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Abstract—Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) Provinsi 

Sumatera Selatan mempunyai beberapa divisi diantaranya yaitu 

divisi Subbagian Perencanaan yang bertugas mengambil data ke 
ruangan Pembudayaan Olahraga kemudian merekap data tersebut 

menggunakan aplikasi spreadsheet dan membuatnya menjadi buku 

laporan tahunan, divisi ke-dua yaitu Subbagian pembudayaan 

olahraga yang bertugas melakukan pengolahan data atlet, data pelatih 
dan data prestasi atlet Provinsi Sumatera Selatan dengan 

menggunakan aplikasi spreadsheet, selanjutnya data tersebut akan 

diberikan kepada Subbagian Perencanaan. Namun, ada beberapa 

kendala yang sering dialami oleh kedua divisi tersebut yaitu buku 
tahunan yang dibuat oleh Subbagian Perencanaan rentan hilang, 

membutuhkan waktu yang lama karena data harus diambil kemudian 

diketik satu persatu untuk direkap, jika terjadi kesalahan dalam 

merekap data maka subbagian perencanaan harus membuka ulang 
kembali file yang telah diberikan oleh bagian pembudayaan olahraga. 

Berdasarkan masalah tersebut maka Subbagian perencanaan  

menginginkan sebuah aplikasi yang dapat membantu mempermudah 

proses pengolahan data dan pembuatan buku tahunan pada Dispora 
Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat mempermudah pegawai 

Subbagian Perencanaan dan Subbagian Pembudayaan Olahraga 

dalam melakukan pengolahan data atlet dan pelatih dan pembuatan  
buku tahunan di Dispora Provinsi Sumatera Selatan sehingga 

pengolahan data menjadi lebih mudah dan waktu yang dibutuhkan 

menjadi lebih efisien. Penelititan ini menghasilkan sebuah aplikasi 

pengolahan data berbasis web yang dibangun dengan menggunakan 
metode Rapid Application Development (RAD) dan diuji dengan 

menggunakan metode Black Box. Penulis menggunakan MYSQL 

sebagai database serta PHP sebagai bahasa pemrograman. 

Keywords: application, desktop, Rapid Application 

Development 

I.  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Peranan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dalam 

berbagai kebutuhan mendorong daya pikir manusia untuk 
mengembangkan teknologi sehingga dapat memudahkan 
setiap bidang kehidupan. Salah satunya yaitu bidang olahraga, 
banyak contoh bidang olahraga yang telah merasakan manfaat 

dari sentuhan Iptek. Namun, dalam menangani pengolahan 
data atlet dan pelatih, Iptek belum digunakan secara maksimal 
khususnya dalam menghindari kecurangan manipulasi data 
atlet dan pelatih. Ada beberapa kecurangan yang sering terjadi 
dalam pelaksaan event olahraga salah satunya yaitu manipulasi 
data atlet dan pelatih [1]. Manipulasi tersebut meliputi 
pemalsuan identitas jenis kelamin dimana atlet yang berjenis 
kelamin pria bertanding sebagai wanita karena mempunyai 
fisik yang mirip dengan wanita.  

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sumatera 
Selatan yang merupakan instansi pemerintah yang bergerak di 
Bidang Pembudayaan Olahraga, dalam hal pengolahan data 
telah menggunakan aplikasi spreadsheet. Dispora Provinsi 
Sumatera Selatan mempunyai beberapa divisi diantaranya 
yaitu Subbagian Perencanaan yang bertugas mengambil data 
ke ruangan Pembudayaan Olahraga kemudian merekap data 
tersebut menggunakan aplikasi spreadsheet dan membuatnya 
menjadi buku laporan tahunan, divisi ke-dua yaitu Subbagian 
pembudayaan olahraga yang bertugas melakukan pengolahan 
data atlet, data pelatih dan data prestasi atlet Provinsi 
Sumatera Selatan dengan menggunakan aplikasi spreadsheet, 
selanjutnya data tersebut akan diberikan kepada Subbagian 
Perencanaan untuk direkap dan kemudian dicetak menjadi 
buku laporan tahunan. 

