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PENGEMBAIIGAII SISTEM INFORMASI PROFIL ATLET
RENANG BERBASIS WEB

Ermawan Susanto

Abshak Tujuan penelitian unnrk mengembangkan sistem informasi pmfil atlet
renang berbasis ner. Metode yang diguakan adalah penelitian pongembangan. Tahap
awal penelitiaa meliputi pembuatan produk berupat (l) database ptrolrl atlet reaalgi,
da\ Q) software peEtxog.aman sistem bfomlasi. Validasi ahli oleh satu orang ahli
teknologi iDfomasi dan satu orang ahli renang. Ujicoba skala kecil dilakukan tefiadap
8 pequrus PRSL Subyek penelitian terdiri dad 15 orang Pengurus PRSI
Kabupaten/Kota di-Provinsi DIY rmtuk menguji kualitas sistem info.masi. lnstrumeD
penelitian berdpa lembar evaluasi tentang peDgopemsian sistem informasi. Data yang
diperoleh dianalisis menggmakan statistih deskiptif Produk p€nelitian menghasilkan
sistem informasi prcfil atlet rcnang Provi$i DIY berbasis }'eb yang disusun dengan
soltware perffog|aman PW ScnP, database mengglnaka! program MYSQL, dan
koneksi weD mengguaakar dedicated semer Apach€. Dalabare terkumpul sejumlah
100 profil ailet rcnang. Menu sistem infomasi yang terdiri dari: (1) Pengantar; (2)
Enry daI^ dtn ztlet.. (3\ Entry data kJnb: (4) En r data kejuaraan; (5) Set kejuaraan
atlet; (6) Edit plofil atlet; dan (7) Detail profil atlet. Berdasarkan hasil pengisian
kuesioner terhadap kualitas pengopemsian, diperoleh rata-Iata skor di atas l, dan
nasuk kategori "Baik". Dengan demikian dapat disimpulka! bah\ra sistem informasi
ini dapat digunakan, baik oleh adrrir, operator, maupun publik.

Kata kunci: pengembangan, sistem informasi, profil atlet renang, berbasis \lrEB.

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (lptek) sangat berperan dalam kemajuan

olahraga. Peranan Iptek dalam perbaikan Festasi atlet akatr dapat mengatasi keterpuukan

prestasi olahraga nasional. Banyak contoh prestasi atlet dunia yang telah merasakan manfaat

dari sentuhan Iptek. Tetapi, Iptek belum digunakan maksimal dalam menangani olahraga

khususnya dalam menghindari kecurangal manipulasi data atlet. Salah satu keterlibatan Iptek

dalam olahraga adalah pema.nfaatan sistem informasi be$asis web. Sistem informasi berbasis

web dapat mendullrng akuntabilitas dan validitas data atlet guna meminimalisir kecuangan.

Beberapa kecurangan yang sering tedadi dalam pelaksanaan event olahnga salah sahmya

adalah madpulasi data atlet. Madpulasi tersebut meliputi pemalsuan umur, pemalsuan

ideotitas, pemalsuan prestasi, atau mengikutsertakan atlet dari luar daerah. Kondisi ini jamak

terjadi khususnya di daerah-daerah yang akses informasi dan teloologinya masih rendah.

Gejala seperti id tentu memgikan pihak-pihak yang mengedepankan sistem pembinaan.

Emlre,an SusMtu nn\Iah Dosen Fs*ultas IImt Keolahragaan untuercitas Negeri Yogyo*arla (FIK-UIW).
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Pada Pekan Olahaga Provinsi (Porprov) di DIY tahun 2009, KONI Dry menemukan

bebempa kecwangan. Kecunngai yang memprihatinkan adalah adatrya 70 atlet luar daerah

yang ikut berlaga. Dari ?0 adet itu, 33 atlet diketahui pada putaran pertama dan 37 atlet

diketahui pada putaran kedua. Pada putarar pertama Porprov, 3l atlet berlaga di cabang

olahraga sepak takaw, dan 2 atlet berlaga di tenis lapangan. Dari 3l atlet sepak talaaw ini, 14

atlet membela- kontingen Kota Yogyakarta, 9 atlet membela kontingen Kabupaten Kulon

Progo, dan 8 atlet membela kontingen Kabupaten Bantul. Sedangkan 2 adet di tenis l4pangan

membela kontingen Kabupaten Gunung Kidul.

