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ABSTRAK
Portal Pencak Silat Indonesia dirancang guna memenuhi kebutuhan masyarakat tentang informasi yang
berhubungan dengan pencak silat. Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai berbagai
perguruan pencak silat, memperoleh berita terbaru tentang event-event pencak silat, dan memperoleh perlengkapan
pencak silat melalu menu pencak silat online store. Perancangan Sistem Informasi Portal Pencak Silat Indonesia
hanya menyampaikan informasi tentang pencak silat. Aplikasi ini dibangun menggunakan PHP dan MySQL. Aplikasi
Portal Pencak Silat Indonesia yang dirancang berhasil memberikan informasi mengenai perguruan pencak silat, event
pencak silat, dan pencak silat online store.
Kata Kunci : portal, pencak silat

1. PENDAHULUAN
Portal Pencak Silat yang akan dibangun
memiliki beberapa menu seperti menu perguruan
pencak silat, event pencak silat, dan pencak silat
online store. Dibangun dengan menggunakan bahasa
pemrograman PHP (Hypertext Prepocessor) dan
dengan database MySQl. Hal ini tentunya akan
sangat bermanfaat apabila segala informasi tentang
pencak silat yang dicari dapat diperoleh dengan
sangat mudah dan cepat. Hanya dengan hitungan
detik, segala berita tentang pencak silat dapat dengan
mudah didapatkan, tanpa harus mengeluarkan
banyak uang untuk memperoleh informasi yang
diinginkan.
Diharapkan dengan adanya sebuah portal
pencak silat indonesia, maka pengguna akan terus
menerus mendapat informasi mengenai perguruan
pencak silat yang diinginkan, tidak ketinggalan
informasi tentang event pencak silat yang akan
diselenggarakan, berkumpul dengan sesama
pengguna yang memiliki minat yang sama, dan juga
dapat melakukan transaksi jual beli peralatan pencak
silat yang dibutuhkan.
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1.1 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas pada penelitian
tugas akhir ini dapat dirumuskan masalah yang di
hadapi: bagaimana cara membuat aplikasi yang
dapat memberikan informasi mengenai perguruan
pencak silat Indonesia, menyebarkan informasi
mengenai event pencak silat yang akan di
selenggarakan dan menyediakan pencak silat online
store.
1.2 Tujuan Masalah
Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian
tugas akhir ini adalah merancang aplikasi yang dapat
memberikan kemudahan kepada para pengguna
dalam mendapatkan informasi perguruan pencak
silat yang ada di Indonesia, event pencak silat yang
akan diselenggarakan dan pencak silat online store.
1.3 Batasan Masalah
Ditinjau dari rumusan masalah dan tujuan masalah
dari pembuatan portal yang akan di bangun, maka
dapat disimpulkan batasan masalah
dari aplikasi ini adalah sebagai berikut:
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1.

2.

3.

Memberikan
informasi
mengenai
berbagai
perguruan pencak
silat yang ada di
Indonesia.
Menyebarkan informasi mengenai event-event yang
akan
diselenggarakan oleh perguruan
pencak silat atau IPSI daerah.
Menyediakan online store untuk mempermudah
masyarakat
memperoleh peralatan pencak
silat yang dibutuhkan.

2. LANDASAN TEORI
2.1 Rekayasa Perangkat Lunak
Terdapat beberapa definisi rekayasa perangkat lunak
yang akan kita bahas diantaranya adalah:
1. Sebagai disiplin managerial dan teknis yang
berhubungan dengan penemuan sistematik, produksi
dan maintenance sistem perangkat lunak yang
berkualitas tinggi, disampaikan pada waktu yang
tepat serta memiliki harga yang mahal.
2. Suatu proses evolusi dan pemanfaatan alat dan
teknik untuk pengembangan perangkat lunak.
3. Penetapan dan penggunaan prinsip-prinsip rekayasa
dalam rangka mendapatkan perangkat lunak yang
terpercaya dan bekerja efisien pada mesin
(komputer).
2.2 Unified Modelling Language (UML)
Unified Modelling Language (UML) adalah bahasa
untuk menspesifikasi, memvisualisasikan, serta
mengkontruksi bangunan dasar sistem perangkat lunak,
termasuk melibatkan pemodelan aturan-aturan bisnis.
UML merupakan perkakas utama untuk analisis dan
perencangan sistem berorientasi objek.
a. Usecase Diagram
Merupakan diagram yang dibuat pada awal
pemodelan suatu software, karena diagram ini
memberikan penjelasan umum (high level) antara
sistem dengan “dunia luar” serta fitur-fitur apa yang
harus dimiliki oleh sistem dipandang dari dunia luar
tersebut. Selain itu use case memiliki suatu bentuk
narrative yang memberikan standar informasi yang
diperlukan dalam analisis, desain dan coding fiturfitur tersebut. Bentuk use case disebut sebagai use
case narrative.
b. Activity Diagram
Activity diagram menggambarkan berbagai alir
aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang,
bagaimana masing-masing alir berawal yang
mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir.
c. Sequence Diagram
Sequence diagram menggambarkan interaksi antar
objek didalam dan di sekitar sistem (termasuk
pengguna, display dan sebagainya) berupa message
Vol.11 No.2 Juli 2015