Namun, ada beberapa kendala yang sering dialami yaitu 
Subbagian Perencanaan membutuhkan waktu yang lama 
karena data harus diambil di Subbagian Pembudayaan 
Olahraga kemudian diketik satu persatu untuk direkap, jika 
terjadi kesalahan dalam merekap data maka subbagian 
perencanaan harus membuka ulang kembali file yang telah 
diberikan oleh bagian pembudayaan olahraga dan buku 
tahunan yang dibuat oleh Subbagian Perencanaan rentan 
hilang, Berdasarkan masalah tersebut maka Subbagian 
perencanaan dan Subbagian pembudayaan olahraga 
menginginkan sebuah aplikasi yang dapat membantu 
mempermudah proses pengolahan data dan pembuatan buku 
tahunan pada Dispora Provinsi Sumatera Selatan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Aplikasi Pengolahan Data 
Kegiatan Atlet Dan Pelatih di Dispora Provinsi Sumatera 
Selatan Berbasis Web Dengan Metode RAD”. Metode RAD 
(Rapid Application Development ) ini merupakan salah satu 
metode pengembangan perangkat lunak, penulis memilih 
metode ini karena alasan untuk mempersingkat waktu 
pengembangan [2]. metode RAD lebih bersifat praktis dan 
mudah menyesuaikan untuk kebutuhan serta lebih aplikatif 
jika dibandingkan dengan metode waterfall [3]. Pengujian 
dilakukan dengan menggunakan metode pengujian Black Box 
yang terdiri dari pengujian Usability serta User Statisfaction 
Testing. 

1.2. Rumusan Masalah  

1. Subbagian perencanaan membutuhkan waktu yang 
lama karena data harus diambil di Subbagian 
pembudayaan olahraga kemudian diketik satu persatu 
untuk direkap. 

2. Jika terjadi kesalahan dalam merekap data maka 
subbagian perencanaan harus membuka ulang kembali 
file yang telah diberikan oleh bagian pembudayaan 
olahraga 

3. Buku tahunan yang dibuat oleh Subbagian 
Perencanaan rentan hilang 

1.3. Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan membuat 
aplikasi pengolahan data yang berbasis web dengan batasan-
batasan sebagai berikut :  

1. Aplikasi Pengolahan Data atlet dan data pelatih ini berbasis 
web dibuat dengan menggunakan Bahasa Pemograman PHP 
dan MySQL. 

2. Data terdiri dari data atlet yang ikut event, data prestasi 
atlet, data laporan prestasi atlet  dan data pelatih. 

3. Laporan yang akan dihasilkan berupa aplikasi laporan data 
atlet, data pelatih, data event, data latihan, data atlet yang 
berprestasi, dan cabang olahraga. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang dapat diperoleh dengan dilakukannya 
Penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Memberikan kemudahan kepada pegawai di Subbagian 
perencanaan untuk merekap data atlet, data pelatih data event, 
data latihan kemudian dicetak menjadi buku tahunan Dispora 
Provinsi Sumatera Selatan. 

b. Membuat Aplikasi Pengolahan data kegiatan Atlet dan 
Pelatih pada Dispora Provinsi Sumatera Selatan berbasis web. 

II. METODE PENELITIAN 

2.1. Metode RAD (Rapid Aplication Development) 

Metode pengembangan perangkat lunak yang 

digunakan yaitu Rapid Application Development (RAD). 

Rapid Application Development (RAD) merupakan model 

proses pengembangan perangkat lunak sekuensial linier 

yang menekankan pada siklus perkembangan yang 

pendek. Metode ini dipilih karena dengan menggunakan 

metode ini sebuah perangkat lunak aplikasi dapat 

dibangun dalam waktu yang cenderung lebih singkat. 

