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ABSTRAK  

 

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan (DISPORA) merupakan unsur pelaksanaan 

otonomi daerah yang bergerak dalam bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. Dinas Pemuda dan Olahraga 

memiliki beberapa kendala yang sering terjadi pada bagian pengelolaan data data atlet, kejuaraan dan grafik 

kejuaraan, maka dari itu hal ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan yang sering terjadi karena 

pengolahan data masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang fungsinya belum khusus untuk pengolahan 

data seperti data user, pelatih, atlet, pengurus cabang, cabang olahraga, kejuaraan, manager, agenda training 

center, agenda rapat, gaji dan grafik kejuaraan. 

Dibuatlah sebuah aplikasi pengelolaan data atlet, kejuaraan dan grafik kejuaraan dinas pemudan dan 

olahraga berbasis web yang bisa memudahkan kinerja pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 

Kalimantan Selatan. Maka dihasilkanlah sebuah aplikasi pengelolaan data atlet, kejuaraan dan grafik kejuaraan 

yang efektif, efesien, cepat, dan memudahkan pekerjaan. 

Aplikasi pengelolaan data atlet, kejuaraan dan grafik kejuaraan, maka pengguna dapat mengelola seluruh 

data seperti data pelatih, atlet, pengurus cabang, cabang olahraga, kejuaraan, manager, agenda training center, 

agenda rapat, gaji dan grafik. Membutuhkan waktu sebentar untuk mengelola seluruh data tersebut seperti 

menambah data, edit, hapus, dan membuat laporan. Aplikasi pengelolaan data atlet, kejuaraan dan grafik 

kejuaraan ini dirancang untuk menghasilkan sistem yang lebih efisien dan efektif dalam pencatatan dan 

penyampaian informasi. 

 

Kata kunci: Aplikasi, Atlet, Grafik, Olahraga, Pelatih, Web. 

 

 

ABSTRACT  

he South Kalimantan Provincial Youth and Sports Office (DISPORA) is an element of the implementation of 

regional autonomy which is engaged in the field of Youth and Sports. The Department of Youth and Sports has 

several obstacles that often occur in the data management section of athlete data, championships and 

championship charts, therefore this aims to reduce the possibility of errors that often occur because data 

processing is still using Microsoft Excel applications whose functions are not yet specific for data processing. 

such as user data, coaches, athletes, branch managers, sports, championships, managers, training center 

agendas, meeting agendas, salaries and championship charts. 

An application for managing athlete data, championships and web-based sports and youth service 

championship charts was created that could facilitate the performance of employees at the Youth and Sports 

Office of South Kalimantan Province. So an application for managing athlete data, championships and 

championship graphics is produced that is effective, efficient, fast, and makes work easier. 

Applications for managing athlete data, championships and championship charts, so users can manage all data 

such as data for coaches, athletes, branch managers, sports, championships, managers, training center 

agendas, meeting agendas, salaries and graphs. It takes a minute to manage all the data such as adding data, 

editing, deleting, and generating reports. This athlete data management application, championship and 

championship graph is designed to produce a more efficient and effective system in recording and delivering 

information. 
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PENDAHULUAN  

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan merupakan unsur pelaksanaan otonomi 

daerah yang bergerak dalam bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) 

memiliki tugas untuk melaksanakan berbagai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah dalam bidang 

kepemudaan dan keolahragaan yang diberikan oleh Bupati. Informasi berperan penting pada semua aspek 

kehidupan terutama bagi mereka yang menekuni dunia bisnis. Kemajuan teknologi khususnya komputer, 

menjadikan mereka bergerak dibidang bisnis perlu mencermati peluang yang mereka miliki karena komputer 

merupakan penunjang utama bagi pengguna sistem di era modern ini. Komputer sebagai sarana pengolah data 

membantu untuk dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat, tepat dan akurat.  