ISSN : 1858 – 3938

yang digambarkan terhadap waktu. Sequence
Diagram terdiri antara dimensi vertical (waktu) dan
dimensi horizontal (objek-objek yang terkait).
Sequence Diagram biasa digunakan untuk
menggambarkan scenario atau rangkaian langkahlangkah yang dilakukan sebagai respons dari suatu
event untuk menghasilkan output tertentu.
2.3 Pengenalan Sistem Basis Data
Basis data adalah kumpulan data yang
saling berelasi. Data sendiri merupakan fakta
mengenai obyek, orang dan lain – lain. Data
dinyatakan dengan nilai (angka, deretan karakter
atau simbol).
2.4 Entity Relationship Diagram (ERD)
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah
suatu model jaringan (network) yang menggunakan
susunan data yang disimpan dalam sistem secara
abstrak.
2.5 Pengertian Portal
Seiring berkembangnya teknologi internet,
layanan WWW banyak mengalami kemajuan baik
aplikasi maupun teknologi. Misalnya web portal.
Sebagaimana situs web lainnya, web portal juga
merupakan sebuah halaman web, tetapi memiliki
keunggulan aplikasi, fasilitas, dan kemudahan dalam
pengolahannya. Beberapa kelebihan web portal
dibandingkan dengan sebuah web biasa antara lain:
1. Aplikasinya lengkap seperti news, polling,
komentar, artikel, links, mailing list, forum
diskusi, dan sebagainya.
2. Dinamis dan interaktif. Halaman web dapat diupdate setiap saat tanpa harus mengubah setiap
halamannya. Para pengunjung pun dapat
mengirimkan komentar, artikel, e-mail, dan
sebagainya.
3. Mudah administrasinya. Untuk mengelola
sebuah portal tidak selalu dibutuhkan seorang
programmer web yang handal, cukup seorang
yang mengerti tentang komputer dan paham
tentang internet.
4. Pengaturan desain dan layout fleksibel.
5. Fasilitas upload dan download.
6. Fasilitas pengiriman e-mail, seperti contact-us,
tell your friend, recommended us.
2.6 Pengertian Aplikasi Berbasis Web
Aplikasi berbasis web adalah program yang
menggunakan HTTP sebagai protocol komunikasi
dan menyampaikan informasi berbasis web kepada
user dalam bentuk HTML. Sedangkan HTTP adalah
suatu protocol yang menentukan aturan yang perlu
diikuti oleh penjelajah web (web browser) dalam
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meminta atau mengambil suatu dokumen, dan oleh
web server dalam menyediakan dokumen yang
diminta web browser.

3.

3.2 Usecase Diagram

ANALISA DAN PERANCANGAN
SISTEM

3.1

Analisa Sistem
Pencak silat sebagai seni bela diri asli
Indonesia memiliki kewajiban untuk terus
mengembangkan dan mempertahankan seni bela diri
yang merupakan warisan dari nenek moyang kita.
Kaderisasi sangat perlu dilakukan untuk mencetak
generasi baru yang kelak akan terus melahirkan
bibit-bibit unggul dalam dunia pencak silat.
Kurangnya informasi mengenai perguruan pencak
silat dan event pencak silat yang diadakan dapat
menghambat tumbuhnya generasi-generasi emas.
Oleh karena itu, dibutuhkan suatu media informasi
yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan
masyarakat mengenai informasi berbagai perguruan
pencak
silat,
event-event
yang
diakan
diselenggarakan di seluruh Indonesia.
Perancangan website portal yang menggunakan
teknologi informasi dan internet, merupakan salah
satu cara untuk mengatasi berbagai kendala yang
ada. Adanya portal pencak silat dalam bentuk online
juga membantu masyarakat yang ingin mendaftar
untuk mengikuti pencak silat.