Sebenamya KONI DIY telah menerapkan aturan yakni be.dasar KTP namun 33 atlet

tersebut ber-KTP ganda. Sesuai peratuan, KONI tidak mengizinkan daerah memakai atlet

yang masih aktif di daerah lain. Untuk ber-KTP pun, atlet harus sudah menetap di daerah

bersangkutan 4 bulan sebelum penyelenggaraan event olahraga (Kompas Online, Kamis I

Oktober 2009). Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penting artinya rlnfok dilakukan

pengembangan produk berupa sistem infomasi profil atlet berbasis web.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa perkembangan Iptek tidak terlepas dari

perkembangan kebutuhan manusia. Berbagai kebutuhan mendorong daya pikir manusia untuk

mengembangkan teknologi sehingga dapat memudahkan setiap bidang kehidupan, salah

sahrnya yang berkembang dengan pesat adalah sistem teknologi infomasi, seperti halnya

intemet yang dapat diakses dari mana saja, sehingga pemasukan data dapat dilakukan dari

mana saja dan dapat dikonhol dari satu tempat sebagai sentral. Teknologi informasi ini biasa

disebut sistem infomasi berbasis intemet (irtelret based information system).

Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan

dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung

satu sama lain, dan terpadu Odagaline, 2009). Adapun yang dimaksud infomasi adalah hasil

dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi

penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata dan digunakan untuk

pengambilan keputusan. Infomasi merupakan data yang telah diklasifikasikan atau diolah

atau diinterpretasi unhrk digunakan dalam proses pengabilan keputusan (Mahamadu, 2009;

Soesanto, 2003). Sistem informasi juga bermakn^ sebagai "a set ofpeople, data, procedures,

hardware and soffir)are that work together to achieve the common goal of idormatiott

ma n a g e men f ' (Sawy er, | 9 9 6).
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Szymanski, et. cl., (1995) mendefinisikan sislem infonnasi sebagai sualLr kegiat'n dafr

prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi

untuk mendukung penganlbilan kep tusan dan pengendalian di dalam organisasi Sistem

infonnasi adalah suah.r sisicm di dalam organisasi yang ncmpeltenukall kelrutulllrn

p€ngolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersilat manajcrial, dan kegiatan strategl

dari suatLL organisasi dan menyediakan pihlk Iuar tericntu dengan laporan_Laporan yang

diperluken (Swanson dan Ramiller. 1991) Sistem intbrmasi adalah sebuah sistem yang

mengarah pada penggunaan teknologi konputer dalam orgtnisasi yang menyajikan inlbrmasi

kepade pemakai. Dengan demikian sistem informasi adaLah kombinasi antara prosedur kerja,

infomasi, orang, dan teknologi irllbrmasi yang diorganisasikan untrLk mcncapar lujuan suanl

orgenisasi atau kunpnlan hdrL^are len so-ftrrarr yang dirancang untuk mentransfomasikan

data ke dalam bentuk infolmasi yang bcrguna.

Sistem infomasi terdiri dari komponen-komponen yang discbut blok bangunan (b'lldtt-g

6/ocl), yang terdiri dari komponen inpul, model. oulpot' teknologi hardware' soll\tare. basls

data. dan komponen kontrol. Semua komponen terscbut saling belinteraksj selu dcngfir yang

lain menbentuk suatx kesatuan untuk mencapai sasaran (NIagalinc.2009 dan iuahamadu'

2009.).

Berdasarkan definisi di atas, makr yairg dimaksud inlbrmasi adalah d'rta yang telah

diohh menjadi benluk yang bcralli bagi penerimanyr dan bergLlna unluk penganlbilan

kepuhlsan saat ini atau di masa nlendatang dan dinyatakan sebagai data yang dapat

mcningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakannya, dapel dlihr'tlrasrkan

scbagainana Ganbar I di bawah ini

Gambar l. tsagrn proses pcngolahan data

Data alan infomasi saling terkait membcntuk siklus y.rng disebul siklus informasi Siklus

infomasi menurut Blrrch and Crudnitski (dalam liathul Wahid' 2004) sebagaimana terlihat

pada gambar 2.
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Gambar 2. Bagan alir sikl s informasi

lfebsite ntan situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan

informasi data teks, data gambar diam atau 8erak, data animasi, suam, video dan atau

gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis. Bersifat statis apabila isi

infomasi rersite tetap, jarang berubah, dan isj informasinya seamh hanya dari pemilik

rrersite. Bersifat dinamis apabila isi inlbrmasi rrersile selalu berubah-ubah, dan isi

inlormasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna }l,eDrile. Data profil atlet

renang termasuk ke dalam contoh ltersile statis, sedangkan conioh rersile dinamis adalah

sepefii Friendster, Mult,ty, dll. Pada pe*embsngannya. l'ebsi/e slatrs hanya dapat di-rPddle

oleh pemiliknya saja, sedan8kan tte,sile dinamis dapat di-uPddte oleh pengguna maupun

pemilik (Handoyo, 2008).

