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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Pada tahun 2011 pernah dilakukan penelitian dengan judul “Sistem 

Informasi Pendaftaran Kejuaraan Taekwondo Berbasis Web” yang dibuat oleh 

Septifani Devi dari STMIK AKAKOM Yogyakarta. Aplikasi ini digunakan 

untuk melakukan pendaftaran kejuaraan Taekwondo berbasis web. Aplikasi 

ini memiliki 2 hak akses, yaitu tim yang akan mengikuti kejuaraan dan admin 

untuk mengelola pendaftaran kejuaraan. Aplikasi ini tidak memiliki fitur 

konfirmasi pembayaran. Aplikasi ini dibangun menggunakan platform web 

dan bahasa program php. 

Pada tahun 2015 pernah dilakukan penelitian dengan judul “Sistem 

Informasi Pendaftaran Siswa Baru SMP Negeri 3 Gamping Berbasis Web” 

yang dibuat oleh Bagyo Edi Suryono dari STMIK AKAKOM Yogyakarta. 

Aplikasi ini digunakan untuk melakukan pendaftaran siswa baru 

menggunakan sistem informasi berbasis web. Aplikasi ini memiliki 2 hak 

akses, yaitu operator yang memiliki tugas utama untuk melakukan verifikasi 

data calon siswa dan juga calon siswa yang memiliki akses untuk melakukan 

pendaftaran online. Aplikasi ini hanya terbatas untuk pendaftaran siswa baru 
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saja. Aplikasi ini dibangun menggunakan platform web dan bahasa program 

php. 

Pada tahun 2015 pernah dilakukan penelitian dengan judul “Sistem 

Informasi Pendaftaran Siswa Baru Berbasis Web” yang dibuat oleh Johan Aji 

Pribadi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Aplikasi ini dibangun 

untuk mengembangkan fasilitas layanannya dengan memanfaatkan e-service 

yakni layanan berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 

yang dibuat dengan komputer dengan sistem operasi windows dan untuk 

mengolah localhost databasenya menggunakan MySql. Aplikasi ini hanya 

memiliki 1 hak akses, yaitu  calon siswa yang memiliki akses untuk 

melakukan pendaftaran. Aplikasi ini hanya terbatas untuk pendaftaran siswa 

baru. Aplikasi ini dibangun menggunakan platform web dan bahasa 

pemrograman php. 

Pada tahun 2016 pernah dilakukan penelitian dengan judul “Sistem 

Informasi Pendaftaran Siswa Baru pada SMP Negeri 2 Cisaga dengan Ajax” 

yang dibuat oleh Ade Taryana dari STMIK AKAKOM Yogyakarta.  Aplikasi 

ini digunakan untuk melakukan pendaftaran siswa baru menggunakan sistem 

informasi berbasis web dengan memanfaatkan teknologi ajax. Aplikasi ini 

hanya memiliki 1 hak akses, yaitu  calon siswa yang memiliki akses untuk 

melakukan pendaftaran online. Aplikasi ini hanya terbatas untuk pendaftaran 

siswa baru saja. Aplikasi ini dibangun menggunakan platform web dan bahasa 

program php & javascript. 
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Sedangkan pada penelitian ini akan dibuat aplikasi pendaftaran 

kejuaraan Taekwondo berbasis web. Beberapa hal yang membedakan 

penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah (1) Aplikasi memiliki 3 hak 

akses pengguna, yaitu Pengurus Daerah (PENGDA), Panitia dan Dojang. (2) 

Aplikasi menggunakan teknologi ajax untuk kebutuhan proses sistem. (3) 

Aplikasi memiliki fitur konfirmasi pembayaran. 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Penulis Objek Jumlah 

Hak Akses 

Sistem 

Pembayaran 

Klasifikasi 

kategori 

Platform Bahasa 

Program 

Septifani 

(2011) 

Kejuaraan 

Taekwondo 

2 Tidak Tidak Web PHP 

Suryono 

(2015) 

Siswa baru 

SMP N 3 

Gamping 

1 Tidak Ya Web PHP 

Pribadi 

(2015) 

Siswa baru 

SMA N 1 

Pacitan 

1 Tidak Tidak Web PHP 

Taryana 

(2016) 

Siswa baru 

SMP N 2 

Cisaga 

1 Tidak Tidak Web PHP dan 

Javascript 

Wijaya 

(2017) 

Kejuaraan 

Taekwondo 

3 Tidak Ya Web PHP dan 

Javascript 

 

