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ABSTRAK 
 
Pada Dispora Bidang Pemberdayaan Pemuda, Pegawai melakukan pengarsipan data peserta masih 
menggunakan sistem manual, hal ini mempunyai kekurangan karena dinilai kurang efektif dan juga dilihat 
kurang baik yang bisa berakibat hilangnya data peserta tersebut. Selain pengarsipan, pembuatan jadwal 
kegiatan juga masih menggunakan Microsoft Excel yang dinilai masih kurang karena tidak adanya database di 
sistem tersebut. Selain itu dalam hal pencarian data diperlukan waktu yang cukup lama untuk mencari data satu 
persatu di tempat pengarsipan. Dari permasalahan tersebut memunculkan gagasan untuk membuat sebuah 
sistem informasi kegiatan dan pendaftaran online peserta berbasis website yang memudahkan admin dalam 
proses penyimpanan data. Aplikasi ini dibuat dengan bahasa pemrograman PHP, framework CodeIgniter, dan 
database MySql. Aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan pekerjaan dari admin untuk mengelola kegiatan 
pada Dispora Bidang Pemberdayaan Pemuda sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik serta mempermudah 
peserta dalam pendaftaran lomba. Sistem Informasi Kegiatan Dan Pendaftaran Online Peserta Pada Dispora 
Bidang Pemberdayaan Pemuda Berbasis Website menyediakan pengelolaan data kegiatan dan peserta, data 
tersimpan dengan aman di database, dan peserta bisa mendaftarkan diri secara online. 
  
Kata Kunci: Codeigniter,  MySQL, Pendaftaran, PHP, Sistem Informasi 

 

 
ABSTRACT 

 
In the Youth Empowerment Dispora, employees filing participant data still use a manual system, this has 
drawbacks because it is considered ineffective and also seen as unfavorable which can result in the loss of 
participant data. Apart from archiving, scheduling activities also still uses Microsoft Excel, which is considered 
insufficient due to the absence of a database in the system. In addition, in terms of data retrieval, it takes a long 
time to find data one by one at the archiving place. From these problems led to the idea of creating a website-
based information system for participant activities and online registration that makes it easier for admins to 
process data storage. This application is made with the PHP programming language, CodeIgniter framework, 
and MySql database. This application is expected to facilitate the work of the admin to manage activities in the 
Youth Empowerment Dispora so as to get better results and make it easier for participants to register for 
competitions. Online Registration and Activity Information System for Participants in the Website-Based Youth 
Empowerment Sector Dispora provides data management for activities and participants, data is stored securely 
in the database, and participants can register themselves online. 
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PENDAHULUAN 
Dispora atau Dinas Pemuda Dan 

Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, 
adalah instansi yang bergerak pada bidang 
olahraga dan kepemudaan. Yang dibahas 
disini adalah tentang Penjabaran Tugas dan 
Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 
Kalimantan Selatan, dimana Kepala Dinas 
menjabat sebagai Pimpinan Dinas Pemuda 
dan Olahraga. Pada Kantor Dinas Pemuda 
dan Olahraga bidang Pemberdayaaan 
Pemuda Provinsi Kalimantan Selatan 
mengadakan acara yang diadakan setiap 
tahunnya banyak data peserta dari 
Kabupaten Se-Kalimantan Selatan yang 
perlu didata. Berdasarkan temuan dari 
penulis selama melakukan Penelitian, 
terdapat beberapa masalah yang perlu 
dipecahkan pada Kantor Dinas Pemuda dan 
Olahraga bidang Pemberdayaaan Pemuda 
Provinsi Kalimantan Selatan. 

Pegawai melakukan pengarsipan data 
peserta masih menggunakan sistem manual, 
hal ini mempunyai kekurangan karena 
dinilai kurang efektif dan juga dilihat kurang 
baik yang bisa berakibat hilangnya data 
peserta tersebut. Selain pengarsipan, 
pembuatan jadwal kegiatan juga masih 
menggunakan Microsoft Excel yang dinilai 
masih kurang karena tidak adanya database 
di sistem tersebut. Selain itu dalam hal 
pencarian data diperlukan waktu yang cukup 
lama untuk mencari data satu persatu di 
tempat pengarsipan. Oleh karena itu, 
berdasarkan dari permasalahan yang penulis 
temukan pada Kantor Dinas Pemuda dan 
Olahraga bidang Pemberdayaaan Pemuda 
Provinsi Kalimantan Selatan. Perancang 
ingin  membuat sebuah sistem yang mampu 
mempermudah proses penyimpanan data. 
Dengan alasan ini maka penulis mengangkat 
sebuah tema untuk penulisan karya tulis 
ilmiah ini dengan judul “Sistem Informasi 
Kegiatan Dan Pendaftaran Online Peserta 
Pada Dispora Bidang Pemberdayaan 
Pemuda Berbasis Website”. 
 