Untuk menyediakan sebuah ltebrile terlebih dahulu harus tersedia unsur unsur

penunjangnya, yaitu: nama domain (domdin ndmeuRl-UniJbrn Resource Locator) Nam^

domain atau biasa disebut dengan domain name atar IJRL adalah alamat unik di dunia

intemet yarg digunakan unfuk mengidentifikasi s€buah wersile, atau dengan kata lain domain

name adalalr alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah ebrile pada dunia intemel

( ontoh:

$

ry
r6ffi
WI
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Profil atlet renang adalah informasi mengenai identitas diri atlet renang yang setidaknya

meliputi tujuh data diri, yaitu: data diri' data domisili (KabupatedKota)' data prestasr' clata

sekolah, data klub renang, data eterl' data organisasi Sistem informasi profil atlet renang

dikembangkan dengan menggunakan pemrograman berteknologi rte'' pemilihan teknologi

ini diambil agar semua infomasi yang ada dalam sistem dapat ditampilkan melalui intemet'

sehingga akan sangat membantu memudahkan t/sel untuk mengakses informasi ]ang

diperlukan secara orrre.

METODE

Penelitian ini menggunakan desair research dan deleloPnenl (Borg dan Gall' 19831

Gay, 1990) yang bertujuan untuk mengembangkan sistem infomasi prolil atlei renang DIY

berbasis we6. Adapun prosedur penelitian dan pengembangan ini terdiri atas lima langkah'

yaitu: (l) melakukan analisis produk; (2) mengembangkan produk awal; (3) validasi ahli; (4)

uji coba lapangan; (5) revisi produk. Penelitian berlangsung selama lirna bulan mulai bulan

Juli sampai dengan November 2010. Populasi dalam peneliiian ini adalah atlet rcnang PRSI

DIY. Instrumen penelitian disusun sendiri oleh peneliti dalam bentuk lembar obsewasi bagi

subyek' Isi instrumen terdiri ntas tiga hal pokok yaitu: (1) ketepatan isi; (2) kelelasan bahasa;

dan (3) kemenarikan- Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelusuran data profil

atlet renang. Teknik analisis data menggunakan anillisis siatistik deskriptif Hasil analisis data

digunakan sebagai dasar untuk melakukan revlsl

IIASIL

Data Analisis Kebutuhan

Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan terutama

berkaitan dengan keabsahan data yang masih dilakukan secara manual' serta bentuk

pemecahan dari permasalahaD lersebut, maka perlu dilakukan analisis kebutllhan Kegiatan ini

dilakukan dengan cara menganalisis proses validasi data, melaL:ukan observasi lapangan' dan

melakukan studi pustaka Setelah mengetahui kebutuhan dan produk yaog akan

dikembangkan, maka tahap selanjutnya adalah menyiapkan hardttare dan soJi'ware yar,g

diperlukan, yaihl: (l) hardware' menyediakan satu unit PC sebagai se'-ter yang akan di

pasang sistem operasi j ailng.ut, yaitn LINTJX/FREE BSD; (2) softwate' sistem informasi profil

atlet renang dengan menggunakan bahasa rcr"tP ting PHP da]r, database MYSQL; (3) Koneksi ke

124
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intemet urlhtk dedicated server menggunakan Apache; datr (4) memberi pena'Jiaan web

domain dan hosting df,ogaltr http : //www. sianenang. com.

Sistem informasi profil atlet renang terdiri dari dalabase 100 atlet retrang Provitrsi DIY

datr 7 medu roolrar. Menu sistem informasi tgrdfui da.i: (l) pelgaota.; (2) ektry dat^ di'i ^tldi

(3) entry d^t^klt!b; (4) entry dal^kejn raan: (5) set kejuarda! atlet; (6) edit prcfil adet; dad

(7) detail profil atlel

Validasi Produk Awsl oleh Ahli

Produk awal sisteo inforoasi profil atl€t reDary OrrP://*ww.sianenang.com) sebelttm

diujicobakan dalam uji kelompok kecil pedu dilakukan validasi oleh para ahli yang sesuai

dengatr bidatrg penelitiao. Untuk memvalidasi produt yang akan dihasilkan, peneliti

melibatkatr seorang ahli teknologi informasi dan seorang ahli renang yaitu: (1) Herman Dwi

Surjono, Ph.D selaku ahli teknologi inforrnasi (Kepala Puskom UNf); dan (2) D!s. Dimyati,

M.Si., selaku ahli remng dan Ketua Bida[g Penelitian dan Pengembangan PRSI DIY.

