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Teknologi informasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan manusia agar 

dapat membantu serta memudahkan manusia dalam melakukan aktifitasnya. Salah 

satunya adalah banyaknya teknologi yang digunakan dalam memperoleh suatu 

informasi. Teknologi informasi saat ini sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang, 

baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, bisnis, kemasyarakatan dan lain 

sebagainya. 

Aplikasi informasi dapat didefenisikan sebagai perangkat komponen yang 

saling terkait guna mengumpulkan atau mengambil, memproses, menyimpan, dan 

mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kontrol 

dalam sebuah organisasi (Masalah, 2018). Peranan aplikasi informasi secara umum 

yaitu dapat menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam 

pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategi kompetitif. 

Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan serta 

pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dengan 

pendayagunaan semua potensi yang tersedia di lingkungan baik sumber daya 

manusia maupun sumber daya alam yang telah ada (Akbar et al., 2020). Organisasi 

Karang Taruna Tunas Harapan (KTTH) merupakan organisasi yang beranggotakan 

seluruh pemuda pemudi  Desa Simpang Tolang Lama.  

Organisasi Karang Taruna Tunas Harapan (KTTH) memiliki beberapa 

program kerja baik dibidang sosial, olahraga, dan keagamaan. Saat ini, kegiatan 

yang akan dilakukan Karang Taruna Tunas Harapan (KTTH) di informasikan 

melalui grup WhatsApp dan dari mulut ke mulut. Penyampaian informasi ini 

kurang efektif, apalagi kegiatan yang akan dilaksanakan melibatkan masyarakat, 

karena yang ada dalam grup itu hanya pemuda pemudi desa Simpang Tolang Lama. 
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Hal ini menyebabkan masyarakat terlambat mendapatkan informasi dan informasi 

yang diperoleh kurang jelas. Selain itu, ketika penyampaian informasi dilakukan 

dari mulut ke mulut dapat memakan waktu yang cukup lama.  

Berdasarkan penelitian (Amanda et al., 2021) dalam jurnalnya yang berjudul 

“Sistem Informasi pengelolaan Kegiatan Karang Taruna (SIPEKATAR) Naralatu 

Agantuka Berbasis Website”. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode observasi, wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan penelitian (Asmara, 

2019) dalam jurnal yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Desa 

Berbasis Website (Studi Kasus Desa Netpala)” mengungkapkan bahwa 

perkembangan pemerintah desa saat ini sudah baik dengan adanya anggaran dana 

desa dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk memajukan desa. Pembangunan 

desa tidak terlepas dari dukungan teknologi informasi, hampir setiap desa 

membutuhkan teknologi informasi guna meningkatkan layanan kepada masyarakat. 

Sehingga akses informasi bisa diperoleh dengan mudah, dengan menggunakan 

metode kepustakaan, wawancara, observasi lapangan, dan perancangan sistem. 

Selain dari permasalahan penyampaian informasi kegiatan, KTTH juga 

memiliki permasalahan dalam segi keuangan, yaitu tidak adanya transparansi 

keuangan. Pada saat pergantian pengurus sebelumnya tidak ada keterangan dan 

pertanggung jawaban yang jelas terkait laporan atau pembukuan, terutama laporan 

keuangan. Apalagi organisasi saat ini sangat aktif dan banyak melakukan kegiatan 

dan memerlukan dana yang cukup besar, seperti membuat lapangan sepak bola, 

bola volli, dan bulutangkis. Dana ini diperoleh dari bantuan proposal ke badan 

daerah. Struktur organisasi ini berganti setiap tahun. Namun, sampai saat ini tidak 

ada sama sekali pembahasan yang serius mengenai keuangan yang ada di 

organisasi. Sedangakan sama-sama diketahui bahwasannya data keuangan 

merupakan hal yang sangat sensitive dan dapat menimbulkan kesalah pahaman 

antar anggota maupun pengurus yang menyebabkan organisasi tidak lagi berjalan 

dengan baik ataupun bubar.  

