihadapkan pada 

berbagai masalah yang berkaitan dengan kontrol menajemen dan administrasi. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pihak Pusat Kebugaran Setya 

Graha mengambil jalan untuk menyesuaikan dengan perkembangan konsep global 

dengan menitikberatkan kepada kesiapan dan penigkatan sikap profesionalisme 

setiap sumber daya manusia pada umumnya, khususnya bagi karyawan hotel Setya 

Graha graha. Sejalan dengan perkembangan tersebut maka Pusat Kebugaran Setya 

Graha dalam menjalankan kegiatan pengolahan data anggota kebugaran, untuk 
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menyajikan informasi menganggap perlu menggunakan komputer sebagai 

pendukung kelancaran kerja yang berfungsi sebagai alat bantu yang memberikan 

kemudahan kepada manusia. Dengan melihat kenyataan ini maka diambil topik 

dengan judul Komputerisasi Pengolahan Data Anggota Pusat Kebugaran Setya Graha 

Yogyakarta. 

 

1. 2 Pokok Permasalahan 

 Kegiatan manajemen perkantoran khususnya arus data dalam bidang 

pengolahan data anggota kebugaran, termasuk masalah yang perlu diperhatikan. 

Dalam praktek sehari-hari karapihan manajemen Pusat Kebugaran Setya Graha 

terlihat masih memerlukan pengawasan dan pembenahan. Mengingat juga pusat 

kebugaran bertujuan untuk memasyarakatkan olahraga. 

 

1. 3 Batasan Masalah  

 Mengingat luasnya permasalahan yang ada di Pusat Kebugaran Setya Graha 

maka sistem yang akan dikembangkan terbatas pada proses pengolahan data yang 

berhubungan dengan anggota dan instruktur saja. Adapun data yang digunakan untuk 

menyusun laporan adalah sebagai berikut: 

1. Data Program Latihan 

2. Data Instruktur Latihan 

3. Data Tambahan Anggota 

4. Data Anggota Latihan 

5. Data Administrasi Anggota 

6. Data Presensi Anggota 
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1. 4 Tujuan Pembuatan Karya Tulis 

 Maksud dari pengembangan komputerisasi pengolahan data anggota pusat 

kebugaran di hotel Setya Graha adalah merancang laporan-laporan yang lebih tertata 

rapi, tersusun dan terstruktur serta tersimpan dengan baik sehingga laporan tersebut 

dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Dari pengembangan 

sistem aplikasi tersebut juga diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi 

waktu dari sistem administrasi. 

 Adapun tujuan dari komputerisasi pengolahan data anggota kebugaran Setya 

Graha adalah sebagai berikut: 

1. Guna melengkapi syarat kurikulum dalam menyelesaikan jenjang pendidikan 

Diploma III (D3) dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada jurusan 

Manajemen Informatika. 

2. Dengan komputerisasi diharapkan dapat memberikan kemudahan-kemudahan 

dalam pengolahan data serta dapat meningkatkan efisiensi. 

 

1. 5 Manfaat Penulisan Karya Tulis 

1. Bagi Penulis 

Memberi kesempatan kepada penulis untuk mengetahui praktek 

sesungguhnya dan mengetahui sampai sejauh mana teori yang telah dipelajari 

penulis dapat diterapkan secara praktis pada dunia kerja dimasa yang akan 

datang. 

2. Bagi Pusat Kebugaran Setya Graha 

1) Membantu proses pembuatan laporan yang terinci sehingga 

administrasi lebih tertib dan teratur. 

2) Sebagai bahan untuk pengembangan pengolahan data yang telah ada 

sebelumnya. 
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3) Mempermudah  dan mempercepat tersusunnya laporan yang lengkap 

serta dapat menyajikan informasi yang tepat waktu dan tepat guna 

sehingga mengurangi beban unit kerja yang bertugas. 

 

1. 6 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh 

fakta berupa data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

menyusun karya tulis ini adalah: 

1. Observasi 

Adalah dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan sehari-hari yang 

dilakukan oleh anggota, instruktur dan resepsionis Pusat Kebugaran Setya Graha. 

2. Wawancara  

Yaitu cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara lisan dengan 

orang-orang yang terlibat langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Dalam hal 

ini penyusun sudah melakukan tanya jawab secara langsung dengan Bapak Setyo 

Nugroho selaku pendiri Pusat Kebugaran Setya Graha Yogyakarta. 

3. Studi pustaka 

Dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang ada dan dianggap 

relevan dengan pengembangan topik permasalahan yang ada. 

 

1. 7 Sistematika Penulisan 

 Karya tulis ini disusun menurut sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, pokok 

permasalahan, batasan masalah, metode pengumpulan data dan sistematika 

penulisan karya tulis. 
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BAB II  Tinjauan Umum 

Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah singkat berdirinya Pusat 

Kebugaran Setya Graha Yogyakarta dan mekanisme pengolahan data 

anggota Pusat Kebugaran Setya Graha Yogyakarta. 

 

BAB III  Perancangan Sistem  

 Dalam Perancangan Sistem berisi definisi sistem, sistem perangkat keras, 

sistem perangkat lunak, diagram alir sistem, penjelasan sistem, perancangan 

struktur data, perancangan masukan (input), perancangan keluaran (output) 

serta relasi antar tabel 

 

BAB IV  Pelaksanaan sistem 

 Dalam bab ini diuraikan tentang penjelasan sistem serta cara menjalankan 

sistem tersebut sehingga dapat menghasilkan informasi sesuai dengan 

rancangan keluaran. 

 

BAB V   Penutup 

 Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran-saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