Validasi dilahrkatr deogao cara meoperlihatkan draf produk awal sistem informasi profil

atlet renang, dengan disertasi lembar evaluasi untuk ahli. Lembar evaluasi berupa kuesioner

yang berisi aspek kualitas dan sarar serta komentar telhadap sistem informasi profil adet

renang ya[g dikembangkao.

Hasil evaluasi berupa skor untuk aspek kualitas sistem infomasi meaggutrakan skala

likert 14. Hasll evaluasi berupa dlai urltuk aspek kualitas sistem informasi dengan

menggunakan rentangao nilai oulai dari "sangat baik" sampai dengan "sangat kurang"

dengaa cara memberi tanda "{ " pada kolom yang tersedia.

Deskripsi Data Validasi Ahli

Data yang diperoleh dari peogisian lembar evaluasi oleh para ahli, merupakan pedoman

uatuk menyatakan apakah produk sistem informasi profil atlet renang sesuai dengan analisis

kebuhrhan. Data yang diperoleh dari pengisiatr kuesioner oleh pam ahli, merupakad pedomatr

untuk menyatakan apakah produk sistem informasi profil adet rcnang dapat digunakan untuk

uji coba skala kecil dan skala luas.

Berdasarkan hasil pengisiaa kuesioner yang dilalcukad oleh Easing-masing abli, didapat

rata-rata nilai di atas 3 atau masuk rlalam kategori "Bailc'. Dengatr demikian dapat

disimpulkan bahwa sistem informasi profil adet renary dapat dilakukan ujicoba. Berikut itri

t25



PeflSenbangn Sisfan hfotmssi Ptofl A et Renang (Ermauan Susmfa)

adalah be$agai masukan dan saran dad para ahli tentang sistem infomasi yang disusua: (1)

menu sistem informasi perlu ditambah dengan prolog atau pengantar' bagaimana

deslcipsinya, digunakan unnrk apa, dan dimanfaatkan oleh siapa; (2) detail profil adet

sebaiknya diurutkan sesuai dengan abjad; (3) ditarnbah dengar menu edit untuk mengolah

data diri atlet; (4) sistem infotmasi harus ad^ autentik'esi katego sasi eel (admin, opemtor,

dan publik); dan (5) perlu adanya fasilitas searc, dan hasil bisa diurutkan.

Data Uji Coba Sklla Kecil

Setelah produk sistem informasi divalidasi serta dilal<ukan revisi, kemudian produk

diujicobakan kepada beberapa pengguna (tse,") yaitu penguus PRSI tingkat Kabupaten/Kota

dan orang tus/wa1i atlet. Uji coba produk dilakukan 2 tahap mengingat uji coba tahap pertama

belum di dapat hasil yang memuaskatr. Uji coba kepada rsel diberikan secara random yait't 2

(dua) olang pengurus PRSI Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakatta dan 4 omng tua atlet-

Usel melakukan uji coba produk dengan cam mengopemsikan sistem infomasi profil

renang. Uji coba ini bertujuan unhrk mengetahui dan mengidentifikasi berbagai permasalahan

seperti kelemahan dan akurasi sistem informasi. Data yang diperoleh dari uji coba ini dipakai

sebagai dasar untuk melakukan revisi produk sebelum uji coba skala luas

Uji coba dilalcukan dengan cara mempe ihatkan produk berupa sisiem informasi profil

atlet rcnang, dengan disertasi lembar evaluasi untuk 6el. Lembal evaluasi berupa knesioner

yang berisi aspek kualitas dan saran serta komentar ierhadap sistem informasi profil atlet

renang. Hasil evaluasi berupa skor unhrk aspek kualitas sistem infomasi menggunakan skala

likert 1'-4. :dasil evaluasi berupa nilai rmtuk aspek kualitas sistem inforrDasi dengan

mengguoakaf, rentangan nilai mulai dari "sangat baik" sampai dengan "sangat kunng"

delgan cara memberi tanda "J " pada kolom yang te$edia Berikut ini adalah beberapa

masukan dan saran dari para ?]rer, setelah produk diujicobakan pada skala kecil: (1)

Pemberiatr wama pada tehplate ag r ri:ien rk sehingga secam esteiika juga mengena; dan (2)

Terdapat beberapa data diri atlet yang kuang lengkap sePerti data tinggi badan, berat badan,

alamat ru$ah, dan NIS.