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan mempunya visi “Terwujudnya Peningkatan 

Aktifitas, Pembinaan Serta Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan yang produktif, Mandiri dan 

Berprestasi di Kota Banjarmasin”, sebagai bentuk pelaksanaan visi tersebut adanya penyelenggaraan kejuaraan 

olahraga pelajar seperti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), Pekan Olahraga Nasional (PON), 

kejuaraan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS), Kejuaraan Nasional (KEJURNAS), Pekan Olahraga Pelajar 

Daerah (POPDA), Pekan Olahraga Pelajar Cacat Nasional (POPCANAS). Aplikasi yang digunakan untuk 

mengelola data masih mengunakan aplikasi Microsoft Excel untuk menyimpan data-data. Hal ini menyebabkan 

penyajian data dan informasi masih sangat lambat dan lama.  

Penelitian yang dilakukan (Sabara, 2016) yang membahas mengenai proses pendaftaran perlombaan 

FLS2N yang berjalan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal masih berjalan dengan 

sistem lama yang manual dengan cara datang langsung ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

tegal untuk mendaftarkan anak didiknya mengikuti perlombaan, dari hasil penelitian ini ialah dibuatlah aplikasi 

berbasis web agar memudahkan peserta dalam melakukan pendaftaran. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh 

(Alimin, 2016) yang membahas mengenai pendekatan kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa 

data primer dan data sekunder. Dan data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. 

Hasil penelitian ini ialah dibuatlah aplikasi berbasis desktop agar mempermudah pengawai dalam mengelola 

data atlet. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Tyesta, 2016) yang membahas mengenai belum menggunakan 

sistem informasi yang terpadu, pengolahan datanya masih menggunakan Aplikasi Microsoft Excel, hasil 

penelitian ini ialah di buatlah aplikasi berbasis desktop dengan adanya aplikasi ini kantor Dinas Pemuda dan 

Olahraga dapat mempercepat proses informasi pengolahan data atlet dan pembuatan laporan data atlet secara 

akurat, seperti pendataan atlet, pendataan pelatih, pendataan cabang olahraga, pendataan prestasi olahraga. 

Mengatasi masalah tersebut dibutuhkan sebuah aplikasi yang terkomputerisasi dan terintegrasi bertujuan 

untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memudahkan dalam penyajian data dan informasi yang diharapkan, 

tersedianya Sistem yang mampu menghasilkan data yang akurat dan meminimalisirkan kesalahan. Dinas 

Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Provinsi Kalimantan Selatan membuat sebuah aplikasi sederhana  dengan 

judul “APLIKASI PENGELOLAAN DATA ATLET, KEJUARAAN DAN GRAFIK KEJUARAAN DINAS 

PEMUDAN DAN OLAHRAGA BERBASIS WEB PROVINSI KALIMANTAN SELATAN”. 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

Data dan referensi yang di dapat untuk menuliskan naskah skripsi di Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kalimantan Selatan ini menggunakan metode Pengamatan, Wawancara langsung, dan Dokumentasi. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Studi Literatur 
Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian 
kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta 
mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008:3). 
Melakukan studi literatur ini dilakukan oleh peneliti antara setelah mereka 
menentukan topik penelitian dan ditetapkannya rumusan permasalahan, sebelum mereka terjun ke 
lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan (Darmadi, 2011). 

2. Pengamatan (observasi) 
Data diintegrasikan dari wawancara dan survei. Pengamatan umumnya dipahami sebagai upaya untuk 
mendapatkan data “secara alami”. Cara paling sederhana untuk memahami metode pengamatan 
adalah dengan melihat dan mendengar peristiwa atau tindakan orang yang diamati dan kemudian 
mencatat hasil pengamatan mereka dengan catatan atau bantuan lainnya. 

3. Wawancara (Interview) 
Teknik pengumpulan data secara wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan 
dalam proses penelitian, dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena 
mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail tentang tata kelola administrasi kegiatan 
intelijen. 
 