Pada metode ini perancangan dan implementasi dilakukan 

secara bersamaan untuk menghasilkan sebuah sistem 

dengan skala kecil dalam fungsi minimal kemudian di 

review oleh pengguna untuk dikembangkan secara 

berulang hingga menghasilkan sebuah sistem yang sesuai 

kebutuhan pengguna [4]. Metode pengembangan 

perangkat lunak ini terdiri dari 4 tahapan yaitu 

Requirements Planning Phase, User Design Phase, 

Construction Phase dan Cutover Phase [5], tahapan-

tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar 1. 

 

Requirement Planning Phase

User Design Phase

Construction Phase

Cotuver Phase

 

Sumber :  Rosenblatt, H.J. 

 

Gambar 1. Metode Perancangan 

  

Berdasarkan gambar 1, tahapan-tahapan yang dilakukan dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Tahap Requirement Planning Phase 

Dalam penelitian yang dilakukan adalah pengumpulan 

data yang sesuai dengan penelitian yang akan dibuat. 

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan bahan atau data 

berupa  

data atlet, data prestasi atlet, data event, dan data pelatih.  

2. Tahap User Design Phase 

Pada tahap penelitian ini dilakukan dengan merancangan 

desain aplikasi yang dimulai dari alur proses yang 

berjalan dan alur proses yang penulis usulkan, serta 

perancangan tabel untuk database-nya. 

3. Membangun Construction Phase 

Pada tahap penelitian ini yang dilakukan adalah 

membangun aplikasi dengan mengimplementasikan hasil 

dari tahapan User Design Phase kedalam bahasa 

pemograman yang dipakai. Masukan pada tahapan ini 

yaitu informasi actor, objek dan kelas yang terlibat, 

sedangkan hasil atau Output nya berupa Aplikasi 
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Pengolahan Data Kegiatan Atlet dan Pelatih di  Dispora 

Provinsi Sumatera Selatan yang akan dibuat. Untuk 

tahapan ini Sumber daya yang digunakan yaitu laptop, 

PHP dan MYSQL. 

4. Cutover Phase 
Pada tahap penelitian ini dilakukan pengujian aplikasi 

dengan menggunakan metode black-box untuk 

memastikan form dan menu berfungsi dengan baik.Untuk 

tahapan ini Sumber daya yang digunakan yaitu laptop, 

PHP dan MYSQL. 

 

2.1.  Analisis Sistem Berjalan  

 Proses pembuatan buku tahunan yang berjalan saaat 

ini dimulai dari meminta data atlet dan pelatih di ruangan 

pembudayaan olahraga kemudian data tersebut di peroses oleh 

subbagian perencanaan untuk membuat buku tahunan. 

 

1. Prosedur yang berjalan pada Dispora  

Adapun flowchart prosedur yang berjalan untuk Dispora dapat 

dilihat pada gambar 31 : 

 

       

Subbagian 

Perencanaan

Pembudayaan  

Olahraga
Atlet Pelatih

Mulai

selesai

Memproses data 
kegiatan atlet dan 
pelatih menjadi 

buku 

Meminta data 
kegiatan atlet dan 

pelatih 

Memberikan 
kegiatan data atlet 

dan pelatih 

Memperoses Data 
atlet dan pealtih

Input data 
atlet dan 
pelatih

Input data 
kegiatan

Memperoses data 
kegiatan Informasi kegiatan 

atlet 

Informasi data 
pelatih

 
          Gambar 3.1 Flowchart Sistem yang Berjalan 

 

Berdasarkan gambar 3.1 penjelasan dari flowchart yang 

berjalan yang telah digambarkan sebagai berikut : 

1. Subbagian perencanaan meminta data kegiatan atlet  dan 

pelatih di pembudayaan olahraga, kemudian itu pembudayaan 

olahraga input data atlet lalu memproses data atlet dan pelatih, 

setelah itu input data kegiatan, dan sesudah itu memproses 

data atlet dan pelatih menjadi buku tahunan. 

 

2. Atlet dan pelatih  mendapatkan informasi.  

b. Kelemahan sistem yang berjalan  

Sistem yang berjalan di Dispora saat ini sudah mengunakan 

aplikasi SpreadSheet namun proses pengolahan data dengan  

SpreadSheet masih mengalami beberapa kendala yaitu proses 

penginputan data atlet dan pelatih masih dilakukan dengan 

cara mengetik kemudian dicetak menjadi buku tahunan. 

