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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dan internet saat ini sangatlah 

pesat dan bahkan sudah menjadi salah satu sarana kebutuhan dalam kehidupan 

manusia. Teknologi informasi dan internet merupakan perantara seseorang 

untuk mengetahui perkembangan dunia saat ini. Semakin banyaknya 

penggunaan teknologi informasi dan internet maka muncul banyak terobosan 

yang memanfaatkan teknologi informasi itu sendiri sebagai sarana yang dapat 

memudahkan berbagai kebutuhan. 

Taekwondo adalah olahraga beladiri asal Korea yang juga popular di 

Indonesia. Cabang olahraga Taekwondo ini sudah berkembang pesat sehingga 

pertandingannya pun banyak menarik perhatian masyarakat dari berbagai 

kalangan. Dalam pendaftaran Kejuaraan Taekwondo selama ini masih bersifat 

manual sehingga sangat tidak efisien dari segi waktu, tenaga, biaya juga di 

tambah dengan sering terjadinya kesalahan pada pembuatan piagam 

penghargaan untuk atlet yang berprestasi karena semua data masih di tulis 

secara manual. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka muncul gagasan untuk 

membuat Sistem Informasi Pendaftaran Kejuaraan Taekwondo Secara Online. 
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Dengan adanya sistem tersebut diharapkan proses pendaftaran Kejuaraan 

Taekwondo dapat lebih efisien dan praktis tanpa harus melalui berbagai 

proses manual  sebelumnya.  

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana membuat Sistem Informasi Pendaftaran Kejuaraan 

Taekwondo Secara Online. 

1.3. Ruang Lingkup 

1. Sistem dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Javascript. 

2. Database yang digunakan adalah MySQL. 

3. Sistem ini memiliki 3 hak akses pengguna, yaitu Pengurus Daerah 

(PENGDA), Dojang Peserta dan Panitia. 

4. Sistem ini memiliki 3 antarmuka utama, yaitu antarmuka untuk 

Pengurus Daerah (PENGDA) yang akan membuatkan kejuaraan, 

antarmuka untuk Dojang Peserta yang akan mendaftar sebagai peserta 

kejuaraan dan antarmuka panitia untuk kebutuhan edit kejuaraan dan 

konfirmasi peserta. 

5. Dojang peserta memiliki akses untuk mendaftar sebagai peserta 

kejuaraan tertentu. 

6. Pembayaran pendaftaran peserta kejuaraan dilakukan diluar sistem. 

7. Dojang Peserta dapat mendaftarkan sebanyak orang tertentu. 
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1.4. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian dibuatnya Sistem Informasi Pendaftaran Kejuaraan 

Taekwondo Secara Online yaitu: 

1. Untuk membantu menghemat waktu, tenaga juga biaya bagi peserta 

kejuaraan dalam melakukan pendaftaran kejuaraan baik peserta yang 

berasal dari dalam daerah ataupun luar daerah. 

2. Untuk membantu memudahkan penyelenggara kejuaraan dalam 

melakukan pendataan peserta kejuaraan dan pemverifikasian berkas 

peserta kejuaraan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