Dengan demikian organisasi KTTH sekarang ini perlu menggunakan 

teknologi informasi sebagai media penyampaian informasi kegiatan dan 
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transparansi dana. Hal ini perlu agar tidak ada menimbulkan kecurigaan adanya 

korupsi, atau lain sebagainya. Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi 

informasi saat ini, setiap anggota organisasi Karang Taruna Tunas harapan (KTTH) 

dan masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi dan keterbukaan dalam 

semua hal yang berkaitan dengan organisasi, terutama tentang informasi kegiatan 

dan keuangan. Sehingga dengan adanya  semua pekerjaan menjadi lebih efektif, 

mudah dan cepat dalam mendapatkan suatu informasi. Selain itu, adanya profil web 

KTTH sangat membantu untuk tempat pengarsipan kegiatan-kegiatan yang telah 

dan akan dilaksanakan KTTH dan juga sebagai pemacu untuk meningkatkan 

progres dalam program kerja dari generasi ke generasi berikutnya.  

Untuk itu, maka dibuatlah aplikasi informasi organisasi Karang Taruna Tunas 

Harapan (KTTH) yang dapat memberikan kemudahan kepada seluruh anggota 

KTTH dan masyarakat. Dimana seluruh anggota dan masyarakat dengan mudah 

mendapatkan  informasi kegiatan dan  keuangan tanpa harus adanya penyampaian 

dari mulut ke mulut. Selain itu, aplikasi informasi ini juga memberikan fitur profil 

KTTH, dimana digunakan sebagai tempat pengarsipan kegiatan-kegiatan yang telah 

dan akan dilaksanakan KTTH dan juga sebagai pemacu untuk meningkatkan 

progres dalam program kerja dari generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, 

berdasarkan uraian di atas judul TA yang diambil adalah “APLIKASI 

INFORMASI KEGIATAN DAN PEMBUKUAN KEUANGAN PADA 

ORGANISASI KARANG TARUNA TUNAS HARAPAN DESA SIMPANG 

TOLANG BERBASIS WEBSITE”. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana 

merancang sistem informasi pada organisasi Karang Taruna Tunas Harapan Desa 

Simpang Tolang Berbasis Website?”. 

 

 

 

 

1.2. Perumusan Masalah 
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menetapkan ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1. Sistem ini dirancang untuk Karang Taruna Tunas Harapan Desa Simpang 

Tolang, Kab. Pasaman Barat. 

2. Data yang dimasukkan dalam sistem informasi KTTH merupakan, data 

struktur organisasi, data anggota organisasi, data kegiatan, data keuangan. 

3. Sistem informasi dirancang berbasis website menggunakan Bahasa 

pemograman PHP dan database MySQL. 

4. Pemodelan sistem yang baru dirancang menggunakan diagram konteks, 

struktur menu website, ERD, activity diagram, dan alur sistem yang  

menggunakan Flowchart document. 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk membantu pemuda desa Simpang Tolang Lama untuk mengakses 

informasi yang lebih cepat dan akurat. 

2. Menganalisis sistem yang sedang berjalan untuk penyebaran informasi 

pada Organisasi KTTH. 

3. Merancang sistem informasi pada organisasi Karang Taruna Tunas 

Harapan Desa Simpang Tolang Lama Berbasis Website menggunakan 

Bahasa PHP dan database MySQL. 

 

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi organisasi pemuda Karang Taruna Tunas Harapan Desa Simpang 

Tolang (Admin), memberikan kemudahan  dalam melakukan penyebaran 

1.3. Batasan Masalah 

Agar dalam penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan terarah Penulis 

1.4. Tujuan 

1.5. Manfaat 
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informasi dan pengolahan data pendaftaran, kegiatan, pemasukan dan 

pengeluaran dana. 

2. Bagi anggota, memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi 

organisasi KTTH secara cepat dan akurat. 

3. Bagi masyarakat, memudahkan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota 

dan mendapatkan informasi secara lengkap untuk Organisasi Karang 

Taruna Tunas Harapan desa Simpang Tolang. 

4. Bagi penulis, menambah wawasan dalam pembuatan sistem informasi. \ 

 

Untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat dan relevan penulis 

mengumpulkan sumber data dengan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan, 

analisis, perancangan sistem dan uji coba sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Metode Penyelesaian Masalah 
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