 

3. Perancangan Sistem Usulan  

Pada sistem di atas, penulis membuat suatu sistem yaitu 

berupa aplikasi berbasis website yang dapat digunakan oleh 

pegawai Dispora bagian perencanaan agar mudah membuat 

buku laporan tahunan. 

 

3.2.  Workshop Desain RAD (RAD Design workshop) 

      Berikut ini Workshop Desain RAD (RAD Design 

workshop) yang terdiri atas membuat flowchart, DFD dan 

ERD desain input, output desain menu pada Aplikasi 

Pengolahan Data Kegiatan atlet Dan pelatih Pada Dispora 

Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut : 

1. Prosedur yang Diusulkan Untuk Bagian Pembudayaan 

Olahraga  

Adapun prosedur yang diusulkan untuk bagian Pembudayaan 

Olahraga telah digambakan dengan flowchart seperti pada 

Gambar 3.2 : 

 

Pembudayaan Olahraga Aplikasi Database

Mulai

selesai

Membuka website 

Login Pengecekan

Haaman awal

Input data 
atlet 

gagal
ya

Tb_user 

Tb_atlet
Proses input data 

atlet 

Output data atlet 

Proses input data 
latihan

Output data 
latihan

Proses input data 
event 

Output data 
event 

Input data 
latihan

From data 
event

Input data 
event 

From data 
pelatih

Input data 
pelatih

Proses input data 
pelatih

Output data 
pelatih

Tb_latihan

Tb_event

Tb_pelatih

 
Gambar 3.2 Flowchart yang Diusulkan untuk Pembudayaan 

Olahraga 

 

Berdasarkan Gambar 3.2 penjelasan dari flowchart sistem 

yang diusulkan yang telah digambarkan adalah sebagai berikut 

: 

1. Pembudayaan olahraga membuka website  dan melakukan 

login, memasukan data login dan jika berhasil pembudayaan 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
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olahraga ke form halaman awal untuk melakukan penginputan 

data atlet. 

2. Pemerdayaan olahraga menginput data atlet dan akan 

diproses oleh website dengan data yang telah ada. Setelah itu 

input data latihan kemudian di proses oleh website dengan 

data yang  telah ada. 

3. Form data event kemudian input data event setelah itu akan 

diproses oleh website  jika sudah di proses setelah itu ke form 

data pelatih input data pelatih kemudian diproses di wesite.  

2. Prosedur yang Diusulkan Untuk Bagian Subbagian 

Perencanaan  

Adapun Prosedur yang diusulkan untuk bagian Subbagian 

Perencanaan telah  digambarkan dengan flowchart seperti 

pada Gambar 3.3 : 

 

Subbagian Perencanaan Aplikasi Database

Mulai

selesai

Membuka website 

Login Pengecekan

Halaman awal

Lihat data 
atlet 

gagal ya

Lihat data 
latihan 

Lihat data 
pelatih 

lihat data 
event 

Download file data 
atlet

Download file data 
latihan

Download file data 
event

Tb_user 

Tb_atlet

Tb_latihan

Tb_event 

Tb_pelatih

 
 

Gambar 3.3 Flowchart yang Diusulkan untuk Subbagian 

perencanaan 

 

Berdasarkan Gambar 3.3 penjelasan dari flowchart sistem 

yang diusulkan yang telah digambarkan adalah sebagai berikut 

: 

1. Subbagian perencanaan membuka website  dan melakukan 

login, memasukan data login dan jika berhasil Subbagian 

perencanaan ke form halaman awal untuk melihat data atlet. 

2. Kemudian liahat data atlet dan download file data atlet  

sesudah di download, kembali melihat data latihan dan 

Subbagian Perencanaan selain bisa melihat bisa juga 

mendownload file latihan. 

3. Lihat data event kemudian download file event, setelah itu 

lihat data pelatih dan didownload. 

