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ABSTRAK 

 

Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebuah lembaga pemerintah yang berada dibawah wewenang kementerian 

pemuda dan olahraga. Sebagai salah satu perangkat daerah dalam peningkatan prestasi olahraga dan potensi 

pemuda yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana pembangunan khususnya di bidang kepemudaan 

dan keolahragaan, Sistem Pengelolaan Data Atlet dan Pelatih di Dinas Pemuda dan Olahraga masih 

menggunakan sistem pencatan secara manual dan pelayanan terhadap Atlet dan Pelatih masih sangat lambat. 

Untuk meningkatkan sistem pengelolaan data dan manajemen data, maka dibuatlah sebuah aplikasi manajemen 

data pengelolaan aplikasi ini dibuat dengan bahasa pemograman PHP dan MySQL sebagai sistem database. 

Dengan adanya aplikasi pengelolaan data atlet dan pelatih kalimantan selatan berbasis website di dispora 

banjarmasin dapat memudahkan dalam manajemen data, mengirimkan pengajuan yang mudah dan cepat akan 

langsung ditindak lanjuti pihak terkait, mempermudah dalam menjalankan pekerjaan dan pelaporan akan lebih 

maksimal dan tepat waktu sesuai yang dibutuhkan. 
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ABSTRACT 

 

The Department of Youth and Sports is a government agency under the authority of the ministry of youth and 

sports. As one of the regional apparatus in improving sports achievement and youth potential who has the duties 

and functions as implementers of development, especially in the field of youth and sports, the Athlete and 

Trainer Data Management System at the Youth and Sports Office still uses a manual recording system and 

services to Athletes and Trainers. still very slow. To improve the data management and data management 

system, a data management application was made. This application management was made using the PHP 

programming language and MySQL as the database system. With the web-based application for managing data 

for athletes and coaches in South Kalimantan, the Banjarmasin Dispora can facilitate data management, submit 

easy and fast submissions that will be immediately followed up by related parties, make it easier to carry out 

work and reporting will be maximized and timely as needed. 
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PENDAHULUAN  

Dinas Pemuda dan Olahraga adalah sebuah Lembaga Pemerintah yang berada dibawah wewenang 

Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebagai salah satu perangkat daerah dalam Pembudayan olahraga dan 

potensi pemuda yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai katalisator dan dinamisator pelaksana pembangunan 

khususnya di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan harus  dapat menciptakan iklim masyarakat yang mampu 

memberdayakan dirinya sendiri dan olahraga. 

Menurut (Sunarto & Lita, 2020), Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Banjarmasin merupakan 

organisasi perangkat daerah hasil penataan kelembagaan pada tahun 2016 dan baru beroperasi sejak Januari 

2017, dulunya adalah DISPORADUBPAR (Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata), yang berisikan 

tiga dinas yang sekarang yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, dan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan. Tetapi sekarang dipisah menjadi tiga dinas karena Presidennya pada saat itu Melantik 3 menteri, 

diantaranya: Menteri DISPORA, Menteri Kebudayaan, dan Menteri Pariwisata. 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga jelas sangat berperan untuk mencari bakat pemuda di bidang olahraga 

sekaligus membuat suatu kegiatan yang bisa meningkatkan secara optimal potensi pemuda daerah terutama pada 

bidang olahraga serta mencari dan mendanai kegiatan tersebut sehingga tujuan pemuda daerah dapat bersaing 

dan berprestasi di tingkat Nasional dan Internasional bisa segera tercapai (Ade, 2018). 