 

Metode Pengembangan Sistem 

Pada penelitian ini megunakan metode waterfall yaitu: 

1. Analisis dan Definisi  

Analisis kebutuhan sistem adalah tahapan klien atau pengguna menjalankan segala kedalam dan tujuan 

serta mendefinisikan apa yang diinginkan dari sistem.  

2. Perancanan Sistem  

Desain dalam tahapan ini adalah, pengembang akan menghasilkan sebuah arsistektur sistem secara 

keseluruhan, dalam tahap ini menentukan alur perangkat lunak hingga pada tahap algoritma yang 

detail.  

3. Implementasi dan Pengujian Sistem  

Implementasi adalah tahapan dimana keselurhan desain diubah menjadi kode-kode program yang 

selajutnya akan diintegrasikan menjadi sistem. 

4. Integrasi dan Pengujian Sistem  

Integration & Testing yaitu seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan 

ke dalam sistem setelah pengujian. 

5. Operasi dan Pemeliharaan  

Operation & Maintenance adalah pemeliharaan yang termasuk diantaranya instalasi dan proses 

perbaikan sistem. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Analisis Terhadap Sistem Lama 

Menganalisis suatu sistem yang sedang berjalan merupakan salah satu tahap untuk manganalisis suatu 

sistem Sistem atau prosedur yang berjalan pada Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kalimantan Selatan belum 

sepenuhnya terkomputerisasi, penyimpanan data masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk 

menyimpan data-data atlet, kejuaraan dan grafik kejuaraan. Masih manualnya proses pengelolaan atlet, 

kejuaraan dan grafik kejuaraan tentunya sering memakan waktu yang cukup lama untuk mencari data atlet, 

kejuaraan dan grafik kejuaraan tersebut, dari segi keamanan belum cukup baik karena masih di simpan di 

aplikasi Microsoft Excel bisa saja sewaktu-waktu file tersebut terkena virus dan data tersebut menjadi hilang. 

Dari uraian diatas maka di buatlah suatu sistem aplikasi pengelolaan data atlet, kejuaraan dan grafik 

kejuaraan Dinas Pemudan Dan Olahraga Berbasis Web Provinsi Kalimantan Selatan bertujuan dapat mengelola 

data lebih cepat, efektif, efesien dan akuarat. Berikut ini adalah flowmap sistem yang berjalan saat ini: 

 
Gambar 3. 1 Flowmap Sistem yang Berjalan 

Rancangan Model Sistem 

Pada rancanga model sistem ini akan membahas gambaran kebutuhan sistem yang akan dibangun. 

Pemodelan rancangan sistem ini menggunakan UML (Unified Modelling Language) yang memiliki beberapa 

tahap yaitu use case diagaram, aktivity diagram, dan sequence diagram. 

 

 

 

 

 

 



 

Use Case Diagram 

Pada bagian use case diagram akan membahas alur skenario hubungan antara user dan sistem, pada use 

case diagram ini membahas kebutuhan sistem dari sudut pandang user/pengguna. 

  
Gambar 3. 2 Use Case Diagram 

Activity Diagram 

Activity Diagram merupakan alur kerja (workflow) atau kegiatan (aktivitas) dari sebuah sistem 

atau menu yang ada pada perangkat lunak. Activity Diagram juga digunakan untuk mendefinisikan urutan atau 

pengelompokan tampilan dari sistem /user interface dimana setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah 

rancangan antar muka tampilan serta rancang menu yang ditampilkan pada perangakat lunak. 

1. Activity Login Admin 

 
Gambar 3. 3 Activity Login Admin 



 

Berdasarkan Gambar 3.4 digram activity ini dimulai dari form login, pengguna/admin diharuskan login 

terlebih dulu untuk bisa masuk ke aplikasi. Apabila login tersebuat gagal akan menampilkan alert gagal, dan 

apabila berhasil akan dimunculkan alert berhasil masuk ke aplikasi.  