3. Prosedur yang diusulkan untuk Atlet   

Adapun Prosedur yang diusulkan untuk Atlet telah  

digambarkan dengan flowchart seperti pada Gambar 3.4 : 

Atlet Aplikasi Database

Mulai

selesai

Membuka website 

Login Pengecekan

Halaman awal

Lihat data 
atlet 

gagal
ya

Lihat data 
latihan 

Lihat data 
pelatih 

lihat data 
event 

Tb_user 

Tb_atlet

Tb_latihan

Tb_event 

Tb_pelatih

 
 

Gambar 3.4 Flowchart yang Diusulkan Atlet 

 

     Berdasarkan Gambar 3.4 penjelasan dari flowchart 

sistem yang diusulkan yang telah digambarkan adalah sebagai 

berikut : 

1. Atlet membuka website  dan melakukan login, memasukan 

data login dan jika berhasil atlet ke form halaman awal untuk 

melihat data atlet. 

2. Lihat data latihan kemudian lihat data event lalu lihat data       

pelatih. 

4. Prosedur yang Diusulkan Untuk pelatih  

Adapun Prosedur yang diusulkan untuk Pelatih telah  

digambarkan dengan flowchart seperti pada Gambar 3.5 :  

 

Pelatih Aplikasi Database

Mulai

selesai

Membuka website 

Login Pengecekan

Halaman awal

Lihat data 
atlet 

gagal ya

Lihat data 
latihan 

Lihat data 
pelatih 

lihat data 
event 

Tb_user

Tb_atlet

Tb_latihan

Tb_event 

Tb_pelatih

 
 

Gambar 3.5 Flowchart yang Diusulkan Pelatih 
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Berdasarkan Gambar 3.5 penjelasan dari flowchart sistem 

yang diusulkan yang telah digambarkan adalah sebagai berikut 

: 

1. Pelatih membuka website dan melakukan login, memasukan 

data login dan jika berhasil pelatih ke form halaman awal 

untuk melihat data atlet. 

2. Lihat data latihan kemudian lihat data event lalu lihat data  

pelatih. 

5. Data Flow Diagram 

Berikut ini adalah Data Flow Diagram pada Aplikasi 

Pengolahan Data atlet dan pelatih pada Dispora Provinsi 

Sumatera Selatan  digambarkan  dengan flowchart pada 

gambar 3.6 Data Flow Diagram : 

      

Pembudayaan 

Olahraga
Perencanaan

Aplikasi Pengolahan Data 

Kegiatan Atlet dan Pelatih 

Pada Dispora Provinsi 

Sumatera Selatan 

Atlet

Pelatih

- Informasi Atlet & latihan

- Informasi Event

- Informasi Pelatih 

- Laporan Kegiatan 

Atlet & Pelatih 

- Informasi Latihan

- informasi Event 

- Informasi Pelatih

- Data Atlet 

- Data Pelatih

- Data Event 

- Data Latihan 

- Data User 

 
Gambar 3.6 Data Flow Diagram (DFD) 

 

Berdasarkan gambar 3.6 data flow diagram diatas dapat 

dijelaskan   entitas yaitu admin, perencanaan, atlet  dan 

pelatih. Data yang di  input admin  adalah data atlet, data 

pelatih, data event dan  data latihan. Infomasi yang di terima 

subbagian perencanaan, atlet dan pelatih berupa data atlet, 

data pelatih, event, latihan. Atlet dan pelatih hanya bisa 

melihat infomasi event dan latihan. 