Data Uji Coba Skala Luas

Setelah Foduk sistem iDformasi profil atlet renang diujicobakan dalam skala kecil dan

tolah direvisi, maka tahap selanjutnya adalah melal(ukan uji coba skala luas. Uji coba skala
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luas dilakukan pada pengurus PRSI seluruh Kabupaten&ota di Provinsi DfY. Jumlah subjek

yang digunakan dalam uji coba skala luas adalah sejumlah 10 orang. Berikut ini adalah

rincianjurnlah sampel yang digrmakan dalam uji coba skala luas:

Tabel I. tuncian j mlah subyek pada uji coba skaia luas

No . Nama Subyek Total
I
2
3
4
5
6

Pengurus PRSI Kab. Sleman
Pengurus PRSI Kota Yogyakarta
Pengurus PRSI Kab. Bantul
Pengurus PRSI Kab. Gulungkidul
Penguus PRSI Kab. Kulonprogo
Orang tua/wali atlet

2
2
2
2
2
5

Jumlah 15

Berdasarkan hasiJ pengoperasian lerhadap sistem informasi profil atlet renang, diperoleh

hasil berupa kemldahan pengoperasian atau dengan kata lain tingkat error hanya sedikit dan

requirement data yang sesuai. Berdasarkan saran dari para aser pada produk atau sistem

informasi yanS telah diujicobakan, maka ptoduk dapat diterapkan secara luas. Berikrrt ini

disampaikan deskripsi prcduk aklir dan contoh s/ide menu sisiem informasi profil atlet

renang yang berisi tentang: (1) pengantar; (2) entry d^ta diri atlet; (3) ettn data klub; (4)

ertl data kejuaraan; (5) set kejuaraan atlct; (6) edtl profil atlet; dan (7) detail profrl at|et.

Pengantar dalam sislem informasi profil atlet renang berisi tentang petunJuk isi sistem

informasi dan menampilkan catatan fedaksi pengelola web sistem informasi. Berikot ini r/tde

rnenu Pengantar.



Sistem Informasi ProfilAtlet Renang Provinsi DIY

Selamat datang d' sitN Sisten lnfomasi Profil Atlet Renang Provinsi DlY. Situs ini nrcnyajiku

berbagal infomasi tenrang Profil Atlct Renang yaDg meliputi data diri atlet, data klub renang, dala

keiuaraan. dan tbto difi.

lnformasi yans disajikan dalam situs ini berupal/e-tle Glatis) yans dapat lanssuns dibaca maupun

sislem-sistem intbflnasi bisa di cdit sesuai dengan perubahan dah dni atlet. Melalui kctescdiaan

data dm informasi pada situs ini diharapkan dapar menladi salah satn pendukumg bagi kcputusan

dan kebuakm baik bagi PRSI DIY naDpun KONI DIY, dan dapat mcningkrtkan komitmen

organisasi olahhraga untuk menrbangun pola kerla berbasis data dan infonnasi. serla akrn

menampilkan sifat keterbukaan sehingga bisa diakses oleh seluruh masyarakat.

Penghargaan dan ucapan tenma kasih atas dukungan intem Asister Deputi Ilmu PeDgelahuar dan

Teknologi Olahraga (Asdcp lplekor) Deputi Menten Bidang Peningkatdr Pfestasi dan lptek

olabrasa KcmeDlerian Pemuda dan Olahrasa (Keoerpora) Republik Indonesia. Kami berhara!

dlkungaD ini akan lerus berlanjut sehingga kualitas dan hantitas daia dan infomasi yang tcEaji

dalam situs ini akan semakin baik. Tanggapan dan saran akan bema.ftat guna kesempumaan sitrls

inl di mas. mendatang

Pmgetnbangn Sistem lnt'omasi Profl AIIet Renang (Emlauan S santo)

'  A  t q h t l (  t e  t , ' . 1 o 9 ' 0 l a .  l l t R ' B k ! ,  F  a ,  l

Ent! ddtadi atlet

E 1/y data diri atlet berisi tentang menu sistern informasi yang terdiri dad nama, nomo.

induk atlet, tempat lahir, tanggal lahir,jerlis kelanin, usia tinggi badan, berat badan, domisili,

asal sekolah, alamat rumah, dan foto. Menu jni digunakan unhk melakukan ediling prolll

Dtr
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atlet renang tersebut. Semua data dapat dilakukan edtitg menyesuaikan dengan data yang

ada. Berikut ini s/ide menu ert? data diri atlet.