 

2. Activity Diagram Halaman Utama Admin 

 
Gambar 3. 4 Diagram Activity Menu Admin 

Berdasarkan Gambar 3.5 digram activity halaman utama admin, setelah berhasil masuk kedalam 

aplikasi admin bisa mengakses semua data seperti mengelola data admin, data pengunjung, data surat masuk, 

data surat keluar, data surat disposisi, data surat pemanggilan, dan admin bisa menambahkan data, edit data, 

hapus data dan membuat laporan harian atau tahunan. 
 

Sequence Diagram 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah scenario. Komponen utama 

squence diagram terdiri atas objek yang dituliskan dengan kotak segi empat bernama. 

1. Sequence diagram Admin 

  

 
Gambar 3. 5 Sequence Diagram Admin 



 

Class Diagram 

 

         Class Diagram adalah kumpulan objek;;objek yang mempunyai struktur umum behaviorumum, relasi 

umum, dan semantic/kata yang umum. Sebuah class digambarkan seperti sebuah bujur sangkar dengan tiga 

bagian ruangan. 

 
Gambar 3. 6 Class Diagram 

Hasil Tampilan Aplikasi 

Tampilan Antar Muka Masukan Sistem 

Hasil Antar Muka Masukan Sistem 

Sebelum masuk ke halaman utama admin dari aplikasi pengelolaan data atlet, kejuaraan dan grafik 

kejuaraan ini menampilkan halaman paling utama yang yaitu login. pada halaman ini Admin diharuskan 

memasukan username dan Password yang sudah di inputkan sebelumnya  dan kemudian klik button login, 

sehingga di alihkan ke halaman utama aplikasi. 

 
Gambar 4. 1 Tampilan Antarmuka Login 

 



 

1. Tampilan Halaman Menu Utama Admin 

 
Gambar 4. 2 Tampilan Antamuka Halaman Utama Admin 

Setelah melakukan login dengan hak akses sebagai admin, maka halaman utama yang akan tampil 

adalah halaman utama admin, dimana halaman utama ini memiliki hak akses penuh untuk mengelola seluruh 

data aplikasi. 

2. Tampilan Tabel Data Pelatih 

 
Gambar 4. 3 Tampilan Data Pelatih 

Setelah menginput data dan tersimpan maka akan di tampilkan di tabel data pelatih seperti gambar 

yang ada diatas dengan tombol aksi edit untuk mengedit data apabila terjadi kesalahan dalam simpan data, 

tombol hapus data untuk menghapus data yang salah dan cetak untuk membuat laporan.  

 

3. Tampilan Antarmuka Input Data Pelatih 

 
Gambar 4. 4 Tampilan Antarmuka Input Data Pelatih 



 

Menampilkan form seperti pada gambar diatas dengan tombol submit untuk menyimpan data ke 

database. Apabila ada data yang kosong maka data tidak akan tersimpan ke database dan akan menampilkan 

peringatan berupa validasi bahwa ada data yang masih kosong atau data yang masih belum diisi. 

 

4. Tampilan Data Atlet 

 
Gambar 4. 5 Tampilan Data Atlet 

Setelah menginput data dan tersimpan maka akan di tampilkan di tabel data pegawai seperti gambar 

yang ada diatas dengan tombol aksi edit untuk mengedit data apabila terjadi kesalahan dalam simpan data, 

tombol hapus data untuk menghapus data yang salah dan cetak untuk membuat laporan. 

 

5. Tampilan Antarmuka Input Data Atlet 

 
Gambar 4. 6 Tampilan Antarmuka Input Data Atlet 

Menampilkan form simpan data atlet seperti pada gambar diatas dengan tombol submit untuk 

menyimpan data ke database. Apabila ada data yang kosong maka data tidak akan tersimpan ke database dan 

akan menampilkan peringatan berupa validasi bahwa ada data yang masih kosong atau data yang masih belum 

diisi. 