3.3 Entity Relationship Diagram

3.1.1 Deskripsi Sistem
Portal Pencak Silat Indonesia adalah sebuah
aplikasi yang dibuat sebagai sumber informasi
mengenai dunia persilatan di Indonesia. Portal ini
dibuat berdasarkan kebutuhan untuk mendapatkan
informasi mengenai pencak silat secara cepat, tepat,
dan akurat. Dengan adanya informasi yang berjalan
dengan sistem komputerisasi tentu sangat membantu
pengguna untuk menghemat waktu tentunya.
Pengguna juga tidak lagi ketinggalan berita, sebab
semua informasi mengenai event yang akan di
selenggarakan pun juga tersedia dalam portal
tersebut.
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3.4

Activity Diagram
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4. IMPLEMENTASI DAN
PENGUJIAN SISTEM
4.1 Lingkungan Implementasi
a. Halaman Index Public
Halaman ini merupakan tampilan menu utama pada
halaman public Portal Pencak Silat Indonesia.

Gambar 4.1 Halaman Index Public
b. Halaman Perguruan
Halaman ini merupakan tampilan menu perguruan.
Pengguna aplikasi dapat melihat informasi
perguruan pencak silat pada menu perguruan.
3.5 Sequence Diagram

Gambar 4.2 Halaman Perguruan
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c. Halaman Event
Halaman ini merupakan tampilan menu event.
Pengguna aplikasi dapat melihat informasi mengenai
event-event yang akan diselenggarakan yang
berhubungan dengan pencak silat pada menu
perguruan.

f. Halaman Home User
Halaman ini merupakan tampilan menu utama pada
halaman user Portal Pencak Silat Indonesia.

Gambar 4.6 Halaman Home User
Gambar 4.3 Halaman Event
d. Halaman Online Store
Halaman ini merupakan tampilan menu online store.
Pada menu ini pengguna aplikasi dapat melihat
informasi mengenai produk-produk pencak silat
yang dijual.

Gambar 4.4 Halaman Online Store
e. Halaman Registrasi
Halaman ini merupakan tampilan form untuk
melakukan registrasi. Pengguna yang telah
mendaftarkan diri dan berhasil terdaftar maka bisa
melakukan log in ke halaman user.

Gambar 4.5 Halaman Registrasi
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g. Halaman Online Store User
Halaman ini merupakan tampilan menu online store.
Pada menu ini pengguna aplikasi dapat melihat
informasi mengenai produk-produk pencak silat
yang dijual dan dapat membeli produk yang dijual.

Gambar 4.7 Halaman Online Store

5. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari hasil pelaksanaan tugas akhir ini, dapat
disimpulkan mengenai beberapa hal, yaitu :
1. Dengan adanya Portal Pencak Silat Indonesia,
maka aplikasi ini dapat menjadi sebuah media
informasi tentang perguruan pencak silat yang
ada di Indonesia.
2. Selain memberikan informasi mengenai
perguruan pencak silat yang ada di Indonesia,
Aplikasi ini juga memiliki menu event yang
dapat menyebarkan informasi mengenai eventevent pencak silat yang akan diselenggarakan
oleh perguruan pencak silat maupun IPSI.
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3.

4.

5.
6.

Proposal event kejuaraan pencak silat yang
biasanya disebar melalui email kini dapat lebih
mudah didapatkan. seluruh masyarakat dapat
mendownload proposal hanya dengan cara
mengakses portal.
Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur Pencak Silat
Online Store, sehingga masyarakat dengan
mudah mendapatkan peralatan dan perlengkapan
pencak silat yang dibutuhkan.
Dengan adanya proses keamanan authentifikasi
login, maka portal akan menjadi lebih aman.
Proses login dan authentifikasi juga harus
dilakukan oleh setiap member dan admin yang
akan aktif dalam sistem. Sehingga tidak
sembarangan orang dapat memasuki menu-menu
tertentu. Seperti membeli produk pada menu
online store.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas akhir ini,
dapat diberikan beberapa saran, yaitu :
1. Aplikasi ini hanya menyebarkan data informasi
yang berhubungan dengan pencak silat, untuk
pengembangan lebih lanjut dapat ditambahkan
fasilitas gallery yang mungkin berupa foto dan
video yang berhubungan dengan pencak silat
agar tidak monoton dan lebih menarik.
2. Menambahkan aplikasi menu chat antar user,
sebagai media sharing mengenai informasi
yang bersangkutan dengan pencak silat, baik
mengenai event pencak silat, perguruan pencak
silat, ataupun perlengkapan pencak silat.
3. Menambahkan fitur-fitur baru yang belum ada
pada portal pencak silat, seperti fitur biodata
atlet.
4. Menambahkan menu materi latihan pencak
silat. Menu tersebut akan membahas gerakangerakan pencak silat yang bersangkutan dengan
daya tahan tubuh, daya ledak (power),
kelincahan bereaksi, daya tahan paru dan
jantung, dan sebagainya.
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