
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1   Tinjauan Umum 

 Kemajuan teknologi khususnya dibidang komputer sangat pesat sekali diiringi 

dengan perangkat pendukungnya (software), khususnya dibidang informatika 

memberikan dampak yang positif bagi bidang yang lain.  Dengan demikian 

kebutuhan akan informasi  diperlukan penanganan yang serba cepat, akurat, mudah, 

handal, efektif dan efisien. 

 Teknologi komputer dengan segala kemampuannya telah menjawab tantangan 

akan kebutuhan informasi. Kemampuan untuk mengolah data (input) menjadi 

informasi (output) dengan cepat dan akurat inilah yang menyebabkan manusia dengan 

segala aktifitasnya berusaha menggunakan teknologi komputer. Komputer untuk saat 

ini penggunaannya tersebar ke berbagai bidang baik berorientasi database maupun 

grafis. 

Namun demikian, kemampuan komputer yang begitu besar tidak akan 

berguna sedikitpun tanpa adanya perangkat lunak yang berupa program dan manusia 

yang berfungsi sebagai pengendalinya. Pengendalian yang dilakukan oleh manusia 

adalah dengan menulis perintah-perintah yang dapat dimengerti oleh komputer 

sehingga komputer akan memproses perintah-perintah tersebut untuk menghasilkan 

keluaran sesuai dengan yang diinginkan manusia. 

Dalam memanfaatkan kemampuan komputer dan perangakat lunaknya 

(software), pada kesempatan ini program digunakan untuk membuat sistem informasi 

tentang lomba balap mobil Formula 1. 

 

 

 



I.2 Latar Belakang Masalah 

Ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini mengalami perkembangan yang 

sangat cepat. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan perangkat lunak yang 

beraneka ragam, sehingga mengakibatkan perubahan  cara pengolahan data dan 

informasi. Dengan semakin banyaknya kebutuhan informasi, maka sangat dibutuhkan 

suatu alat yang dapat melakukan pengolahan data dengan cepat. Dalam kehidupan 

sehari-hari peranan data dan informasi tidak dapat dipisahkan, terlebih lagi dalam 

suatu lomba balap mobil yang paling bergengsi di dunia, yaitu balap mobil  Formula 

1. 

Formula 1 adalah nama dari lomba balap mobil internasional. Lomba balap 

mobil ini berada dibawah organisasi FIA (Federation Internationale due 

l’Automobile). Lembaga ini berwenang mengatur regilasi teknis, aturan lomba serta 

standarisasi kendaraan motosport  roda empat. 

 Peserta balap mobil Formula 1 terdiri atas beberapa tim yang mengelola 

secara keseluruhan  kerja tim selama kompetisi berlangsung, antara lain kerjasama 

dengan pemasok mesin, mengontrak pembalap yang sangat potensial untuk membawa 

kemenangan bagi tim, mencari dana dari sponsor dengan memasang iklan di bodi 

mobil.   

 Untuk mengetahui dan melihat secara langsung lomba balap mobil Formula 1, 

kita harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit karena lomba ini diadakan di luar 

negeri. Bisa menonton langsung saja, sudah merupakan kebanggaan. Dan surat kabar, 

tabloid, dan media yang lain mengenai balap mobil Formula 1 memberikan informasi 

sangat terbatas. 

 Fenomena inilah yang menjadikan pertimbangan dalam mengangkat topik 

Sistem Informasi Formula 1. Sistem informasi ini dibuat dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Borland Delphi. 

 



I.3  Manfaat 

 Karya tulis dengan judul Sistem Informasi Formula 1 disusun  dengan harapan 

dapat bermanfaat untuk : 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat umum dan “F1mania”    

khususnya, agar selalu mendapatkan data yang cepat dan akurat. 

2. Menggugah minat pelajar dan mahasiswa lainnya untuk terus 

mengembangkan pemrograman berorientasi obyek dan database sehingga 

nantinya dihasilkan suatu program aplikasi yang lebih sempurna. 

3. Menggugah minat para pemakai komputer untuk terus berpacu dalam 

pemrogrman multimedia dan database. 

 

I.4  Batasan Masalah 

Sehubungan dengan pokok permasalahan diatas, karya tulis ini dibatasi 

permasalahannya pada sistem informasi tentang lomba balap mobil Formula 1 yaitu  

mengenai : Tim yang mengelola, pemasok mesin, biografi pembalap, peserta yang 

mengikuti lomba, sirkuit tempat diadakannya lomba, seri kejuaraan, point pembalap, 

peringkat konstruktor  dan tahun Formula 1 diadakan. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Untuk melengkapi dan memperlancar dalam penyusunan karya tulis ini 

diperlukan data mengenai literatur yang sesuai dengan maksud dan tujuan. Adapun 

metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu : 

1. Mengamati siaran langsung maupun siaran tunda yang secara rutin 

disiarkan oleh salah satu stasiun TV swasta di Indonesia. 

2. Membaca, mempelajari, mengamati buku panduan, tabloid, surat kabar 

yang berisi tentang lomba balap mobil formula 1. 

3. Media elektronik dunia maya ( internet). 



I.6  Sistematika Karya Tulis 

 Sistematika karya tulis  Sistem Informasi Formula 1 adalah sebagai berikut. 

 

I.   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai Tinjauan Umum, Latar Belakang 

Masalah, Batasan Masalah dan Sistematika penyusunan karya tulis ini. 

II. DASAR-DASAR PEMROGRAMAN BORLAND DELPHI 

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar pemrograman Borland Delphi dan 

pemrograman yang berhubungan multimedia dan grafis. 

III. SEKILAS SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FORMULA 1 

Bab ini membahas tentang sejarah dan perkembangan Formula 1, perkembangan 

mobil dari tahun 1950-an sampai tahun 1990-an, babak kualifikasi, pit stop, 

pencatatan waktu, mobil pengaman, bahan bakar dan jenis-jenis ban. 

IV. PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang relasi antara tabel dari tabel-tabel yang ada. 

V.  PENJELASAN PROGRAM 

Bab ini berisi tentang pembahasan program yang telah dibuat. 

VI. PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran - saran. 

 

 

 

 

 

 


