
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Peningkatan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus 

diimbangi dengan kemajuan di bidang olahraga serta peningkatan sumber daya 

manusia. Dalam hal ini melalui upaya dan pembinaan serta pengembangan 

olahraga akan memberikan peranan yang cukup besar untuk mewujudkan manusia 

Indonesia yang berkualitas, karena itu olahraga yang memiliki peranan dalam 

pembangunan nasional perlu dibina dan dikembangkan (Siswanto, 2013). Saat ini  

Akademi Giga Futsal Lampung ingin memanfaatkan teknologi dalam dalam 

upaya peningkatan sumber daya.  

Akademi Giga Futsal Lampung adalah salah satu klub professional yang 

berasal dari sumatera yang berdiri pada tahun 2016 secara resmi terdaftar sebagai 

perkumpulan olahraga di Kemenkumham Republik Indonesia. Akademi Giga 

Futsal Lampung merupakan salah satu solusi yang dapat mengajak masyarakat 

Indonesia khususnya di daerah Lampung untuk dapat lebih berprestasi pada 

bidang olahraga futsal. Berbagai fasilitas lengkap dan nyaman dihadirkan oleh 

Akademi Giga Futsal Lampung yakni lapangan futsal, Jersey disediakan untuk 

setiap para pemain, bola futsal, sepatu futsal untuk latihan, jadwal latihan yang 

teratur dan pelatih yang professional. Kategori pelatihan yang disediakan oleh 

Akademi Giga Futsal Lampung untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah 

Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan senior atau 

Umum. 

Saat ini administrasi pendaftaran akademi futsal masih menggunakan form 

pendaftaran dengan datang secara langsung pada Kantor Akademi Giga Futsal 
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Lampung, setelah datang ke kantor, pendaftar mengisi form pendaftaran jika form 

sudah diisi maka akan diserahkan ke pada bagian admin dan akan di inputkan 

kembali oleh admin kedalam Microsoft Excel. Dalam hal pendaftaran menyulitkan 

calon pendaftar yang berada di luar daerah, jika terdapat berkas yang kurang 

lengkap maka calon pendaftar diharuskan kembali lagi untuk membawa 

persyaratan yang sesuai. Kemudian Proses pendaftaran dengan cara seperti ini 

kurang efektif dilakukan karena kertas rentan sobek dan hilang. Kesulitan-

kesulitan ini juga terjadi ketika akan pencarian data dan pembuatan laporan 

administrasi pendaftaran akademi. Selain itu permasalahan yang ada, admin 

diharuskan selalu menginputkan kembali data pendaftar ke dalam sistem sehingga 

menghambat proses pendaftaran. 

Berdasarkan kondisi dan kebutuhan seperti diatas, maka peneliti mencoba 

untuk membuat sebuah sistem web engineering yang dikhususkan untuk calon 

akademi melakukan pendaftaran agar tidak lagi diharuskan datang ke kantor 

dalam peroses pendaftarannya. Selain itu diharapkan dapat mempermudah 

Akademi Giga Futsal untuk melakukan pengolahan data akademi secara tersistem 

dalam hal pencarian data dan pembuatan laporan administrasi. Sehingga peneliti 

mengangkat penelitian dengan judul “Web Engineering Pada Rancang Bangun 

Website Sistem Informasi Pendaftaran Futsal (Studi Kasus: Akademi Giga 

Futsal Lampung)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas menjadi dasar peneliti 

untuk merumuskan masalah, yaitu: 
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1. Bagaimana merancang web engineering sistem informasi pendaftaran futsal 

pada Akademi Giga Futsal Lampung agar dapat mempermudah calon 

akademi melakukan pedaftaran? 

2. Bagaimana menyajikan pengolahan data secara tersistem agar admin dapat 

melakukan pencarian data dan pembuatan laporan administrasi?  

 

1.3. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat diperlukan agar mempermudah dalam 

pembahasan dan lebih mengarah pada pokok persoalan, diantaranya : 

1. Objek penelitian tugas akhir ini di lakukan pada Akademi Giga Futsal 

Lampung. 

2. Penelitian ini hanya digunakan untuk sistem pendaftaran akademi pada 

Akadmi Giga Futsal Lampung berbasis web khususnya dalam pengolahan 

data pendaftar, pengolahan data informasi, pengolahan data persyaratan dan 

pengolahan data pembayaran. 

3. Dapat memberikan informasi perkembangan latihan futsal ke melalui email 

dan sistem. 

4. Penelitian ini menggunakan metode web engineering. 

5. Penelitian ini menggunakan bahasa Pemrpograman PHP dan menggunakan 

database Mysql. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan proposal ini adalah : 
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1. Untuk merancang web engineering sistem informasi pendaftaran futsal pada 

Akademi Giga Futsal Lampung agar dapat mempermudah calon akademi 

melakukan pedaftaran. 

2. Untuk melakukan pengolahan data secara tersistem agar admin dapat 

melakukan pencarian data dan pembuatan laporan administrasi. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dalam 

menganalisis dalam pembuatan sistem web engineering sistem informasi 

pendaftaran futsal pada Akademi Giga Futsal Lampung. 

2. Akademi Giga Futsal  

Pada Akadmi Giga Futsal manfaat yang didapat adalah terbantunya proses 

pelayanan pada masyarakat yang akan melakukan pendaftaran futsal dan 

mempermudah dalam melakukan pegolahan data pendaftar karena sudah 

berbasis website. 

3. Pendaftar 

Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah calon pendaftar akademi agar 

dalam melakukan pendaftaran. 

 


