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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini sepak bola  menjadi salah satu cabang olahraga yang populer. Sepak 

bola sangat berkembang di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari banyaknya 

pertandingan, tim, serta prestasi-prestasi yang sudah diraih, misalnya liga 

Indonesia sampai seagames. Sepak bola bersifat universal, diterima dan disukai 

masyarakat secara global. Sebagaimana cabang-cabang olahraga lainnya, sepak 

bola juga melahirkan pribadi yang sehat, jiwa sportifitas dan kebersamaan baik 

antara pemain maupun suporter[15]. Sepak bola merupakan salah satu cabang 

olahraga yang menuntut tiap pemainnya untuk menguasai berbagai macam teknik 

dasar seperti passing, stopping, dribbling, heading dan shooting. Penguasaan 

terhadap teknik-teknik dasar tersebut akan mencerminkan tingkat keterampilan 

pemain sepak bola yang bersangkutan[16]. 

Banyak efek yang ditimbulkan karena perkembangan sepak bola, dari mulai 

banyaknya tim baru sampai berdirinya sekolah–sekolah sepak bola. Tentunya 

banyak menimbulkan ketertarikan dan antusias para pemain bola Indonesia, 

terutama bagi para orang tua yang ingin mengarahkan hobi bermain sepak bola 

anak-anak mereka. Adapun diantaranya beberapa tempat pelatihan sepak bola 

tersebut : SSB Ampera, SSB Annisa Pratama. 

Sekolah-sekolah sepak bola pada umumnya diikuti oleh pemain-pemain 

pemula yang usianya sekitar usia anak-anak hingga remaja, tidak semua tempat 

pelatihan olahraga bisa dijadikan tempat latihan, dalam artian bahwa tempat 

kursus tersebut harus bisa dipercaya dari segi pelatih, prestasi, serta tim-tim yang 

pernah terbentuk dari latihan tersebut. Melihat banyaknya tempat pelatihan saat  

ini para orang tua harus lebih teliti dan selektif dalam memilih tempat pelatihan 

yang baik untuk anak-anaknya. Melihat kondisi di atas sangat diperlukan adanya 

aplikasi portal untuk sebuah informasi mengenai sekolah sepak bola yang 

memiliki predikat baik, misalnya aplikasi informasi berbasis web untuk 
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mempermudah penyebaran informasi mengenai sekolah, pelatih, tim, prestasi, 

sampai statistik sekolah sepak bola tersebut.  

Kehadiran aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat luas untuk 

memperoleh informasi, pihak pengelola ssb pun diberikan keuntungan dengan 

tersebarnya informasi mengenai sekolah tersebut. Misalnya dapat diambil contoh 

pada situs ssbpersiku2.blogspot.com, situs tersebut adalah situs yang hanya 

menginformasikan tentang sekolah sepak bola yang berada didaerah Cirebon, 

sehubungan dengan informasi yang diberikan masih terbatas, dan belum ada satu 

sumber informasi tentang sekolah sepak bola, kondisi ini yang mendasari untuk 

membangun sebuah aplikasi portal tentang sekolah sepak bola sebagai topik tugas 

akhir, dan aplikasi ini akan digunakan sebagai sumber informasi, untuk 

masyarakat luas bahkan sekolah-sekolah bola yang berada di Jawa Barat. 

Aplikasi ini akan dibangun berbasis web dengan menggunakan framework 

codeigniter. Codeiginiter merupakan framework PHP yang diklaim memiliki 

eksekusi tercepat dibandingkan framework lainnya karena codeiginiter hanya me-

load fungsi atau library yang digunakan saja. 

Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah di atas, akan dibuat aplikasi 

penerapan framework codeigniter dalam pembangunan aplikasi Informasi 

tersebut, yang berjudul : “Pengembangan Aplikasi Portal Football School Di Jawa 

Barat Menggunakan Framework CodeIgniter”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dibuat suatu 

rumusan masalah dalam pengerjaan aplikasi portal informasi sekolah sepak bola 

di Jawa Barat, yaitu :  

1. Bagaimana mempermudah penyebaran informasi sekolah sepak bola yang 

ada didaerah Jawa Barat ?. 

2. Bagaimana menerapkan framework codeigniter untuk membangun aplikasi 

informasi sekolah sepak bola di Jawa Barat ?. 

 

http://ssbpersiku2.blogspot.com/2009/08/profil-pemain-u-12-ssb-persiku-cirebon.html
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1.3 Maksud dan Tujuan 

Sesuai dengan pendahuluan dan identifikasi masalah yang sudah 

dikemukakan di atas, di bawah ini merupakan tujuan dari pembuatan tugas akhir, 

yaitu untuk membangun aplikasi portal football school di Jawa Barat, dan sebagai 

salah satu syarat kelulusan di Prodi Teknik Informatika Universitas Widyatama 

Bandung. 

Adanya beberapa permasalahan yang terjadi di atas, maka tujuan dari 

pembuatan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Mempermudah penyebaran informasi sekolah sepak bola yang ada di 

kawasan Jawa Barat. 

2. Membuat aplikasi football school sebagai wadah untuk menampilkan 

informasi sekolah sepak bola di Jawa Barat menggunakan framework 

codeIgniter. 