 

6. Tampilan Data Pengurus Cabang 

 
Gambar 4. 7 Tampilan Data Pengurus Cabang 



 

Setelah menginput data dan tersimpan maka akan di tampilkan di tabel data pengurus cabang seperti 

gambar yang ada diatas dengan tombol aksi edit untuk mengedit data apabila terjadi kesalahan dalam simpan 

data dan tombol hapus data untuk menghapus data yang salah dan cetak untuk membuat laporan. 

 

7. Tampilan Antarmuka Input Data Pengurus Cabang 

 
Gambar 4. 8 Tampilan Antarmuka Input Data Pengurus Cabang 

Menampilkan form simpan data Pengurus Cabang seperti pada gambar diatas dengan tombol submit 

untuk menyimpan data ke database. Apabila ada data yang kosong maka data tidak akan tersimpan ke database 

dan akan menampilkan peringatan berupa validasi bahwa ada data yang masih kosong atau data yang masih 

belum diisi. 

8. Tampilan Data Cabang Olahraga 

 
Gambar 4. 9 Tampilan Data Cabang Olahraga 

Setelah menginput data dan tersimpan maka akan di tampilkan di tabel data cabang olahraga seperti 

gambar yang ada diatas dengan tombol aksi edit untuk mengedit data apabila terjadi kesalahan dalam simpan 

data, tombol hapus data untuk menghapus data yang salah dan cetak untuk membuat laporan. 

 

9. Tampilan Antarmuka Input Data Cabang Olahraga 

 
Gambar 4. 10 Tampilan Antarmuka Input Data Cabang Olahraga 



 

Menampilkan form simpan data cabang olahraga seperti pada gambar diatas dengan tombol submit 

untuk menyimpan data ke database. Apabila ada data yang kosong maka data tidak akan tersimpan ke database 

dan akan menampilkan peringatan berupa validasi bahwa ada data yang masih kosong atau data yang masih 

belum diisi. 

 

10. Tampilan Data Kejuaraan 

 
Gambar 4. 11 Tampilan Data Kejuaraan 

Setelah menginput data dan tersimpan maka akan di tampilkan di tabel data kejuaraan seperti gambar 

yang ada diatas dengan tombol aksi edit untuk mengedit data apabila terjadi kesalahan dalam simpan data, 

tombol hapus data untuk menghapus data yang salah dan cetak untuk membuat laporan 

 

11. Tampilan Antarmuka Input Data Kejuaraan 

 
Gambar 4. 12 Tampilan Antarmuka Input Data Kejuaraan 

Menampilkan form simpan data kejuaraan seperti pada gambar diatas dengan tombol simpan untuk 

menyimpan data ke database. Apabila ada data yang kosong maka data tidak akan tersimpan ke database dan 

akan menampilkan peringatan berupa validasi bahwa ada data yang masih kosong atau data yang masih belum 

diisi. 

 

12. Tampilan Data Manager 

 
Gambar 4. 13 Tampilan Data Manager 



 

Setelah menginput data dan tersimpan maka akan di tampilkan di tabel data manager seperti gambar 

yang ada diatas dengan tombol aksi edit untuk mengedit data apabila terjadi kesalahan dalam simpan data, 

tombol hapus data untuk menghapus data yang salah dan cetak untuk membuat laporan 

 

13. Tampilan Antarmuka Input Data Manager 

 
Gambar 4. 14 Tampilan Antarmuka Input Data Manager 

Menampilkan form simpan data manager seperti pada gambar diatas dengan tombol simpan untuk 

menyimpan data ke database. Apabila ada data yang kosong maka data tidak akan tersimpan ke database dan 

akan menampilkan peringatan berupa validasi bahwa ada data yang masih kosong atau data yang masih belum 

diisi. 