6. DFD Level 0 

Berikut ini adalah level 0 pada aplikasi pengolahan data atlet 

dan pelatih  digambarkan dengan flowchart pada gambar 3.7 

DFD Level 0: 

Pembudayaan Olahraga 
1.0

Peroses Data Atlet 

3.0

Peroses Data Event

2.0

Peroses Latihan

4.0

Peroses Data Pelatih

5.0

Peroses Data user

6.0

Laporan

Data Atlet

Proses Data Atlet 

Data Latihan

Proses Latihan

Data Event 

Proses event 

Data Pelatih

Proses Pelatih

Proses Data User 

Tb - Atlet

Tb – Latihan 

Simpan Data

Simpan Data

Tb – Event 

Simpan Data

Simpan Data

Tb – Pelatih 

Ubah User

Data User Tb – User 

Ubah Latihan

Ubah Event

Atlet

Latihan 

Event

Pelatih

Atlet

Pelatih

Perencanaan

Informasi Event 

informasi Latihan

informasi Pelatih 

Laporan Atlet 

Laporan Latihan

Laporan Event

Laporan Pelatih

 
Gambar 3.7 DFD Level 0 

 

Berdasarkan gambar 3.7 penjelasan level 0 yang telah 

digambarkan adalah sebagai berikut : 

1. Proses 1.0.P adalah pembudayaan olahraga  proses data 

atlet berdasarkan data kemudian disimpan pada tabel atlet. 

2. Proses 2.0.P adalah pembudayaan olahraga proses data 

latihan kemudian disimpan pada tabel latihan. 

3. Proses 3.0.P adalah pembudayaan olahraga proses data 

event dan disimpan pada tabel event.  

4. Proses 4.0.P adalah pembudayaan olahraga proses data 

pelatih dan disimpan pada tabel pelatih. 

5. Proses 5.0.P adalah proses pada data user. 

6. Proses 6.0.P adalah terima data atlet, pelatih, event, latihan 

kepada perencanaan, dan alet dan pelatih mendapatkan 

informasi. 

7. Entity Relationship Diagram 

Berikut ini adalah ERD pada Aplikasi Pengolahan Data atlet 

dan pelatih Berbasis Web pada Dispora Provinsi Sumatera 

Selatan yang digambarkan dengan flowchart pada gambar 3.8 

Entity Relationship Diagram  :    

    

Tb _ user

Username
Password

level

Tb _ pelatih 

Id _pelatih 

namap

caborpumur

username

Melatih Tb _ atlet

cabor

Nomo_anggota

Id_pelatih nama

provinsi

Tgl_lahir

username

n1

Tb _ latihan

Id _ latihan 

Nomor _ anggota

jam
tgl

tempat

memiliki
1

1

memiliki

1

Tb _ event

n

Id _ event Nomor_anggota event

kota

kejuaraan

Tgl _ mulai

Tgl _ akhir

Id_pelatih

ganderId_event

Peringkat 

emas

Perak 

perunggu

1
1

 

 

            Gambar 3.8 Entity Relationship Diagram 
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 Dari gambar 3.8 Entity Relationship Diagram (ERD) 

di atas dapat dijelaskan sebagai gambar sebagai berikut: 

1. Tabel pelatih memiliki relasi satu ke banyak terhadap tabel 

atlet. 

2. Tabel atlet memiliki relasi satu kesatu terhadap tabel 

latihan. 

3. Tabel atlet memiliki relasi satu kebanyak terhadap tabel 

event.  

8. Struktur Tabel 

Berikut ini merupakan struktur tabel dari aplikasi yang akan 

dibuat. Struktur tabel berikut ini sesuai dengan ERD yang 

telah digambarkan sebelumnya. 

1. Tabel Data Atlet 

Tabel data atlet digunakan untuk menampung data semua 

atlet. Struktur table atlet adalah sebagai berikut . 

*Primary Key : nomor_anggota 

**Foreign key : id_pelatih 

 

Tabel 3.1 Tabel Atlet 

No Nama Field Tipe Data Ukuran 

1. *nomor_anggota Varchar 14 

2. **id_pelatih Int 11 

3. Nama Varchar 30 

4. Provinsi Varchar 30 

5. Tgl_lahir Date  

6. Cabor Varchar 25 

7. Username Varchar 26 

 

2. Tabel Data Pelatih 

Tabel data pelatih digunakan untuk menampung data semua 

atlet. Struktur table pelatih adalah sebagai berikut : 