1.4 Batasan Masalah 

Laporan ini disusun berdasarkan data-data yang telah di peroleh dari 

berbagai pihak, baik dari hasil wawancara ataupun dari referensi yang lain. Ruang 

lingkup dari pembuatan aplikasi informasi sekolah sepak bola ini adalah untuk 

semua kalangan masyarakat. Agar penulisan laporan tugas akhir ini dapat lebih 

terfokus dan terarah, maka penyusunan laporan ini dibatasi, terhadap apa yang 

akan diuraikan dan dibahas, diantaranya: 

1. Aplikasi informasi ini menjelaskan mengenai sekolah sepak bola di Jawa 

Barat, meliputi : daftar sekolah sepak bola, profil pemain, pelatih, tim sepak 

bola, prestasi serta informasi-informasi terbaru dunia sepak bola. 

2. Aplikasi ini tidak menyediakan fasilitas untuk pendaftaran sebagai siswa 

sekolah sepak bola. 

3. Pengujian dilakukan secara black box. 
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1.5 Metode Penelitian 

Metode adalah hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Setiap 

penelitian harus memiliki metode penelitian yang sesuai dengan jenis-jenis 

penelitian. Setiap metode akan dibagi menjadi tahapan-tahapan yang akan 

memudahkan dalam pembangunan proyek. Untuk metode pengembangan 

perangkat lunak yang berjudul “Pengembangan Aplikasi Portal Football School 

Di Jawa Barat Menggunakan Framework CodeIgniter”, digunakan model USDP 

(Unified Software Development Process). Adapun tahapan-tahapan yang 

dilakukan dalam melakukan pengembangan aplikasi portal, yaitu : 

1. Pengumpulan Data,  tahap ini dilakukan untuk mencari pokok permasalahan 

yang dibutuhkan ketika masuk dalam tahapan pembangunan aplikasi portal. 

Tahap pengumpulan data tersebut melalui aktifitas berikut ini: 

a. Observasi, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang cukup 

efektif untuk mempelajari suatu sistem. Observasi merupakan pengamatan 

langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung guna memperoleh 

informasi yang diperlukan, dengan cara melakukan pengamatan dan 

pencatatan dengan peninjauan langsung ke instansi atau yayasan. 

b. Wawancara, merupakan tahap pengumpulan data dengan melakukan tanya 

jawab dengan narasumber. Wawancara dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan tertentu sehubungan dengan bidang yang ingin 

ditanyakan. 

c. Studi pustaka, merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dalam penelitian. 

Studi kepustakaan juga dilakukan dengan tujuan utama untuk mencari 

dasar pijakan atau pondasi untuk memperoleh dan mengembangkan 

landasan teori, dan kerangka berfikir. 

2. Pembangunan aplikasi portal menggunakan framework codeigniter ini 

merupakan kegiatan tahap kedua. Metode pengembangan perangkat lunak 

yang digunakan pada aplikasi berbasis web menggunakan framework 

codeigniter ini, yaitu metode pengembangan perangkat lunak dengan model 

USDP (Unified Software Development Process). USDP merupakan salah satu 
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metode rekayasa perangkat lunak berorientasi objek yang secara konsisten 

mencoba beradaptasi dengan semakin besar dan semakin kompleksnya sistem 

perangkat lunak yang dikembangkan oleh para vendor perangkat lunak 

diseluruh dunia. Dalam hal ini terdapat beberapa tahapan umum yang 

dilakukan oleh pengembang, yaitu : 

1. Analysis, yaitu menganalisa kebutuhan sistem dan cara membangun 

sistem tersebut. 

2. Design, yaitu mendesain arsitektur sistem. 

3. Implementation, yaitu membuat konsep sistem yang bisa berupa kode 

program. 

4. Test / pengujian, yaitu pengujian sistem yang telah dibuat[03]. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam mempermudah dan memperjelas pembahasan laporan tugas akhir, 

maka laporan ini disusun dalam 6 (enam) bab, berikut penjelasannya:  

Bab satu pendahuluan, bab ini menjelaskan secara singkat mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, matasan masalah, maksud dan tujuan, 

metode penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir. 

Bab dua landasan teori, pada bab ini memuat landasan teori yang 

berfungsi sebagai sumber atau alat dalam memahami permasalahan serta berisi 

tentang uraian teori-teori yang mendukung dalam mengerjakan tugas akhir yaitu 

teori tentang aplikasi, web, penjelasan framework codeigniter, metode rekayasa 

perangkat lunak dengan USDP, perancangan sistem dengan UML, dan 

implementasi (tools / software yang digunakan). 

 Bab tiga analisis sistem. Bab ini membahasa mengenai analisis sistem, 

deskripsi sistem yang berjalan, deskripsi sistem yang akan dikembangkan, hasil 

analisis, analisa kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan dan 

prosedur algoritma. 
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 Bab empat model perancangan sistem. Pada bagian ini akan dikupas 

tahapan perancangan Aplikasi Portal Football School di Jawa Barat menggunakan 

framework codeigniter yang meliputi perancangan basis data, perancangan 

struktur menu, dan perancangan antar muka. 

 Bab lima model implementasi dan pengujian sistem. Di dalam bab ini 

akan membahas mengenai lingkungan implementasi dan implementasinya, serta 

pengujian sistem. 

 Bab enam penutup. Pada bab ini kesimpulan merupakan jawaban atas 

pertanyaan pertanyaan pada sub bab rumusan masalah, dan saran merupakan 

kumpulan saran serta rekomendasi dari penulis untuk pengembangan sistem yang 

telah dibangun. 


