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1.1 Latar Belakang Masalah

Di  era  globalisasi  dimana  teknologi  informasi  banyak 

dimanfaatkan di  berbagai bidang salah satunya yang terkait dengan 

penyampaian informasi sepakbola secara online, namun masih banyak 

developer web yang membuat aplikasi sepakbola online dengan teknik 

lama. Hal ini dapat menyebabkan halaman web menjadi lambat, tidak 

responsive-nya  tombol  dan  link yang  terlihat  aneh,  bahkan  tidak 

tertutup kemungkinan bandwidth meningkat. 

Kemajuan  teknologi  khususnya  internet  membawa  pengaruh 

terhadap  perkembangan  teknik-teknik  dalam  membangun  halaman 

web.  Awalnya,  web  bersifat  statis  yang artinya  isi  web  tidak  dapat 

berubah  ketika  mengakses  pada  waktu  yang  berbeda.  kemudian 

muncul web dinamis yang dapat menampilkan isi yang berbeda ketika 

mengakses pada waktu yang berbeda pula. 

Munculnya  skrip-skrip  pemrograman  web  telah  membawa 

kemajuan yang istimewa terhadap teknik pemrograman web. Namun 

terkait dengan kebutuhan, user menginginkan aplikasi web yang lebih 

interaktif, lebih cepat dan mudah digunakan seperti aplikasi desktop. 

Untuk mengatasi hal  tersebut, maka diperlukan cara lain yang lebih 
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elegan  dalam  menangani  masalah  ini.  Sehingga  pada  tahun  2005 

muncullah sebuah teknologi pemrograman web yang disebut AJAX. 

Berdasarkan  permasalahan  tersebut  maka  diusulkan  adanya 

pembaharuan  dalam  pembuatan  aplikasi  sepakbola  online 

menggunakan  teknik  baru  dengan  pemanfaatan  teknologi  Ajax. 

Dengan  menggunakan  teknologi  Ajax  ini,  aplikasi  web  yang  akan 

dibuat akan lebih interaktif dan dinamis.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu dan berdasarkan latar belakang diatas,  maka 

penulis  akan  menerapkan  suatu  perancangan  sistem  rekayasa 

perangkat  lunak  pada  sebuah  contoh  kasus  yang  nyata.  Sebagai 

sampel,  maka  penulis  mengambil  contoh  kasusnya  pada  sebuah 

aplikasi sistem informasi sepak bola berbasis web.

Adapun perumusan masalah yang dapat diambil dalam penulisan 

karya  tulis  ini  adalah  :  “Bagaimana  memanfaatkan  teknologi  AJAX 

untuk membangun sebuah aplikasi sepakbola yang berbasis web agar 

lebih interaktif dengan proses yang cepat”. 

1.3 Ruang Lingkup

Berdasarkan  perumusan  masalah  di  atas  dan  luasnya 

implementasi sebuah sistem informasi sepakbola maka pada skripsi ini 

ruang  lingkupnya  hanya  dibatasi  pada  fasilitas  pengolahan  data 

pemain,  pelatih,  jadwal  pertandingan,  hasil  pertandingan  dan 

pendaftaran  calon  pemain  yang  hanya  dapat  diakses  oleh 
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administrator serta  menampilkan  informasi  pemain,  pelatih,  jadwal 

pertandingan,  hasil  pertandingan,  pendaftaran  calon  pemain  dan 

status diterima atau tidaknya calon pemain yang dapat diakses secara 

umum.

1.4 Tujuan Penulisan

Adapun  tujuan  dari  penulisan  skripsi  ini  adalah,  untuk 

memanfaatkan  teknologi  Ajax  dalam  membangun  aplikasi  web 

sepakbola, sehingga akan tampak lebih interaktif, efektif dan efisien. 
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