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A. Pendahuluan 

Pencak Silat merupakan 

salah satu cabang olah raga asli 

Indonesia, Perguruan dan Seni 

Beladiri Indonesia Tapak Suci 

merupakan salah satu dari 

sekian ribu perguruan silat 

yang ada di Indonesia, yang 

merupakan organisasi otonom 

Muhammadiyah dan berada di 

bawah naungan Ikatan Pencak 

Silat Seluruh Indonesia (IPSI). 

Kejuaraan baik dari tingkat 

daerah, wilayah dan nasional 

sering dilakukan sebagai wujud 

pembinaan atlet dalam 

berprestasi, Turnamen Tapak 

Suci Jawa Tengah merupakan 

salah satu wujud pembinaan 

prestasi yang dilakukan oleh 

Tapak Suci Unit 003 

Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (UMS) yang 

merupakan program kerja 

pengurus yang diagendakan 

dua tahun sekali pada Tingkat 

Pelajar Menengah Atas di 

Tingkat  Wilayah khususnya 

Jawa Tengah. 

Dewasa ini, kemajuan 

dan teknologi sangat pesat 

tidak perlu hitungan tahun,  

hanya dengan hitungan bulan 

saja sudah mengalami 

perubahan, dari yang dahulu 

bersifat statis sampai yang 

sekarang lebih  dinamis. 

Seiring dengan kemajuan 

teknologi tersebut, maka dirasa 

perlu untuk memanfaatkan 

teknologi sebagai media untuk 

membuat Sistem Informasi (SI) 

kejuaraan karena belum 

optimal. Selama ini hal tersebut 
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masih secara setengah-setengah 

dan semi manual sehingga 

menjadi kendala untuk 

memperoleh informasi secara 

jelas dan mudah.   Contohnya 

kendala teknis yakni letak 

geografis yang berjauhan 

sehingga untuk memperoleh 

informasi tentang event 

kejuaraan, dan pendaftaran 

memakan banyak waktu, 

tenaga dan biaya.  

Berdasarkan hal 

tersebut, maka perlu dibuat 

Sistem Informasi Kejuaraan 

Turnamen Tapak Suci Jawa 

Tengah Berbasis Web 

Menggunakan PHP dan 

MySQL dengan harapan bisa 

lebih mudah di bandingkan 

dengan menggunakan sistem 

manual sehingga di harapkan 

dapat  menekan biaya. Selain 

itu, sistem  drawing 

(pengundian) yang biasanya 

memakan banyak waktu di 

harapkan dengan adanya sisten 

ini dapat  mengefisiensikan 

waktu sehingga bisa 

memberikan sumbangan bagi 

perbaikan pengelolaan 

administrasi kompetisi. 

 

B. Metode 

Pembuatan Sistem 

Informasi Kejuaraan Turnamen 

Tapak Suci Jawa Tengah 

Berbasis Web pada dasarnya 

digunakan untuk 

mempermudah tiap kontingen 

untuk melakukan pendaftaran 

di manapun dan kapanpun. 

Sistem ini juga untuk 

mempermudah masyarakat 
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umum untuk memperoleh 

informasi berkaitan dengan 

Kejuaraan Turnamen Tapak 

Suci Jawa Tengah. Metode 

penelitian yang digunakan 

adalah observasi dan 

menganalisa kebutuhan sistem 

dari kejuaraan turnamen 

sebelumnya. 

C. Hasil Analisa dan Pembahasan 

1. Hasil Analisa 

Pengujian sistem ini 

menggunakan metode quisionare 

dengan obyek end user. Pengujian di 

lakukan dengan memperhatikan 

berberapa hal sebagai berikut: 

1. Tampilan dalam hal 

desain. 

2. Tentang kelengkapan 

Sistem. 

3. Kemudahan dalam 

penggunaan sistem. 

4. Kemudahan dalam 

pengisisan form. 

5. Kelengkapan data yang 

ditampilkan. 

6. Kemudahan dalam 

mengubah data. 

7. Kelengkapan menu. 
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Hasil questioner yang di tunjukkan 

pada table 4.1 

Tabel 4.1 

Keterangan tabel 

1. Nilai 1 (Sangat 

Jelek)  

2. Nilai 2 (Jelek) 

3. Nilai 3 (Cukup) 

4. Nilai 4 (Baik) 

5. Nilai  

5 (Sangat Baik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Alamat 
Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Suryo Wicaksono Cilacap 3 3 2 3 4 3 3 

2 Sumadi Grobogan 3 3 4 3 3 3 2 

3 Anas Sayidina Sragen 3 2 3 3 4 4 3 

4 Agung Kurnianto Karanganyar 2 3 4 4 3 2 3 

5 Adib Nugroho Semarang 3 3 3 4 3 3 2 

6 Jumarno Demak 3 3 2 4 4 3 3 

7 Firman Amri Kebumen 3 3 3 3 3 3 3 

8 Andrea Purwakan Banjar Negara 3 3 3 3 4 3 3 

9 Rufadi Islah Rembang 3 3 2 4 4 2 3 

10 Haryono  Pati 3 3 4 4 4 4 3 

Rata-rata 2,9 2,9 3 3,5 3,6 3 2,8 
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                      Tabel 4.2 Hasil questioner  

                                        Table 4.2 

2. Pembahasan  

Tampilkan pada halaman web 

awal dan dapat di akses user umum 

berupa HOME, TAPAK SUCI, 

MUHAMMADIYAH, JADWAL 

dengan submenu Agenda, dan Jadwal 

Pertandingan, DOWNLOAD, dan 

Contact seperti pada gambar 4.1. 