*Primary Key : id_pelatih 

**Foreign key : umur  

Tabel 3.2 Tabel Pelatih 

No Nama Field Tipe Data Ukuran  

1 *id_pelatih Int 11 

2 **umur Int 11 

3 namap  Varchar 30 

4. caborp Varchar 50 

5. username Varchar 28 

 

3. Tabel Data user 

Tabel data user digunakan untuk user mengubah password 

untuk login. Struktur tabel user sebagai berikut : 

*Primary Key : username 

Tabel 3.3 Tabel User 

No Nama Field Tipe Data Ukuran  

1 *username Varchar 30 

2 password Varchar 100 

3 Level Varchar 25 

  

4. Tabel Data event  

 Tabel data event digunakan untuk melihat data event 

para atlet. Struktur tabel event atlet sebagai berikut :  

*Primary Key : id_event 

**Foreign key : id_pelatih 

Tabel 3.4 Tabel event 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Tabel Data latihan  

Tabel data latihan digunakan untuk melihat data 

latihan. Struktur tabel data laatihan sebagai berikut : 

*Primary Key : id_latihan 

 

Tabel 3.5 Tabel latihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Desain interface 

Desain interface yang terdiri atas desain input, output 

desain menu pada Aplikasi Pengolahan data kegiatan pada 

atlet dan pelatih pada Dispora Provinsi Sumatera Selatan.  

1. Desain input  

Desain input merupakan desain antara pemakai dengan 

aplikasi. Desain input untuk Aplikasi Pengolahan Data 

Kegiatan atlet Dan pelatih Pada Dispora Provinsi Sumatera 

Selatan  

a. Desain input  Form Login 

Form Login diperlukan untuk security akses penggunaan 

admin pada aplikasi, serta menghindari tindakan yang tidak 

bertanggung jawab dan tidak berkepentingan 

mengoperasikannya. jika username atau password  yang 

dimasukkan salah maka, akan kembali ke form login lagi. 

b. Desain Form input data Atlet 

Form atlet digunakan untuk menambahkan data atlet.  

c. Desain Form input data Pelatih 

Form pelatih digunakan untuk menambahkan data pelatih. 

d. Desain Form input jadwal atlet  

Form jadwal atlet digunakan untuk menambahkan data jadwal 

atlet. 

No Nama Field Tipe Data Ukuran  

1. *id_event Int 11 

2. **id_pelatih Int 11 

3. Nomor_anggota Varchar 14 

4. Event Varchar 50 

5. Kota Varchar 30 

6. kejuaraan Varchar 50 

7. Tgl_mulai Date  

8. Tgl_akhir Date  

No Nama Field Tipe 

Data 

Ukuran  

1. *id_latihan Int 11 

2. nomor_anggota Varchar 14 

3. Jam Varchar 7 

4. Tgl Date  

5. Tempat Varchar 30 
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e. Desain Form input  event atlet  

Form event atlet digunakan untuk menambahkan data event 

atlet sesuai dengan data yang ada. 

 d. Desain input  Form Ubah Password 

Form Ubah password digunakan untuk menggubah password 

admin, perencanaan, atlet, pelatih. 

 

2. Desain Output 

Desain output merupakan desain output antara admin dengan 

aplikasi. Desain output yang berupa data setelah melakukan 

penginputan data untuk Aplikasi Pengolahan Data Kegiatan 

Atlet dan Pelatih Dispora Provinsi Sumatera Selatan 

a. Desain output Data Atlet  

Data atlet digunakan untuk mendata atlet secara lengkap  

b. Desain output Data Pelatih 

Data pelatih digunakan untuk mendata pelatih secara lengkap  

c. Desain output Jadwal Latihan Atlet 

Data latihan atlet digunaka untuk mendata latihan atlet. 

d. Desain output jadwal Lomba Atlet 

  Data lomba atlet digunakan untuk mendata lomba atlet.  

