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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang masalah 

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah 

berkembang dengan pesat namun informasi dibidang 

olahraga khusus pada Federcao Football Timor Leste yang 

di singkat dengan FFTL merupakan sesuatu yang masih 

baru di dunia teknologi informasi.Hal tersebut kemudian 

menjadi perhatian bagi FFTL untuk menyampaikan 

informasi tentang FFTL itu sendiri melalui dunia teknologi 

informasi. 

Oleh karena hal tersebut, perlu adanya suatu sistem 

informasi yang dapat mengelola dan mengembangkan 

informasi mengenai FFTL, sehingga masyarakat yang 

berkepentingan dapat mengakses informasi seputar FFTL. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi 

smartphone, dalam mengakses suatu media informasi 

(website), content yang diterima cenderung kurang 

menarik bagi  pengguna smartphone dikarenakan content 

yang didesain cenderung lebih ke pada pengguna Personal 

Computer atau Laptop.Hal tersebut menjadikan teknologi 

website harus dapat menyesuaikan content yang dimiliki 

terhadap media pengakses seperti smartphone. 

Oleh karena itu, teknologi Bootstrap dengan auto 

resize merupakan suatu teknologi yang dapat menutupi 

kekurangan tersebut. 
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Sehingga pada penelitian ini akan dibangun sebuah 

aplikasi Federacao Football Timor Leste dengan Teknologi 

Bootstrap. 

1.2 Rumusan masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah 

bagaimana membangun Sistem Informasi Federacao 

Football di Timor Leste dengan teknologi bootstrap 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL 

sebagai database. 

1.3 Ruang lingkup 

Agar penelitian ini fokus mengenai apa yang akan 

dibangun maka dibatasi ruanglingkup pembangunan 

sistem informasi mengenai FFTL. Adapun ruanglingkup 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Sistem yang dibangun merupakan sistem informasi 

mengenai sepak bola pada FFTL. 

2. Penelitian ini membangun sistem informasi 

menggunakan boostrap agar tampilnya dapat 

menyesuaikan lebar pada ukuran layar landscape 

maupun portrait 

3. Adapun pihak-pihak yang terlibat dengan sistem adalah 

sebagai berikut: 

 

 Admin 

Admin adalah pihak yang dapat : 

1. Mengelola data operator 

2. Mengelola berita 
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3. Mengelola klub-klub 

4. Mengelola pertandingan 

5. Mengelola data lapangan 

Untuk dapat melakukan hal tersebut admin harus 

terlebih dahulu melakukan login. 

 

 Operator 

Operator adalah pihak yang dapat : 

1. Mengelola berita   

2. Mengelola klub-klub 

3. Mengelola pertadingan 

4. Mengelola data lapangan 

Untuk dapat melakukan hal tersebut operator 

terlebih dahulu melakukan login. 

 

 Pengunjung 

Pengunjung adalah pihak yang dapat mengakses 

informasi meliputi : 

1. Berita 

2. Informasi mengenai klub dan pemain 

3. Informasi jadwal pertandingan 

4. Score hasil pertandingan dan 

5. Informasi klasemen sepak bola. 

 

1.3 Tujuan  

Membuat sebuah sistem informasi berbasis web bagi 

FTTL untuk memudahkan pengelolaan penyajian informasi 

tentang per sepak bola an di Timor Leste. 