ALAT DAN METODE 

Aplikasi ini di buat dengan 
menggunakan 1 unit laptop yang 
mempunyai spesifikasi : 

 Processor Celeron 1.8Ghz 
 Ram 2 GB DDR3 
 Hardisk 320 GB 
 Mouse Logitech 

 Keyboard 
 Printer 

Dengan menggunakan perangkat lunak / 
software : 

 Sistem Operasi Windows 7 
 Google Chrome 
 Sublime Text3 
 Xampp 
 Microsoft Word 
 Adobe Reader 

 
Dalam penyusunan skripsi ini, 

digunakan beberapa metode untuk 
mengumpulkan data sebagai identifikasi dan 

analisa kebutuhan sistem, antara lain : 
1. Pengamatan (Observation) : 

pengumpulan data yang dilakukan 
langsung terjun ketempat yang 
dijadikan objek penelitan diantaranya 
dengan menggunakan catatan informasi 
hingga terbentuk catatan, bersifat pada 
masalah yang bersangkutan. 

2. Wawancara (Interview) : pengumpulan 
data yang dilakukan melalui 
komunikasi percakapan langsung 
dengan Staf Sub Bidang terkait pada 
kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga 
Prov. Kalimantan Selatan. 

3. Studi Pustaka : Pengumpulan data  
dengan cara mengambil data dari buku, 

jurnal, artikel, dan referensi lainnya 
yang berhubungan dengan topik yang 

digunakan sebagai bahan data. 

Selanjutnya, untuk metode pengembangan 
sistem perangkat lunak, mengacu pada 
model waterfall, yaitu salah satu model 

pengembangan software, dimana kemajuan 
suatu proses dipandang sebagai terus 

mengalir ke bawah seperti air terjun. Dalam 
model waterfall, setiap tahap harus 

berurutan, dan tidak dapat meloncat ketahap 
berikutnya, harus menyelesaikan tahap 
pertama baru lanjut ke tahap ke dua dan 

seterusnya. 

 



 

Menurut Tahapan-tahapan metode waterfall 
adalah sebagai berikut : 
1. Requirement 

Pada tahap ini merupakan tahap 
analisis kebutuhan user. Dari masalah 
yang telah di rumuskan, maka pada 
tahap ini ditentukan kebutuhan apa saja 
yang diperlukan sebagai solusi dari 
permasalahan. 

 
Gambar 1 Use Case Diagram 

2. Design 
Tahapan ini merupakan tahapan 
dimana kebutuhan yang telah ada 
ditahap sebelumnya dibuat menjadi 
rancangan sistem. Sehingga terlihat 
gambaran bentuk sistem yang akan 
dibuat. 

 
Gambar 2 Activity Diagram Login 

 

 
Gambar 3 Activity Diagram Input Data 

 

 
Gambar 4 Activity Diagram Cetak 

Laporan 
 

3. Implementation 
Pada tahap ini merupakan 
implementasi dari tahap design. 
Gambaran sistem di tahap sebelumnya 
di implementasikan dalam bentuk 
coding sampai menghasilkan sistem 
akhir atau sistem jadi. 

4. Verification 
Tahapan ini merupakan tahap dimana 
sistem atau aplikasi yang telah dibuat 
di uji. Apakah sistem sistem tersebut 
layak atau masi harus diperbaiki. 



 

Apabila sistem dianggap sudah baik 
maka sistem itu bisa diterapkan. 

5. Maintenance 
Sistem yang telah diterapkan kemudian 
dilakukan pemeliharaan agar selalu 
dalam kondisi baik dan tidak terjadi 
kesalahan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian ini dilakukan untuk 
menemukan ketidaksesuaian dari sistem 
yang diharapkan, seperti pada proses 
pemasukan, perubahan dan penghapusan 
data dengan memasukkan data yang 
didapatkan dari pemilik Toko Barokah 
Store. Pengujian secara blackbox dilakukan 
sebagai berikut : 
 

Tabel 1 Pengujian Halaman Login 
Pengujia

n 
Harapa

n 
Jenis 

Pengujia
n 

Keteranga
n 

Input 
usernam

e = 
admin 

dan 
passwor

d = 
admin 

lalu klik 
tombol 
login 

 

Berhasi
l 

masuk 
kedala

m 
sistem 

 

Blackbo
x 

Berhasil 

Kasus dan Hasil Uji Data Salah 
Input 

usernam
e = 

admin 
dan 

passwor
d = 

123456 
lalu klik 
tombol 
login 

 
 

Gagal 
masuk 
kedala

m 
sistem 

 

Blackbo
x 

Berhasil 

 
Tabel 2 Pengujian Halaman Acara 

Penguji
an 

Harapan Jenis 
Penguji

an 

Keterang
an 

Input Berhasil Blackb Berhasil 

data 
Acara 

dan 
klik 

tombol 
simpan 

 

menyimpan 
data ke 
dalam 

database 
 

ox 

Ubah 
data 

Acara 
dan 
klik 

tombol 
ubah 

 