Saat ini Sistem Informasi di Dinas Pemuda dan Olahraga masih menggunakan sistem pencatatan manual 

dengan buku. Kelemahan dari pencatatan secara manual ini yaitu: Memerlukan tenaga ekstra untuk menulis, 

Kurang rapi saat pembuatan laporan, Membutuhkan tempat atau untuk menyimpan file, Waktu yang dibutuhkan 

untuk membuat laporan lebih lama, Kesulitan dalam mencari data, Kemungkinan file rusak semakin besar 

misalkan dimakan rayap atau rusak karena sudah terlalu tua. Selain pencatatan manual menggunakan buku 

beberapa data juga ada disimpan menggunakan Microsoft Excel, kekurangan dari sistem ini berupa: Beresiko 

salah ketik ataupun terhapusnya data, tidak ada histori perubahan data, sulit digunakan untuk bersamaan, 

diragukan keakuratannya. Sistem yang berjalan saat ini juga masih merepotkan para atlet atau pelatih yang ingin 

mendaftarkan diri untuk mengikuti pertandingan. Mereka sering kebingungan untuk memasuki ruangan yang 

mana, terkadang juga beberapa atlet ataupun pelatih melupakan berkas-berkas penting yang mengharuskan 

mereka untuk pulang mengambil berkas tersebut.   

Maka dari itu diperlukan sebuah konsep atau sistem yang baik yang akan digunakan, sehingga nantinya 

dapat terwujud suatu pelayanan yang bermutu, efektif dan efisien serta dapat meningkatkan kinerja dari Dinas 

Pemuda dan Olahraga di bidang Pembudayaan Olahraga itu sendiri.  

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dibuat suatu aplikasi manajemen data atlet dan pelatih pada Dinas 

Pemuda dan Olahraga Banjarmasin yang mampu untuk meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu, efektif, 

dan efisien”. 

 

METODE  

1. Observasi 

Observasi ini dilaksanakan di Dinas Pemuda dan Olahraga Banjarmasin, yaitu terhadap sistem pengelolaan data 

Atlet dan Pelatih, waktu observasi adalah 1 bulan , hasil dari observasi adalah pencatatan masih menggunakan 

buku dan beberapa menggunakan Ms.Excel. 

2. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan Bapa Sutarno dan Kaka Lita, salah satu pegawai di Dinas 

Pemuda dan Olahraga. Wawancara dilaksanakan di ruangan Sekretariat, hasil dari wawancara adalah 

mendapatkan tetang Sejarah Dinas Pemuda dan Olahraga. 

3. Studi Kepustakaan 

Dalam metode ini, penulis menggunakan buku-buku referensi ataupun informasi dari internet untuk 

mendapatkan teori-teori dan metodologi yang tepat untuk mendukung penelitian ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Analisis sistem saat ini masih menggunakan sistem pencatatan manual dengan buku. Membutuhkan 

tempat atau untuk menyimpan file, Waktu yang dibutuhkan untuk membuat laporan lebih lama, Kesulitan dalam 

mencari data. Selain pencatatan manual menggunakan buku beberapa data juga ada disimpan menggunakan 

Microsoft Excel, Beresiko salah ketik ataupun terhapusnya data, tidak ada histori perubahan data, sulit 

digunakan untuk bersamaan, diragukan keakuratannya. 

 



 

Gambar  1 Flowchart Sistem Berjalan 

Pada gambar diatas dijelaskan bahwa atlet atau pelatih datang kekantor DISPORA untuk menyerahkan berkas 

data diri pelatih dan atlet, setelah itu pegawai memeriksa data tersebut dan apabila data nya sudah benar, maka 

data dicatat ke arsip dan dimasukkan kedalam excel. 

 

Berikut ini merupakan gambaran Use Case dari Metode UML (Unified Modelling Languange) yang digunakan 

untuk membangun Aplikasi Pengelolaan Data Atlet Dan Pelatih Kalimantan Selatan Berbasis Website Di 

Dispora Banjarmasin ini, yaitu : 

 
 

Gambar  2 Use Case Diagram  



 

Berikut ini merupakan gambaran Class Diagram dari Aplikasi Pengelolaan Data Atlet Dan Pelatih Kalimantan 

Selatan Berbasis Website Di Dispora Banjarmasin ini, yaitu: 

 
Gambar  3 Class Diagram

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

Adapun Beberapa hasil implementasi tampilan menu antar muka masukan sistem sebagai berikut: 

1. Tampilan Login 

Tampilan login untuk masuk berdasarkan masing masing status user. 

