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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pencak silat merupakan seni beladiri pusaka budaya bangsa Indonesia dan 

bagian dari kebudayaan nasional, bela diri yang diwariskan oleh nenek moyang 

kita terdahulu yang perlu kita jaga dan lestarikan, pencak silat berfalsafakan budi 

pekerti luhur serta memiliki aspek mental, spritual, beladiri seni dan olahraga 

sebagai satu kesatuan. Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) adalah induk 

organisasi resmi pencak silat di Indonesia di bawah naungan KONI (Komite 

Olahraga Nasional Indonesia). Jumlah perguruan pencak silat berdasarkan PB 

IPSI sampai tahun 1993 telah mencapai 840 perguruan pencak silat. IPSI didirikan 

pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta, Jawa Tengah. Adapun keanggotaan IPSI 

di Bangka terdiri dari 23 perguruan dari 8 Kecamatan (Sungailiat, Pemali, Puding 

Besar, Belinyu, Bakam, Mendo Barat dan Riau Silip). Salah satu perguruan yang 

berada di Sungailiat yaitu perguruan Persilatan Pulau Kelapa. Perguruan ini 

merupakan pencak silat asli Bangka Belitung yang berasal dari Lepar Pongok 

yang kemudian berkembang di Sungailiat pada tahun 1982 pada tanggal 05 

september 1994 terbentuklah susunan kepengurusan dan bergabung dalam IPSI 

Bangka.  

Pencak silat di Indonesia semakin berkembang maka dengan itu para 

pendekar atau pelatih mempunyai pemikiran untuk terus mengembangkan pencak 

silat keseluruh dunia begitupun dengan perguruan Persilatan Pulau Kelapa terus 

berusaha dan membina atlet atau pesilat untuk tetap melestarikan  pencak silat 

agar tidak punah, sebagai upaya agar pencak silat terus terjaga maka para 

pendekar selalu mengadakan kejuaran untuk menumbuhkan semangat pesilat. 

Pada kejuaraan pencak silat ada 2 (dua) kategori yang dipertandingkan, yaitu: 

kategori tanding dan seni. Kategori tanding adalah kategori pertandingan pencak 

silat yang menampilkan 2 (dua) orang pesilat, kedua saling berhadapan 

menggunakan unsur pembelan dan serangan untuk kategori seni terbagi menjadi 

seni tunggal, ganda dan beregu dimana atlet menampilakan jurus sesuai dengan 
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peraturan yang telah ditentukan. Pencak silat sudah menjadi sebuah cabang 

olahraga yang dipertandingkan, diakui dan diterima menjadi sebuah cabang 

olahraga prestasi karena pencak silat dapat ditampilkan sebagai kegiatan 

pendidikan jasmani dan kompetitif yang aturannya teroganisir.  

Penulis sering sekali melihat bahwa pada saat pertandingan akan 

berlangsung dari proses pendaftaran, penentuan jadwal pertandingan sampai 

penilaian masih menggunakan sistem manual. Pada saat pendaftaran peserta atau 

pelatih harus mengisi formulir dan memberikannya langsung kesekretariat 

pertandingan, tentu saja hal ini kurang efisien karena rentan dengan kehilangan 

data peserta, memerlukan banyak kertas dan memerlukan waktu yang lebih untuk 

menemukan data atlet yang diinginkan. Proses pembuatan jadwal pertandingan 

memerlukan waktu yang lama, penulis juga pernah mengikuti technikal meeting 

untuk menentukan jadwal pertandingan bersama panitia pertandingan, pada saat 

itu pelatih berkumpul pukul 19.30 WIB dan berakhir pada pukul 03.00 WIB 

padahal dilihat dari pesertanya sendiri tidak begitu banyak kurang lebih seratus 

peserta. Kemudian untuk penilaian yang  menggunakan sistem manual masih 

rentan dengan kesalahan dan penilaian yang tidak transparan retan terjadi 

kesalahpahaman antara pelatih dan dewan pertandingan. 