 

3.2.2.3 Implementasi (implementation) 

       Berikut ini merupakan langkah-langkah Implementasi 

(implementation) yang terdiri atas hasil pada Aplikasi 

Pengolahan Data Kegiatan atlet Dan pelatih Pada Dispora 

Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut : 

1. Hasil 

Dari rancangan Aplikasi Pengolahan Data Kegiatan Atlet dan 

Pelatih Dispora Provinsi Sumatera  Selatan : 

a. Tampilan input Login 

Pada gambar 3.19 ini merupakan tampilan awal untuk login 

Aplikasi Pengolahan Data Kegiatan Atlet dan Pelatih Dispora 

Provinsi Sumatera  Selatan. 

 
                  Gambar 3.19 Tampilan Login 

 

b. Tampilan input Data Atlet 

Pada gambar 3.20 ini merupakan tampilan data atlet admin 

ingin melakukan penginputan data atlet dengan cara mengisi 

kolom-kolom yang ada pada form atlet. 

 

 

   Gambar 3.20 Tampilan input Data Atlet 

 

c. Tampilan output Data Atlet  

Pada Gambar 3.21 merupakan hasil tampilan penginputan data 

dari data atlet. 

 

 

 Gambar 3.21 Tampilan output Data Atlet 

 

d. Tampilan input Data Pelatih  

Pada gambar 3.22 ini merupakan tampilan data pelatih admin 

ingin melakukan penginputan data pelatih dengan cara 

mengisi kolom-kolom yang ada pada form pelatih. 

 

 
  Gambar 3.22 Tampilan from input Data Pelatih 
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e. Tampilan output Data Pelatih 

Pada Gambar 3.23 merupakan hasil tampilan penginputan data 

dari data pelatih. 

 

 
  Gambar 3.23 Tampilan output Data Pelatih 

 

f. Tampilan form input Jadwal atlet 

Pada gambar 3.24 ini merupakan tampilan jadwal atlet jika 

admin ingin melakukan penginputan data jadwal atlet maka 

harus mengisi kolom-kolom yang ada pada form jadwal atlet. 

 

 
 

Gambar 3.24 Tampilan input jadwal atlet 

 

g. Tampilan output Jadwal latihan Atlet 

  Pada Gambar 3.25 merupakan hasil tampilan 

penginputan data dari data jadwal latihan atlet. 

 
Gambar 3.25 Tampilan output Jadwal latihan Atlet 

 

h. Tampilan input Event Atlet  

Pada gamabar 3.26 ini merupakan tampilan event atlet jika 

admin ingin melakukan penginputan data event atlet maka 

harus mengisi kolom-kolom yang ada pada event atlet. 

Gambar 3.26 Tampilan input Event Atlet 

 

 

4.1. KESIMPULAN 

Dengan dibuatnya aplikasi pengolahan data kegiatan 

atlet dan pelatih pada Dispora provinsi sumatera selatan 

berbasis web maka diperoleh berbagai kemudahan dalam hal 

pengolahan data atlet, data pelatih, data event, data latihan, 

data atlet yang berprestasi, dan cabang olahraga. Di aplikasi 

ini atlet dan pelatih mendapatkan informasi berupa informasi 

latihan dan event. 

website ini juga membantu subbbagian perencanaan 

dalam melaporkan kegiatan berupa event atlet dan pelatih 

pertahun, begitupun pembudayaan olahraga mendapatkan 

berupa informasi seperti informasi atlet, event, pelatih, dan 

latihan. Dengan adanya aplikasi ini maka akan semakin 

mempermudah Subbagian perencanaan dalam pelaporan 

pembuatan buku tahunan dan merekap buku tahunan, dengan 

tujuan untuk membantu subbagian perencanaan dan 

pembudayaan olahraga dalam mengontrol pemetaan atlet 

berdasarkan cabang olahraga dan event. 

 

4.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis 

memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat dalam 

meningkatkan kinerja pengolahan data atlet, data pelatih, data 

event, data latihan, data atlet yang berprestasi, dan cabang 

olahraga. Adapun saran yang diberikan penulis yaitu aplikasi 

yang dibutuhkan diharapkan dapat dikembangkan lagi dan 

menjadi refrensi untuk kedepanya. 
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