 

14. Tampilan Data Agenda Training Center 

 
Gambar 4. 15 Tampilan Data Agenda Training Center 

Setelah menginput data dan tersimpan maka akan di tampilkan di tabel data agenda training center 

seperti gambar yang ada diatas dengan tombol aksi edit untuk mengedit data apabila terjadi kesalahan dalam 

simpan data, tombol hapus data untuk menghapus data yang salah dan cetak untuk membuat laporan 

 

15. Tampilan Antarmuka Input Data Agenda Training Center 

 
Gambar 4. 16 Tampilan Antarmuka Input Data Agenda Training Center 



 

Menampilkan form simpan data surat perintah seperti pada gambar diatas dengan tombol simpan untuk 

menyimpan data ke database. Apabila ada data yang kosong maka data tidak akan tersimpan ke database dan 

akan menampilkan peringatan berupa validasi bahwa ada data yang masih kosong atau data yang masih belum 

diisi. 

 

16. Tampilan Data Agenda Rapat 

 
Gambar 4. 17 Tampilan Data Agenda Rapat 

Setelah menginput data dan tersimpan maka akan di tampilkan di tabel data agenda rapat seperti 

gambar yang ada diatas dengan tombol aksi edit untuk mengedit data apabila terjadi kesalahan dalam simpan 

data, tombol hapus data untuk menghapus data yang salah  dan cetak untuk membuat laporan 

 

17. Tampilan Antarmuka Input Data Agenda Rapat 

 
Gambar 4. 18 Tampilan Antarmuka Input Data Agenda Rapat 

Menampilkan form simpan data agenda rapat seperti pada gambar diatas dengan tombol simpan untuk 

menyimpan data ke database. Apabila ada data yang kosong maka data tidak akan tersimpan ke database dan 

akan menampilkan peringatan berupa validasi bahwa ada data yang masih kosong atau data yang masih belum 

diisi. 

 

18. Tampilan Data Gaji 

 
Gambar 4. 19 Tampilan Data Gaji 



 

Setelah menginput data dan tersimpan maka akan di tampilkan di tabel data gaji seperti gambar yang 

ada diatas dengan tombol aksi edit untuk mengedit data apabila terjadi kesalahan dalam simpan data, hapus data 

untuk menghapus data yang salah dan cetak untuk membuat laporan. 

 

19. Tampilan Antarmuka Input Data Gaji 

 
Gambar 4. 20 Tampilan Antarmuka Input Data Gaji 

Menampilkan form simpan data gaji seperti pada gambar diatas dengan tombol simpan untuk 

menyimpan data ke database. Apabila ada data yang kosong maka data tidak akan tersimpan ke database dan 

akan menampilkan peringatan berupa validasi bahwa ada data yang masih kosong atau data yang masih belum 

diisi. 

 

20. Tampilan Data Grafik 

 
Gambar 4. 21 Tampilan Data Grafik 

Ini adalah tampilan grafik mendali kejuaraan emas, perak, dan prunggu tahun 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

 

Pada tampilan antarmuka keluaran sistem akan menampilkan laporan atau output sistem yang telah 

dibuat dari rancangan sebelumnya. 

 

1. Tampilan Laporan Pelatih 
Berikut ini adalah laporan pelatih pada aplikasi pengelolaan data atlet, kejuaraan dan grafik kejuaraan 

dinas pemudan dan olahraga berbasis web provinsi kalimantan selatan. 

 
Gambar 4. 22 Tampilan Laporan Pelatih 

2. Tampilan Laporan Atlet 

Berikut ini adalah laporan atlet aplikasi pengelolaan data atlet, kejuaraan dan grafik kejuaraan dinas 

pemudan dan olahraga berbasis web provinsi kalimantan selatan 

 
Gambar 4. 23 Tampilan Laporan Atlet 

3. Tampilan Laporan Pengurus Cabang 

Berikut ini adalah laporan pengurus cabang pada aplikasi pengelolaan data atlet, kejuaraan dan grafik 

kejuaraan dinas pemudan dan olahraga berbasis web provinsi kalimantan selatan 

 
Gambar 4. 24 Tampilan Laporan Pengurus Cabang 



 

