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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

Olahraga beladiri Taekwondo merupakan bagian dari olahraga prestasi di 

Indonesia dan untuk itu Taekwondo Indonesia dengan penuh kesadaran ingin 

mewujudkannya menjadi olahraga beladiri yang berwatak dan berkepribadian 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan berazaskan kekeluargaan.Sadar 

akan arti pentingnya olahraga dalam membentuk fisik dan jiwa sportifitas 

serta mental bangsa, Taekwondo Indonesia adalah salah satu cabang olahraga 

yang bertanggung jawab menunjang program pemerintah dalam 

memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. 

 

Adapun tujuan yang diharapkan dalam pembentukan organisasi 

Taekwondo di Indonesia meliputi pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, 

berkualitas, sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu berkarya dan 

berpartisipasi dalam pembangunan karakter Bangsa dan Negara Indonesia, 

Memupuk dan membina manusia Indonesia untuk berprestasi dalam cabang 

olahraga Taekwondo, berwatak kesatria, memiliki sportifitas yang tinggi dan 

berkepribadian baik di dalam maupun di luar arena pertandingan, Memupuk 

dan membina persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat serta menjalin 

persahabatan antar bangsa Indonesia (AD-ART Taekwondo Indonesia BAB II 

,Pasal IV, ayat 1-3) . 

 

Dengan Organisasi Sebesar Yang di jelaskan masih terdapat kekurangan 

dengan tidak adanya ketersediaan system informasi mengenai Penjadwalan 

turnamen yang memudahkan atlet maupun instansi terkait untuk mengakses 

informasi pertandingan.  

 

Proses pengelolaan Data  yang dilakukan pada Pengurus Provinsi 

Taekwondo Indonesia Jawa Tengah sudah dilakukan secara terkomputerisasi, 
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dari mulai proses pendataan Peserta, melakukan pendataan Club mana saja 

yang turut serta, informasi wasit yang bertugas, hingga membuat laporan hasil 

dari kejuaraan yang sedang berlangsung. Namun, sistem tersebut belum 

sepenuhnya bisa berjalan secara maksimal, karena semuanya di lakukan secara 

manual dan tidak sistematis semua proses administrasihanya di lakukan oleh 

penyelenggara perlombaan. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

  

Pada  Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Jawa Tengah yang selama ini 

digunakan masih terlampau manual dan kurang efektif dalam pendataan 

pertandingan dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

a. Data yang dibutuhkan pada sistem pendataan jadwal pertandingan 

Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Provinsi Jawa Tengah. 

b. Bagaimana proses untuk mengakses dan menggunkan pada  sistem 

pendataan jadwal pertandingan Pengurus Provinsi Taekwondo 

Indonesia Provinsi Jawa Tengah. 

1.3.  Batasan Masalah 

 

 Penulisan Proposal Skripsi ini agar lebih berfokus dan terarah maka akan 

diberikan batasan  terhadap pada sistem pendataan jadwal pertandingan Pengurus 

Provinsi Taekwondo Indonesia Provinsi Jawa Tengah, antara lain : 

 

1. Sistem yang dibuat hanya bisa di akses untuk kepentingan pengelolaan 

turnamen pada pengurus pertandingan Provinsi Taekwondo Indonesia 

Provinsi Jawa Tengah. 

2. Sistem yang dibuat hanya menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

pembuatan database menggunakan MySQL. 
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3. Sistem pendataan jadwal pertandingan Pengurus Provinsi Taekwondo 

Indonesia Provinsi Jawa Tengah.ini hanya digunakan oleh 1 user, yaitu 

user administrator pengurus pertandingan. 

4. Pada sistem ini hanya berfokus pada proses pengelolaan data pertandingan. 

5. Sistem yang akan direalisasikan yaitu: (1) Pembuatan table data 

pertandingan, digunakan untuk memudahkan pendataan suatu 

pertandingan per tahun (2) Pembuatan tabel atlit,  digunakan untuk 

memudahkanpelacakan daftar atlit serta identitas atlit (3) Pada laporan 

peraih medali, laporan kejuaraan, dan laporan event yang akan datang 

dapat dapat diakses dengan jelas dan mudah (4) Menyesuaikan tampilan 

form sesuai sehingga dapat dengan mudah di gunakan.  

 

 

 

1.4.  Tujuan 

  

 Adapun tujuan dilakukan penulisan Skripsi Sistem pendataan jadwal 

pertandingan Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Provinsi Jawa Tengahyang 

akan dibangun ini, antara lain : 

1. Merancang sistem pendataan jadwal pertandingan Pengurus Provinsi 

Taekwondo Indonesia Provinsi Jawa Tengah. 

2. Membangun sistem pendataan jadwal pertandingan Pengurus Provinsi 

Taekwondo Indonesia Provinsi Jawa Tengah. 

3. Mengimplementasikan sistem pendataan jadwal pertandingan Pengurus 

Provinsi Taekwondo Indonesia Provinsi Jawa Tengah. 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

1.5.  Manfaat 

 

 Manfaat yang di harapkan dalam penulisan Skripsi sistem pendataan 

jadwal pertandingan Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Provinsi Jawa 

Tengah. ini, antara lain : 

1. Membantu Penyelenggara kejuaraan dalam hal pendataan pertandingan, 

dimana biasanya setiap penyelenggaraan pertandingan belum  mempunyai 

induk penyimpanan data utama. 

2. Mempermudah atlit dalam mengakses kejuaraan mana saja yang akan 

hadir serta kejuaraan mana saja yang telah selesai diselenggarakan. 
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