Entrv Data Diri Atl€t

w
r Entrv Data Diri Auet
> Entrv Data Klub
> Bntrv Data Kejuaraan
, Set Keiuaraan Atlet
) Edit Profil Allet
) Detail Profil Atlet

@ Copvriqht LC Technoloqv 2010. A

Tanggal Lahir

;;,

----Td*-t- 
l

-i_
:t

Tahu!

Tinggi Badm Cm

Beral Badan Kg

Dornisili

Foto
Ent Dara Diri Atlet
> Entri Data Klub> Entri Data Klub
) Entri Data Keiuaraan
)) Set Keiuaraan Allet
D Edit Profil Atlet
> Detail Profil Atlet
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E try dalakKlab
' Errty data klub terdiri dari nama klub dan organisasi digunakan erlilirg data.

EnW D^t^ Klrrb

€p

Entry data kejuaraan

E rlL' data kejuaraan terdiri dari datn prestasi, event kejuarean dan kelompok umur. Berikut

ini r/rd? menu Ently Data Kejuaraan.

,E trJr' Data K€juaraan

) Entrv Data Diri Atlet
) Entrv Data Klub
) Entrv Data Keiuaraan
) Set Keiuaraan Atlet
, Edit Profil Adet
> Detail Profil Atlet

> Enhv Dab Dni Adet
r Enta Dala Klub
) Enw Data Keiuaraan
r Set Keiuaman Atlet
r Edit Profil Ader
> Detail Profil Atlet

O Copwieht LC Technoioev 2010. All Rishts lteseNed

w

i  .op\r iqht  I  a  T( .hnJlu$ i010.  \ l lR iuh.  Kc cncd
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Set kejaarsah allet

S€t kejuaraan atlet berisi tentang menu sistem informasi yang terdiri nama atlet, klub

dan kejuaraan yang pemah diikuti. Menu ini digunakan untt* melahrkan editing data

kejuaraan masing-masing atlet. Semua data dapat dilakukan editing menyesuaikan dengan

data yang ada. Berikut ini slide menu Set Kejuaraan Atlet.

,g lry Dala Kejuaraan Atl€t

> Enrrv Data Diri Atlet
r Entry Data Klub
r Entrv Data Koiuarad
, Set Keiuaraan Atlet
r Edit Profil Atle!
, pelail Profil Adet

O Co!\riqh!LC Technoloev 2010. All Rishls ReseNe.t

E.lit profl allet

Edit prolil atlet berisi tentang menu sistem informasi yang terdiri nama atlet beserta

alengan menu e.,/it dan delete. Menu ni digunakan untuk melakukan edtng data profiI adet

secam keseluruhan. Data ini terdiri dari 100 nama atlet renang yang memiliki nomor induk

siswa. Berikut ini s/ide menu Edit Profil Atlet

I'{Y
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Edit Data Diri/Biodrta Atlet

) Entry Data Diri Allel
r Eptrv Data Klub
) E tw Data Keiumd
, Set Keiuaman Atlet
) Edit Profil Atlet
) Detail Profil Atlet

No Edit / Delete

Sregorio Davin Lle UsbokoEdLl DellE

2 E![l-De]s!r
3 ldit I Delete

Edit I Dclele

5 Cir indra*ddana A,r  a K. EdrL alllte

6 SepI  d  Eko EdrL llellE

Alberrus Eka Yudistirr Ed[ !e&!e

8 Edlll!eb&

Kelvin Eka Pramudi!a Edlllllete

l 0 ld!.llDeleE

\\ Ngurah Arya Rama ldrlllDcllE

l 2 ldirll-DelsE
l i Arga Ibn! Kumiawan ldilll-DeEle

14 ldlll-Delsle

l 5 Atika Pxtri Paranadia :dit llDelete

Gabrielle Shamren L'e U. ldillLDels&
t 7 InnekeYun J la l i  Su lan lo ldit llDelete

l 8 Magda Hemahera PK ld iL l lDelete

l 9 ldillllelete
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Detail profil atlet

Detail profil atlet berisi tentang sistem informasi yang terdid pencarian nama atlet

berdasarkan nama atlet, nama, dan nomor spesialisnya. Menu ini digunakan untuk sedr"crir?g

profil atlet secara keseluruhan. Berikul ini s/i/e menu Detail Prcfil Atlet.