4. Tampilan Laporan Cabang Olagraga 

Berikut ini adalah laporan cabang olahraga pada aplikasi pengelolaan data atlet, kejuaraan dan grafik 

kejuaraan dinas pemudan dan olahraga berbasis web provinsi kalimantan selatan 

 
Gambar 4. 25 Tampilan Laporan Cabang Olahraga 

5. Tampilan Laporan Kejuaraan 

Berikut ini adalah laporan kejuaraan pada aplikasi pengelolaan data atlet, kejuaraan dan grafik 

kejuaraan dinas pemudan dan olahraga berbasis web provinsi kalimantan selatan 

 
Gambar 4. 26 Tampilan Laporan Kejuaraan 

 

 

 

 

 

 



 

6. Tampilan Laporan Manager 

Berikut ini adalah laporan manager pada aplikasi pengelolaan data atlet, kejuaraan dan grafik kejuaraan 

dinas pemudan dan olahraga berbasis web provinsi kalimantan selatan 

 
Gambar 4. 27 Tampilan Laporan Manager 

 

7. Tampilan Laporan Agenda Training Center 

Berikut ini adalah laporan agenda training center aplikasi pengelolaan data atlet, kejuaraan dan grafik 

kejuaraan dinas pemudan dan olahraga berbasis web provinsi kalimantan selatan 

 
Gambar 4. 28 Tampilan Laporan Agenda Training Center 

 

 

 



 

 

8. Tampilan Laporan Agenda Rapat 

Berikut ini adalah laporan agenda rapat pada aplikasi pengelolaan data atlet, kejuaraan dan grafik 

kejuaraan dinas pemudan dan olahraga berbasis web provinsi kalimantan selatan 

 
Gambar 4. 29 Tampilan Laporan Agenda Rapat 

9. Tampilan Laporan Gaji 

Berikut ini adalah laporan gaji pada aplikasi pengelolaan data atlet, kejuaraan dan grafik kejuaraan 

dinas pemudan dan olahraga berbasis web provinsi kalimantan selatan 

 
Gambar 4. 30 Tampilan Laporan Gaji 



 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 
Setelah melalui beberapa tahapan dan pembahasan penelitian dari semua permasalahan, analisis, 

perancangan dan pembuatan sistem yang berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aplikasi pengelolaan data atlet, kejuaraan dan grafik kejuaraan, maka pengguna dapat mengelola 

seluruh data seperti data pelatih, atlet, pengurus cabang, cabang olahraga, kejuaraan, manager, agenda 

training center, agenda rapat, gaji dan grafik. Tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengelola 

seluruh data tersebut seperti menambah data, edit, hapus, dan membuat laporan. 

2. Aplikasi pengelolaan data atlet, kejuaraan dan grafik kejuaraan ini sangat memudahkan pengguna 

dalam mencari dan membuat rekap data pertahun. 

3. Aplikasi pengelolaan data atlet, kejuaraan dan grafik kejuaraan ini dirancang untuk menghasilkan 

sistem yang lebih efisien dan efektif dalam pencatatan dan penyampaian informasi. 

4. Aplikasi pengelolaan data atlet, kejuaraan dan grafik kejuaraan ini sudah di lengkapi dengan grafik 

kejuaraan, sehingga memudahkan pengguna dalam hal melihat data grafik tersebut. 

 

Saran 

Aplikasi pengelolaan data atlet, kejuaraan dan grafik kejuaraan Dinas Pemudan Dan Olahraga Berbasis 

Web Provinsi Kalimantan Selatan ini berjalan dengan baik dalam penggunaan serta pengembangannya, maka 

hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan menambahkan fitur notifikasi melalui email untuk daftar data atlet. 

2. Diharapkan memperbaiki fitur tampilan pada aplikasi pengelolaan data atlet, kejuaraan dan grafik kejuaraan 

ini. 
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