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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah    

Perkembangan sistem informasi yang sedemikian pesatnya telah membawa 

dunia memasuki era baru yang lebih cepat  dari yang pernah dibayangkan 

sebelumnya. Laju perkembangan sistem informasi ini mempengaruhi hampir 

semua kegiatan manusia, mulai dari kegiatan manusia sehari – hari sampai 

dengan kegiatan organisasi kemasyarakatan. Tak terkecuali, organisasi 

kemasyarakatan juga harus memanfaatkan sistem informasi yang sudah 

berkembang sedemikian pesatnya ini, karena sistem informasi yang baik dapat 

mendukung organisasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang ada.  

Bagi sebuah organisasi masyarakat, memiliki sebuah sistem informasi adalah 

sangat penting untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja 

organisasi. Salah satunya adalah Sistem Informasi Monitoring Kinerja Organisasi 

Pada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak yang akan 

dibangun ini. 

Sistem Informasi Monitoring Kinerja Organisasi yang dimaksud pada aplikasi 

yang akan dibangun ini bertujuan untuk mengontrol Kinerja dari Majlis Wakil 

Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU)  yang bernaung di Pengurus Cabang 

Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak, karena sistem monitoring kinerja 

yang ada pada saat ini masih bersifat manual.  

Di bangunnya sistem informasi monitoring kinerja organisasi ini diharapkan 

dapat mengatasi kendala-kendala dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama 

(PCNU) Kabupaten Demak dalam memantau dan mengontrol kinerja yang 

sedang berjalan pada setiap Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) 

yang ada di setiap kecamatan di kabupaten Demak. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

permasalahan tersebut dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi 

Monitoring Kinerja Organisasi Pada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama  

(PCNU) Kabupaten Demak” 

  

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut :   

1. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak dalam 

memonitoring dan mengevaluasi kinerja dari Majlis Wakil Cabang Nahdlatul 

Ulama (MWCNU) masih bersifat konvensional, karena Pengurus Cabang 

Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak harus menunggu Laporan 

kegiatan dari Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) baru bisa 

melakukan proses penilaian, sehingga proses berjalan tidak efisien. 

2. Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) dalam menyampaikan 

program kerja, proposal kegiatan, dan LPJ kegiatan kepada Pengurus Cabang 

Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak masih bersifat konvensional, 

yaitu dengan cara datang langsung ke Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul 

Ulama (PCNU) Kabupaten Demak, sehingga proses berjalan tidak efisien.  

3. Dengan demikian di perlukan sarana/sistem yang dapat mengatasi proses 

monitoring dan evaluasi pelaporan kegiatan di PCNU secara efektif dan 

efisien. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah dalam perancangan sistem informasi monitoring 

kinerja organisasi pada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten 

Demak adalah sebagai berikut :   
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1. Sistem digunakan untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) 

Kabupaten Demak dalam memonitoring jalan atau tidaknya program kerja 

dari Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kabupaten Demak. 

2. Kriteria Penilaian Kinerja Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) 

sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Cabang 

Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak.  

 

1.4. Tujuan 

Terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan dari sistem informasi monitoring 

kinerja organisasi yaitu :  

1. Membangun Sistem Informasi Monitoring Kinerja Organisasi Pada Pengurus 

Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak berbasis  

2. Membantu pihak Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten 

Demak dalam memantau dan mengontrol kinerja dari setiap Majlis Wakil 

Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) yang ada di setiap Kecamatan di 

Kabupaten Demak. 

3. Membantu pihak Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) 

Kabupaten Demak dalam menyampaikan LPJ Kegiatan ke Pengurus Cabang 

Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak 

 

1.5. Metode Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut:  

a. Wawancara 

Tahap pertama yakni tahap wawancara yang dilakukan pada bagian 

sekretaris Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Demak, 

guna mengetahui mekanisme proses monitoring yang ada di PCNU 

Kabupaten Demak.  
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b. Observasi 

Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data, kebutuhan user seperti 

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Majlis Wakil Cabang 

Nahdlatul Ulama (MWCNU) serta memberikan solusi yang tepat untuk 

nantinya dibuat menjadi sebuah sistem. 

c. Analisis dan Perancangan Sistem  

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan dan perancangan sistem 

untuk merumuskan solusi yang tepat dalam pembuatan aplikasi serta 

kemungkinan yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan rancangan 

tersebut.  

d. Implementasi  

Pada tahap ini perancangan sistem yang telah dirumuskan akan 

diterjemahkan menjadi sebuah program dengan menggunakan bahasa 

pemrograman yang telah direncanakan, yaitu PHP.  

e. Ujicoba dan Evaluasi  

Pada tahap ini dilakukan ujicoba terhadap sistem yang dibuat, tujuannya 

untuk menemukan kesalahan – kesalahan yang mungkin terjadi dan 

dilakukannya evaluasi. 

f. Penyusunan laporan Tugas Akhir  

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan Tugas Akhir yang berisi 

dokumentasi dari perangkat lunak, dan hasil yang diperoleh selama 

pengerjaan Tugas Akhir. 

 

1.6. Manfaat 

Dengan dibuatnya sistem informasi monitoring kinerja organisasi pada 

pengurus cabang nahdlatul ulama (PCNU) kabupaten Demak sehingga dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut :  
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1. Memberikan kemudahan pada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) 

Kabupaten Demak dalam memantau kinerja dari Majlis Wakil Cabang 

Nahdlatul Ulama (MWCNU) dalam mengembangkan organisasi. 

2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama 

(PCNU) Kabupaten Demak dalam menjalankan program kerjanya. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Dalam Laporan Tugas Akhir ini terdapat susunan atau sistematika penulisan 

sebagai berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada Bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang pembuatan sistem, 

perumusan masalah, pembatasan masalah sistem, tujuan, metode penelitian, dan 

manfaat sistem, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tinjauan pustaka serta landasan teori yang digunakan untuk 

menunjang analisa masalah sebagai acuan untuk menyusun Tugas Akhir. 

BAB III ANALISA PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi mengenai analisa proses bisnis sistem yang akan di tampilkan 

berisi perancangan pemodelan data, perancangan database, dan Desain Antar 

muka (interface design). 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang pengujian program dan pembahasan 

program atau prosedur - prosedur kerja program, serta tampilan program. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.  