Detail Prolil Atlet

Lihat Berdasarkan

l-**--_l - I
-'J

Nrna is WUaya Ohmar

No. Induk Atlet

Tempat Lahir

Tgl,  Tahun Lahir

Jenis Kelamin laki

Usia
Tinggj Badan

Berat Badan

Asal Sekolah/PT

Alnmct Rumah

ogyakarta

100 M Gaya Bebas

SMP STELLA DUCE 1

Klub

Organrsasi

Kelompok Umur

Spesialisasi M Gaya Bebas
M Gaya Bebas

O Copvripht LC Technolosv 2010. All Rishts Reseryed

DIY

L Pra PON
2. ASEAN Swimming Games
3. ASEAN School Swimning Games

KejL'arffin
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Pengembaflgn Sislem Infurmasi Profl Atlet Rcllang (Eflnaua S santo)

PEMBAHASAN

Berdasarkan langkahJangkah penelitian pengembangan unhlk menghasilkan produk

yang telah dilakukan, maka didapatkat produk aklir benLpa sistem informasi profil atlet

renang di Provinsi DIY (http]/wwr\,.sidffenatlS comJ Adapun spesifikasi produk yang dibuat

adalah sistem informasi profil atlet renang dcngan mcnggunakan saIt\Tarc banasit

pemrogramar rcr"rpttr?g PHP Bahasa scripting ini softwarenya mempunyai Iicensi GPL' Unluk

databasc sebagai tempat menyimpan data-data, digunakan MYSQL

Adapun spesifikasi .to,twdre sistem informasi ini tetdiri dari 6 mcnu utama antara lam:

(l) errry data diri ^tlet, (2) entry d^ta klub; (3) ert:v data kejuaraan; (4) set kejuaraan atlet:

(5) edit profil attet; dan (6) detail profil allet Berikui ini deskipsi masing-masing menu

yaitu:

Pengantar, dxlam sistem inibrmasi profil allci renang berisi lentang petunjuk isi sistem

inlbrmasi daD menampilkan catatan redaksi pengelola wcb sisten inlbrmasi

Entry dat^ diri atlet, berisi tentang menu sistem informasi yang terdiri dcri nam3,

nomor inLluk atlet. tempat lahir, ianggal lahir, jenis kelamin, usia tinggi badan' bcrat badan,

domisili, asal sekolah, alamat rumeh, dan foto Menu ini digunakan untlrk rnclakukan elli'g

profil atlet fenang tersebut. Semua data dapat dilakukan edi1i,s men)esuaikan dengan dala

yang ada.

Ehtry d^t^ klub, berisi tentang menu sistem informasi yang terdiri nama klrrb dan

organisasi. Menu iri digunak.rn untuk mclakukan ediling dat^ klub Semua data dapal

dilakukan e.Jitirg menyesuaikan dengan data yang ada

trt{,, data k€juaraan, beisi tentang menu sistem inlbrmasi yang terdiri prest!'i, 'r',?l

kejuaraan dan kelompok umur- Menu e!et?/ kejuaraan ini dibagi menjadi tiga tingkal; PON,

kejumas, dan kejurda. Menu prcstasi lerdiri dari nomor perlornbaan yang meniadi spcsialisasi

atlet yang bersangkutan. Kelompok umur merupakaD jenjang atau kclompok usia yang ada

rlalam manual hook setiap kejuarean renang. Tcrdapat beberapa kelompok urnllr antara laln

KU I dan senior, KU II, KU ]ll, KU IV dan KU V Kclompok umur disesuaikan dengln usia

atlet. Sernua data dapat dilal:ukan c.Jllit?8 sesuai dengan data yang ada

Set kejuaraan atlet' berisi tcntang nlerLl sistern irllbrmasi yang tefdir; nama atlet, klub

dan kejuaraan yang perolh diikuti. Menu ini digunakan untuk melakukan editing dattr

kejuaraan masing-masing atlet. Semue data daplt dilakukln editing rnenyesuaikan dcngan

data yang eoa.

13,1
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Edit profil atl€t, berisi tentang menu sistem inlormasi yang terdiri nama atlet beserta

dengan menu edit dan delete. Menu ini digunakan unflrk melakukan editirg data profil atlet

sccara keseluroha.n. Data ini terdiri dari 100 nama atlet.enang yang memiliki nomor indut

siswa.

Detail profil atlet, berisi lentang menu sistem infonnasi yang terdiri menu peDcadan

nama atlet berdasarkan nama atlet, nama, dan nomor spesialisnya. Menu ini di$nakan untuk

melakukan sedr"c&rrg profil atlet secara keseluruhan. Data ini terdiri dari 100 nama atlet

renang yang memiliki nomor induk siswa.