Gambar 4.1 

 

Halaman Login merupakan 

halaman ketika kita akan masuk ke 

dalam web baik sebagai admin ataupun 

menjadi user seperti pada gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 
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Menu kontingen yakni menu 

dimana ketika kita masuk ke dalam 

web tersebut sebagai user, pada menu 

ini memiliki dua sub menu yakni Edit 

Kontingen dan Edit Atlet seperti pada 

gambar 4.3. 

 

Gambar 4.2 

 

Menu edit kontingen yang 

mana pada menu ini kontingen dapat 

mengubah data pribadinya berupa 

nama kontingen, nama manager, nama 

official, alamat kontingen dan nomor 

hp seperti pada gambar 4.3.  

 

 

 

Gambar 4.3 

 

Menu edit atlet pada menu ini 

user dapat melakukan perubahan pada 

data atlet yang telah di daftarkan 

berupa edit nama, gender, tempat lahir, 

tanggal lahir, asal sekolah, tinggi 

badan, berat badan dan foto. Menu 

tambah atlit pada menu ini hampir 

sama dengan menu edit atlet akan 

tetapi pada menu ini user dapat 

melakukan penambahan atlet yang 

akan di daftarkan seperti pada gambar 

4.4.  

 

Gambar 4.4. 
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Menu admin merupakan menu 

yang digunakan  admin untuk 

mengakses berupa Data Kontingen, 

Data Kelas, Data Wasit, Agenda, 

Beranda, dan Pengundian pada menu 

ini admin dapat melihat detail 

kontingen, melakukan edit kontingen 

dan hapus, selain itu admin juga dapat 

melakukan tambah kontingen atau 

menambahkan user seperti pada 

gambar 4.5.  

Gambar 4.5. 

 

Menu data kontingen 

merupakan menu dimana admin atau 

panitia dapat menambahkan user atau 

kontingen untuk login pada sistem 

informasi kejuaraan turnamen seperti 

pada gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 

 

Menu data kelas, dalam hal ini 

admin memasukkan nama kelas 

kemudian memasukkan range berat 

badan minimal dan maksimalnya, dan 

kemudian gender, di dalam menu data 

kelas juga terdapat men tambah kelas 

pada menu ini admin dapat 

menambahkan kelas yang akan di 

pertandingkan dengan range berat 

minimal dan berat maksimal sebagai 

tolak ukur perbedaan kelas 

pertandingan seperti pada gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 

 

 Menu Data Wasit pada menu 

ini admin dapat memasukkan nama 

wasit, gender, dan alamat wasit yang 

akan bertugas dalam pertandingan, di 

dalam menu data wasit juga terdapat 

menu tambah wasit pada menu ini 

admin dapat menambahkan wasit dan 

data diri wasit yang nantinya akan 

bertugas pada kejuaraan Turnamen 

Tapak Suci Jawa Tengah seperti pada 

gambar 4.8.  

Gambar 4.8 

 

Menu agenda pada admin pada 

menu ini admin dapat melakukan 

detail agenda, edit dan hapus, menu 

tambah agenda pada menu ini admin 

dapat menambahkan agenda kegiatan 

dengan mengisi kan tanggal agenda, 

hari , waktu, acara yang akan di 

agendakan, dan tempat untuk 

pelaksanaan agenda seperti pada 

gambar 4.9.  

 

Gambar 4.9 

 

Menu pengundian yang hanya 

dapat di lakukan oleh admin pada 

menu ini admin memasukkan inputan 

berupa kelas dan gender yang akan di 

undi kemudian periode awal dan akhir 
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pendaftaran dan kemudian di undi, 

pada menu ini hanya dapat di lakukan 

satu kali, hasil pengundian ini 

merupakan hasil dari pengundian yang 

dilakukan oleh admin dan yang di 

tunjukkan dengan warna merah 

merupakan atlet yang mendapatkan 

bay (menang tanpa tanding) sehingga 

berhak lolos ke babak selanjutnya 

seperti pada gambar 4.10. 

Gambar 4.10 

Tampilan pengundian dari 

kelas dan periode yang telah di 

tentukan tadi kemudian akan di 

tampilkan hasil pengundian seperti 

pada gambar 4.11. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

D. Kesimpulan 

Sistem Informasi Kejuaraan 

Turnamen Tapak Suci Jawa Tengah ini 

memang belum sempat di 

implementasikan, mengingat 

Kejuaraan tersebut adalah even dua 

tahunan, akan tetapi merujuk pada 

rumusan masalah yang ada Sistem 

Informasi ini sudah dapat 

menjawabnya yakni tentang 

pendaftaran atlet kontingen, dan sistem 

pengundian atau drawing sehingga 

dapat di tarik kesimpulan bahwa 

dengan adanya sistem informasi ini 

dapat membantu kontingen didalam 
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melaksanakan pendaftaran peserta 

pada kejuaraan Turnamen Tapak Suci 

Jawa Tengan yang terkendala letak 

geografis selain itu dapat 

mengefisiensikan waktu didalam 

melaksnakan pengundian.  
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