 
Gambar  4 Tampilan Login 



 

2. Menu Utama 

Tampilan utama saat masuk kedalam aplikasi. 

 
Gambar  5 Menu Utama 

3. Tampilan Data Pendaftaran Atlet 

Tampilan semua data data calon atlet yang mengajukan pendaftaran. 

 
Gambar  6 Tampilan Data Pendaftaran Atlet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Tampilan Data Pendaftaran Pelatih 

Tampilan semua data data calon pelatih yang mengajukan pendaftaran. 

 
Gambar  7 Tampilan Data Pendaftaran Pelatih 

5. Tampilan Data Atlet 

Tampilan dimana calon atlet yang sudah diterima akan terdaftar menjadi atlet dan data data nya ditampilkan di 

menu ini. 

 
Gambar  8 Tampilan Data Atlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6. Tampilan Data Pelatih 

Tampilan dimana calon pelatih yang sudah diterima akan terdaftar menjadi atlet dan data data nya ditampilkan 

di menu ini. 

 
Gambar  9 Tampilan Data Pelatih 

7. Tampilan Data Pertandingan 

Tampilan seluruh data data jadwal pertandingan dari semua cabang olahraga. 

 
Gambar  10 Tampilan Data Pertandingan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Tampilan Tambah Pertandingan 

Form yang digunakan untuk admin menambah jadwal pertandingan baru. 

 
Gambar  11 Tampilan Tambah Pertandingan 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

Pada tampilan antarmuka keluaran sistem akan menampilkan laporan atau output sistem dari hasil pengolahan 

data yang telah diinputkan ke dalam sistem. 

1. Laporan Data Pendaftaran Atlet 

Laporan seluruh data data atlet yang mendaftarkan diri. 

 
Gambar  12 Laporan Data Pendaftaran Atlet 



 

 
2. Laporan Data Pendaftaran Pelatih 

Laporan seluruh data data pelatih yang mendaftarkan diri. 

 
 

Gambar  13 Laporan Data Pendaftaran Pelatih 

3. Laporan Data Atlet 

Laporan semua data data atlet yang sudah resmi menjadi atlet. 

 
Gambar  14 Laporan Data Atlet 

 



 

4. Laporan Data Pelatih 

Laporan semua data data pelatih yang sudah resmi menjadi pelatih. 

 
Gambar  15 Laporan Data Pelatih 

5. Laporan Data Pertandingan 

Tampilan laporan semua jadwal pertandingan. 

 
Gambar  16 Laporan Data Pertandingan 



 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, serta implementasi yang dilakukan pada bab sebelumnya 

dapat diambil kesimpulan terhadap pembuatan Aplikasi Pengelolaan Data Atlet Dan Pelatih Kalimantan Selatan 

Berbasis Website Di Dispora Banjarmasin. 

1. Mempermudah para calon atlet atau pelatih yang ingin mendaftar tanpa harus datang langsung ke kantor 

DISPORA. 

2. Mempermudah dalam memanajemen data dan mempercepat pencarian data atlet ataupun pelatih. 

3. Aplikasi dapat menginformasikan pertandingan apa saja yang digelar dan dapat langsung mendaftarkan diri 

untuk mengikuti pertandingan tersebut. 

4. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah dalam pengaturan jadwal pertandingan dan hasilnya. 

5. Mempercepat dalam pembuatan laporan kepada pimpinan. 

 

Saran 

 Penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga diperlukan saran diberikan untuk 

penyempurnaan Aplikasi Pengelolaan Data Atlet Dan Pelatih Kalimantan Selatan Berbasis Website Di Dispora 

Banjarmasin. Adapun saran yang diberikan dalam aplikasi ini adalah : 

1. Sistem bisa dikembangkan lagi dengan menambahkan kode barcode untuk laporan. 

2. Penambahan keamanan untuk setiap penginputan proses. 

3. Untuk lebih mempermudah dan meningkatkan kualitas, aplikasi ini dapat dikembangkan menjadi berbasis 

mobile (android). 
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