Data diri atlet yang dipakai untuk membuat database lni berasal dari pengxrus PRSI

Provinsi DIY dengan dukungan data dari PRSI Kebupaten,rKote. Pada akhir pengumpulan

data diperoleh 100 ddta atlet renang Provinsi Dry diambil atlet yang memiliki Nomor Induk

Siswa (NIS) saja. NIS ini diberikan oleh PB PRSI bagi setiap atlet yang pernah berlaga dalam

event kejuaraan renang dibawah penyelenggaruan PRSI Provinsi. Dengan demikirn tidak

sernua ailet rcnang DIY masuk dalam data did protll ini mengingat yang mcmiliki NIS adalah

mercka yang tclah €ksis berlagr dalam kejuaran renang. Reniang waktu dalam pemakaian

data atlet adalah sampai dengan tahrm 2010. Hal ioi dilakukan m€ngingat ada sebagian atlet

yang sudah tidak aktif lagi.

Dari ke-100 database allet renang DIY kemudian dipakai dalam roy']rar.e sNtem

infomasi profil atlet renang yang sudab dipersiapkan terlebih dahulu unnrk kemudian

dilakukan uji coba produk. Berdasarkan basil validasi nhli tentang produk yang

dikembangkan diketahui bahwa sistem infomlasi ini dapat digunakerl untuk ujicoba produt

pada skala kecil. Selanjutnya ujicoba skala kecil me.ekomendasikan produk untuk alapat

djgunakan dalam ujicoba skala besar. Produk akhir untuk sementara dapat dilihat melalui lreb

hosting yang baru dibuat d] alalnat http://rrt)w.siarrenang.com. Ilosting int bisa dirubah

scsuai dcngan kcpcntingan pemakai. Sebagai contoh alamat di atas dapat digunakan oleh

PRSI Provinsi atau KOM DIY.

Keuntungan yang diperoleh dari sistcm informasi ini antara lain: kemampuan sistem

infomasi yang dapat mcnampilkan informasi dan komunikasi secarajelas, ccpat, akurat dan

murah, menyimpan infomrasi dalam jumlah besar ke dalam ruang yang kecil dan mudah

diakses, mengurangi biaya-biaya tertenlu, menhgkatkan pelayanan lerhadap masyarakai, dan

dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Dalam kontek penclitian, sistem

B 5



Pmgenbangn Sistetn Infatmasi ProJiI A et Rnang (Emiawan susanto)

informasi yang dikembangkan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengambii keputusan

oieh PRSI maupun KONI Provinsi dalam menentukan aruh kebijakan pembinaan olahraga

prestasi, khususnya cabang olakaga renang.

Sebalitnya apabila pengembangan sistem informasi data atlet ini tidak segera dilakukan,

maka ditakutkan akan tedadi lagi kasus-kasus sepe.ti pemalsuan identitas dan atlei impor.

Hal ini dikarenakan adanya sistem persyamtan pafiisipasi atlet pada eterl olahraga yang

masih mwan kecumngan. Apabila kondisi ini dibiarkan tentu akan merusak sistem pembinaan

yang dilatcukan oleh daerah-daerah. Atlet yang telah berlatih bertahul-tahun melalui

pembinaan yang teratur dan disiapkan pada ererl tertentu menjadi sia_sia apabila daerah lain

menggrmakan atlet luar daerah. Untuk itulah teknologi sistem informasi ini diharapkan dapat

membantu induk organisasi otahraga dan KOM daerah dalam mendaia siapa saja atlet daerah

yang betul-betul berasal dari daerah tersebut. Artinya data atlet tersebut dapat dijadikan salah

satu pertimbangan untuk menentukan keabsahan atlet sebelum berpartisipasi paC'^ acnl

olabraga seperti Porprov. Apalagi evenl sepefii Porprov menpakan a.jang seleksl menulu

Pekan Olahraga Nasional (PON).

KESIMPULAN

Produk Sistem infomasi profil atiet renang Provinsi DIY secara keseluruhan yang dapat

digunakan sebagai soJAtale informasi bagi pihak-pihak terkait memiliki spesifikasi sebagai

berikut: (1) Produk yang dihasitkan melalui penelitian ini adalah berupa sistem informasi

profil atlet renang Provinsi DIY yang diberi nan,a htlp://ww\r.siaterarg com, menggunakarl

software bahasa pefiro|.laman Scripting PHP , dan database sebagai tempat mcnyimpan data

data, menggunakan MYSQL; (2) Spesifikasi soy'wale sistem infomasi ini terdiri dan 6 menu

utama yaitu: enlry data d1rr atlet, enry data klub, ettry data kejuaraan, sel k€juaraan atlet,

edit profil atlet, dan detail p.oIil atlet; (3) Dalardre atau iumlah profil atlet renang DIY yang

berbasil dikumpulkan sejumlah I00 profiL
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