Data Acara 
didalam 
database 
berhasil 
diubah 

 

Blackb
ox 

Berhasil 

Klik 
tombol 
hapus 

 

Data 
Lomba 

terhapus 
dari 

database 
dan akan 
muncul 

pemberitah
uan 

 

Blackb
ox 

Berhasil 

Kasus dan Hasil Uji Data Salah 
Input 
data 

kosong 
dan 
klik 

simpan 
 

Penyimpan
an data 

gagal dan 
muncul 

notifikasi 
 

Balckb
ox 

Berhasil 

 
Tabel 3 Pengujian Halaman Peserta 

Penguji
an 

Harapan Jenis 
Penguji

an 

Keterang
an 

Input 
Peserta 

dan 
klik 

tombol 
simpan 

 

Berhasil 
menyimpan 

data 
Peserta ke 

dalam 
database 

 

Blackb
ox 

Berhasil 

Ubah 
Peserta 

dan 
klik 

tombol 
ubah 

 

Data 
Peserta 
didalam 
database 
berhasil 
diubah 

 

Blackb
ox 

Berhasil 

Klik 
tombol 
hapus 

Data  
Peserta 
terhapus 

Blackb
ox 

Berhasil 



 

 dari 
database 
dan akan 
muncul 

pemberitah
uan 

 
Kasus dan Hasil Uji Data Salah 

Input 
data 

kosong 
dan 
klik 

simpan 
 

Penyimpan
an data 

gagal dan 
muncul 

notifikasi 
 

Balckb
ox 

Berhasil 

 
Tabel 4 Pengujian Halaman Proposal 

Penguji
an 

Harapan Jenis 
Penguji

an 

Keterang
an 

Input 
data 

Propos
al dan 

klik 
tombol 
simpan 

 

Berhasil 
menyimpan 

data 
Proposal ke 

dalam 
database 

 

Blackb
ox 

Berhasil 

Ubah 
data 

Propos
al dan 

klik 
tombol 
ubah 

 

Data 
Proposal 
didalam 
database 
berhasil 
diubah 

 

Blackb
ox 

Berhasil 

Klik 
tombol 
hapus 

 

Data  
Proposal 
terhapus 

dari 
database 
dan akan 
muncul 

pemberitah
uan 

 

Blackb
ox 

Berhasil 

Kasus dan Hasil Uji Data Salah 
Input 
data 

kosong 
dan 
klik 

simpan 
 

Penyimpan
an data 

gagal dan 
muncul 

notifikasi 
 

Balckb
ox 

Berhasil 

 

Dibawah ini merupakan hasil dari 
screenshot aplikasi pengelolaan barang dan 
penjualan pada toko barokah store berbasis 
website : 

 

 
Gambar 5 Tampilan Login 

 

 
Gambar 6 Tampilan Dokumentasi 

 

 
Gambar 7 Tampilan Beranda 

 

 
Gambar 8 Tampilan Data Acara 

 



 

 
Gambar 9 Laporan Data Acara 

 

 
Gambar 10 Laporan Data Pengiriman 

Proposal 
 

 
Gambar 11 Laporan Statistik Lomba 
 

KESIMPULAN 
Setelah melewati beberapa tahapan 

yaitu analisis sistem, desain, perancangan, 
pengujian dan implementasi maka dapat 
diambil kesimpulan  bahwa Sistem 
Informasi Kegiatan Dan Pendaftaran Online 
Peserta Pada Dispora Bidang Pemberdayaan 
Pemuda Berbasis Website antara lain : 

1. Masyarakat bisa melihat dokumentasi 
berupa foto mengenai acara / lomba 
pada website . 

2. Data peserta, pendaftar, jadwal 
kegiatan, informasi acara, dan 
informasi prestasi tersimpan dengan 
aman didalam database sehingga 
penyajian data pun akan semakin cepat 
dan akurat. 

3. Pendaftaran peserta acara ataupun 
lomba sudah bisa secara online pada 
website. 

4. Para peserta bisa mendapatkan 
informasi mengenai lomba ataupun 
acara yang akan diselenggarakan. 

 
SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah 
dikemukakan, dapat diajukan saran untuk 
pengembangan sistem lebih lanjut antara 
lain : 
1. Aplikasi ini bisa lebih dikembangkan 

agar tidak hanya terfokus pada 
pendaftaran atlit dan kegiatan saja, 
misalnya juga ditambahkan pendataan 
untuk pelatih yang bisa mengelola 
timnya dan jadwal latihannya. 

2. Aplikasi bisa lebih disempurnakan 
dengan membuat versi androidnya agar 
bisa diakses dengan mudah 
menggunakan handphone dan memiliki 
security pada Database. 
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