2.2.     Dasar Teori 

2.2.1   Tentang Kejuaraan Taekwondo di Provinsi D.I. Yogyakarta (DIY) 

Kejuaraan Taekwondo merupakan salah satu kegiatan yang diadakan 

organisasi Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) dan rutin diadakan 

baik oleh Pengurus Pusat Taekwondo Indonesia maupun Pengurus Daerah 

(Pengda) provinsi masing-masing, sebagai contoh kejuaraan tingkat provinsi 

yaitu Kejuaraan Daerah (KEJURDA), Pekan Olahraga Pelajar Daerah 
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(POPDA), Pekan Olahraga dan Seni (PORSENI), kejuaraan undangan dari 

tiap klub atau kampus sebagai penyelenggara seperti Mataram Taekwondo 

Club (MTC) Cup, Bupati Sleman Cup,  Atma Jaya Cup, STMIK Akakom 

Cup, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan untuk tingkat nasional 

seperti Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS), Pekan Olahraga 

Pelajar Nasional (POPNAS), Kejuaraan Mahasiswa Nasional 

(KEJURMANAS), Pekan Olahraga Nasional (PON). Adapun dalam 

kejuaraan tersebut memiliki dua kategori yaitu Kejuaraan Poomsae dan 

Kejuaraan Kyorugi. Kejuaraan Poomsae atau rangkaian jurus adalah 

rangkaian teknik gerakan dasar serangan dan pertahanan diri. Sedangkan 

Kejuaraan Kyorugi atau pertarungan adalah latihan yang mengaplikasikan 

gerakan dasar atau Poomsae, dimana dua orang yang bertarung saling 

mempraktikan teknik serangan dan teknik pertahanan diri. 

2.2.2 Kelas dalam Kejuaraan Taekwondo 

Merupakan batasan atau rentang yang digunakan untuk 

mengelompokkan atlet-atlet yang akan bertanding sesuai berat badan, dengan 

tujuan agar tidak terjadi perlawanan yang tidak seimbang. Contoh kelas under 

54 kg, under 58 kg, under 63 kg dan seterusnya. 
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2.2.3 Sistem Informasi 

Sistem Informasi adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang 

dirancang untuk mentransformasikan data kedalam bentuk informasi yang 

berguna. (Abdul Kadir, 2002) 

2.2.4 Basis Data 

Basis Data adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang 

saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. 

(Abdul Kadir, 2002) 

2.2.5 Relasi Antar Tabel 

1. Hubungan satu ke satu (one to one) 

Hubungan tersebut dapat ditunjukkan dari tabel dan relasi keduanya 

dihubungkan dengan tanda panah tunggal. 

2. Hubungan satu ke banyak (one to many) 

Hubungan tersebut dapat ditunjukkan dengan salah satu tanda panah 

ganda. 

3. Hubungan banyak ke banyak (many to many) 

Hubungan tersebut dapat ditunjukkan dengan tabel dan relasi 

keduanya dihubungkan dengan tanda panah ganda. 

 

 



9 
 

 
 

2.2.6 Diagram Alir Sistem 

Diagram alir sistem merupakan diagram alir yang menggambarkan 

sistem secara keseluruhan. Dapat dikatakan diagram alir sistem 

menggambarkan sistem secara umum sedangkan diagram alir program 

menggambarkan sistem secara rinci. 

2.2.7 PHP 

PHP singkatan dari Personal Home Page Tools yang digunakan 

sebagai script server-side dalam pengembangan web yang disisipkan pada 

dokumen HTML. Penggunaan PHP memungkinkan web dapat dibuat dinamis 

sehingga maintenance situs web tersebut menjadi lebih mudah dan efisien. 

PHP merupakan software Open-Source yang disebarkan dan dilisensikan 

secara gratis serta dapat diunduh secara bebas dari situs resminya. (Kasiman 

Peranginangin, 2006) 

2.2.8 Database MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data 

(database management system) atau DBMS yang multithread, multi-user, 

dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL 

tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah lisensi GNU General Public 

License (GPL), tetapi mereka juga menjual dibawah lisensi komersial untuk 

kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan GPL. 



10 
 

 
 

Tidak sama dengan proyek-proyek seperti Apache, dimana perangkat lunak 

dikembangkan oleh komunitas umum, dan hak cipta untuk kode sumber 

dimiliki oleh penulisnya masing-masing, MySQL dimiliki dan disponsori oleh 

sebuah perusahaan komersial Swedia MySQL AB, dimana memegang hak 

cipta hampir atas semua kode sumbernya. Kedua orang Swedia dan satu orang 

Finlandia yang mendirikan MySQL AB adalah:David Axmark, Allan Larsson, 

dan Michael “Monty” Widenius. (Abdul Kadir : 2004) 

2.2.9 Web Browser 

Merupakan software yang digunakan untuk menampilkan informasi 

dari server web. Software ini dikembangkan dengan mengutamakan user 

interface sehingga pemakai dapat melakukan point and click untuk pindah 

halaman. Contoh dari web browser adalah internet explorer, mozila. 

(Sutarman, 2003) 

 


