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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Muhammadiyah merupakan organisasi yang didirikan oleh K.H Ahmad 

Dahlan pada tahun 1912. Organisasi ini menyebar ke berbagai wilayah di 

Indonesia termasuk Jawa Barat, Sukabumi merupakan salah-satu daerah Jawa 

Barat memiliki cabang muhammadiyah. aktifitas yang dilakukan oleh organisasi 

muhamadiyah, sering mengadakanya pengajian-pengajian dan mendirikan 

sekolah-sekolah. 

Organisasi Muhammadiyah sering mengadakan pertemuan dalam 

mendirikan amal usaha, melakukan pemberdayaan, koordinasi dan pembinaan 

dalam mengelolah organisasi. Organisasi ini dibentuk untuk membantu 

mensejahterakan masyarakat, mencegah kebodohan, membina masyarakat untuk 

lebih religius  dan memperbanyak pengetahuan terhadap agama Islam. 

Dalam pelaksanaannya kegiatan dakwah muhammadiyah ini selain 

dukungan dari anggota muhamadiyah saja tapi orang-orang yang menyukai dan 

mengikuti gerakan dakwah muhammadiyah. untuk menampung kegiatan orang-

orang yang memiliki minat terhadap muhammadiyah dan mengumpulkan 

masyarakat yang mendukung terhadap gerakan dakwah muhammadiyah. 

Maka dari itu dibuatlah “Fanbase Muhammadiyah Berbasis Web” 

bertujuan untuk mepermudah gerakan anggota muhamadiyah dan mepermudah 

mendapatkan  informasi kegiatan muhammadiyah. 

1.2 Identifikasi masalah  

Berdasarkan apa yang telah di kemukakan latar belakang di atas maka 

diusungkan kurangnya identifikasi masalanya sebagai berikut: 

1 adan kegiatan anggota muhammadiyah maka diperlukanya informasi 

seputar kegiata organisasi. 

2 Sulit komunikasi diluar pertemuan organisasi  

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dibuatnya aplikasi fanbase Army berbasis web ini untuk : 
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1 Website ini dibuat agar mempermudah anggota mendapatkan  informasi 

mengenai kegiatan. 

2 Website dibuat agar mepermudah komunikasi dalam membahas seputar 

organisasi  

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas maka 

diharapkan adanya batasan-batasan permasalah sebagai berikut : 

1 Informasi berita yang disajikan hanya seputar organisasi muhamadiyah 

dan keIslaman saja. 

2 Dan informasi kegiatan yang ditampilkan hanya seputar kegiatan anggota 

muhammadiyah.   

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Dibuatnya website ini bertujuan agar bermanfaat bagi penggunanya, 

adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut : 

1 Dibuat website ini agar anggota Muhammadiyah mudah mendapatkan 

informasi 

2 Dan mempermudah aktifitas kegiatan anggota Muhammadiyah. 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Dalam hal ini akan di jelaskan urayan sitematika penulisan dalam fungsi 

masing masing bab  yaitu sebagai berikut: 

1 BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini menjelaskan tentang isi penelitian yang ada pada latar 

belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,  

batasan masalah dan gambaran sistematika penulisan laporan.  

2 BAB II STUDI PUSTAKA 

Pada bagian bab ini menjelaskan konsep umum dalam kajian keislaman 

yang berhubungan dengan judul usulan penelitian yang di usung, 

menerangkan tentang analisis dan perancangan,  

3 BAB III METODE PENELITIAN  



3 
 

 
 

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian, yang meliputi 

Teknik pengumpulan data, teknik analisis sistem, teknik perancangan 

sistem, teknik imflementasi sistem dan jadwal waktu penelitian. 

4 BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN  

Pada bagian bab ini akan menjelaskan tentang analisis dan perancangan 

yang sudah ada dan membangun perancangan yang akan dibuat. 

5 BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Yang di jelaskan pada bab ini mengena implementasi dan pengujian pada 

aplikasi yang telah dibuat. 

 

6 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpula dari seluruh bab dan saran agar 

dapat berkembang. 

 