Seiring dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat penulis merasa perlu 

adanya pemanfaatan teknologi sebagai media untuk kejuaraan pencak silat, karena 

kurangnya pemanfaatan teknologi menyebabkan sistem pendaftaran, penjadwalan 

dan penilaian masih manual dan cukup memakan waktu lama. Berdasarkan hal 

tersebut maka penulis akan merancang suatu “Sistem Informasi Kejuaraan 

Pencak Silat Pada Perguruan Persilatan Pulau Kelapa Berbasis Web Dengan 

Model Rapid Application Development (RAD)” penulis berharap dengan adanya 

sistem informasi tersebut dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga serta dapat 

memberikan perbaikan dalam mengelola pertandingan pencak silat. 

Adapun keunggulan yang bisa didapatkan dengan menggunakan model ini 

yaitu kecepatan, ketepatan, dan biaya yang relatif lebih rendah dibanding dengan 

model konvensional.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan di atas maka 

penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah, sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara merancang sistem informasi untuk mengelola data 

pertandingan agar lebih efektif dan efisien. 

2. Bagaimana mempermudah pembuataan undian dan jadwal tanding 

3. Bagaimana mempermudah pembuatan laporan penilaian 

 

1.3 Batasan Masalah 

Guna menghindari pembahasan agar tidak meluas, pembatasan masalah 

perlu dilakukan. Adapun pembatasan masalah dalam pembuatan sistem informasi 

pertandingan ini adalah sistem informasi ini digunakan untuk mengatur dan 

mengelola proses pendaftran peserta, pembuatan jadwal pertandingan dan laporan 

penilaian pada kategori tanding, tidak membahas pertandingan kategori seni 

(Tunggal, Ganda dan Regu), sistem penilaian dan sistem pembayaran. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis menuliskan beberapa 

tujuan dari pembuatan sistem informasi yaitu : 

1. Membangun sebuah sistem informasi yang dapat mengolah data kejuaraan 

yang mencakup pendaftaran kejuaran secara online pembuatan jadwal 

pertandingan dan laporan penilaian  

2. Dapat memperoleh data yang dibutuhkan secara cepat, tepat dan akurat 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis menuliskan beberapa 

manfaat dari pembuatan sistem informasi yaitu : 

a. Bagi Pelatih  

Memberikan kemudahan bagi pelatih untuk memperoleh informasi yang akurat 

terkait kejuaraan dan memudahkan dalam mendaftarakan atletnya. 

b. Bagi Peserta 
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Peserta tidak harus mengisih formulir pendaftaran dan berkas persyaratan 

secara berulang-ulang. 

c. Bagi Panitia 

Membantu dalam mengelolah pendataan peserta untuk membuat jadwal 

pertandingan dengan sistem berbasis web pembuatan jadwal pertandingan tidak 

lagi memerlukan waktu yang lama. 

d. Bagi Pihak Perguruan Persilatan Pulau Kelapa 

Dengan adanya sistem informasi kejuaraan berbasis web ini, dapat 

mempromosikan kejuaraan dengan cepat 

e. Bagi Penulis 

Penulis dapat membagi ilmu dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki 

selama perkuliahan 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Penyusunan laporan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, dan setiap bab 

berisi tentang uraian-uraian mengenai pemecahan masalah secara berurutan yang 

saling berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan laporan ini 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum uraian teori-teori yang 

mendukung judul dan mendasari pembahasan secara detail dari objek 

penelitian dimana terdapat kutipan dari buku-buku, sumber internet 

maupun sumber referensi lainnya yang mendukung pembuatan 

laporan penelitian yang dibahas dan pada bab ini juga dituliskan 

tentang tools/software yang digunakan untuk keperluan penelitian. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai 3 bagian utama yaitu model, 

metode penelitian, dan tools pengembangan sistem. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum yang berisi tentang 

gambaran umum objek penelitian seperti sejarah, visi-misi, struktur 

organisasi serta tugas dan wewenang, dan pada bab ini juga akan 

membahas analisa proses bisnis, activity diagram, analisa masukan 

dan keluaran sistem berjalan, identifikasi kebutuhan, package 

diagram, use case diagram, rancangan masukan, rancangan keluaran, 

ERD,  transformasi, LRS, tabel, spesifikasi basis data, class diagram, 

sequence diagram, deployment diagram, rancangan layar dan tampilan 

layar. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang 

diharapkan penulis agar laporan menjadi lebih  sempurna dimasa yang 

akan datang. 

 


