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ABSTRAK 

UKM taekwondo Universitas Islam Indonesia memiliki pengelolaan yang masih bersifat manual 

seperti, penyebaran informasi yang berkaitan dengan profil, prestasi, presensi, pendaftaran anggota, 

pendaftaran turnament antar cabang, pendaftaraan ujian kenaikan tingkat, dan pengelolaan keuangan 

yang masih menggunakan Microsoft Excel. Maka dibutuhkan suatu sistem infomasi yang diharapkan 

dapat memudahkan calon anggota, anggota dan pengurus ukm taekwondo. Metode yang digunakan 

untuk membuat sistem informasi UKM taekwondo tersebut menggunakan metode studi literatur dan 

metode pengumpulan data seperti: observasi dan wawancara kepada pengurus UKM taekwondo. 

Hasil dari metode yang digunakan antara lain membatasi hanya UKM taekwondo dibeberapa tempat 

latihan yaitu terpadu di kampus pusat, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ekonomi. Melalui penelitian 

ini sistem memiliki tiga hak akses pengguna yaitu: anggota, sekretaris dan admin. Sistem memiliki 

data masukan yang dapat dikelola oleh para sekeretaris pada masing-masing tempat latihan yang 

meliputi data anggota, data jadwal latihan, data keuangan, data pendaftaran ujian kenaikan tingkat. 

Sedangkan admin dapat mengelola data profil, data prestasi, data tempat latihan, data periode, data 

periode TAC, data pengumuman, data fakultas, data jurusan, data sabuk, data peserta TAC, data 

acoount user. Sistem memiliki data keluaran berupa laporan, laporan sekretaris meliputi laporan 

presensi, laporan anggota, laporan anggota yang telah mengikuti ujian kenaikan tingkat, dan laporan 

keuangan. Sedangkan laporan admin berupa laporan prestasi, dan laporan turnament antar cabang. 

Melalui sistem informasi UKM taekwondo diharapkan data ukm taekwondo dapat secara sistematis 

dan rapi dikelola oleh masing-masing pengurus cabang tempat latihan, sehingga perkembangan 

UKM taekwondo dapat dilihat disetiap cabang tempat latihan. 

Kata-Kunci: UKM, Taekwondo, Sistem Informasi 

1.PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Universitas Islam Indonesia merupakan suatu 

lembaga yang memberikan sarana dan prasana 

bagi mahasiswa Universitas Islam Indonesia. 

Mahasiswa memerlukan media yang mampu 

meliputi tentang informasi terbaru dari UKM 

Taekwondo Universitas Islam Indonesia. 

Informasi yang dibutuhkan seperti profil UKM 

Taekwondo, prestasi-prestasi yang diraih, data 

keanggotaan UKM Taekwondo, jadwal latihan, 

tournament antar cabang dan pengelolaan 

keuangaan antar cabang. 

Pengelolaan keuangan, pendaftaraan ujian 

kenaikan tingkat, proses pendaftaran anggota, 

dan proses pendaftaraan mengikuti tournament 

antar cabang yang masih bersifat manual atau 

masih menggunakan Microsoft excel yang 

dapat menyebabkan kesalahan pada saat meng-

input-kan.Dokumentasi-dokumentasi tersebut 

memiliki kemungkinan hilang atau rusak. Oleh 

karena itu dibangun suatu sistem informasi ukm 
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taekwondo yang diharapkan dapat mampu 

membantu kinerja pengurus Taekwondo agar 

lebih efektif dan efisien. 

1.2.Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah 

dijelaskan, permasalahan yang akan dibahas 

adalah bagaimana membuat sistem informasi 

unit kegiatan mahasiswa taekwondo 

Universitas Islam Indonesia yang memiliki fitur 

pendaftaran online, pendataan anggota, 

pengelolaan keuangan, pengechekan secara 

otomatis anggota yang berhak mengikuti ujian 

kenaikan tingkat serta memberikan informasi 

terkait unit kegiatan mahasiswa taekwondo 

Universitas Islam Indonesia. 

1.3 Batasan Masalah 
1. Sistem ini tidak membahas pencetakan 

sertifikat ujian kenaikan tingkat. 

2. Pembahasan UKM Taekwondo hanya 

meliputi beberapa cabang tempat latihan 

yaitu terpadu di kampus pusat, Fakultas 

Ekonomi dan Fakultas Hukum  

3. Sistem ini tidak menyediakan fasilitas 

transaksi pembayaran. 

4. Sistem ini hanya menseleksi anggota 

turnamet antar cabang tidak 

menyediakan fasilitas juara. 

1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari sistem informasi ini adalah untuk 

merancang dan membangun sistem informasi 

pengelolaan data anggota, pengelolaan data 

keuangan, pendaftaran tournament antar 

cabang, pendaftaran ujian kenaiakan tingkat di 

UKM Taekwondo Universitas Islam Indonesia. 

2.LANDASAN TEORI 

2.1 Sejarah 
Sebutan taekwondo sendiri baru dikenal 

sejak tahun 1954, merupakan modifikasi dan 

penyempurnaan dari berbagai macam seni 

beladiri tradisional Korea. Pada tahun 1972, 

Kukkiwon didirikan, sebagai markas besar 

Taekwondo, hal ini menjadi penting bagi 

pengembangan Taekwondo keseluruh dunia.  

2.2 Definisi Taekwondo 

Taekwondo sendiri berasal dari bahasa Korea 

yang secara harfiah dapat diartikan sebagai 

berikut: “ Tae yang berarti menyerang 

menggunakan kaki, Kwon yang berarti 

memukul atau menyerang dengan tangan, dan 

Do yang berarti disiplin atau seni”. Jadi 

taekwondo berarti seni bela diri yang 

menggunakan kaki dan tangan dengan disiplin 

tinggi. Taekwondo juga mengajarkan tentang 

etika, seperti cara berbicara, masuk ruangan, 

meninggalkan ruangan, dan lain-lain(Devi, 

2005:200). 

2.3 Profil Unit Kegiatan Mahasiswa 

Taekwondo Universitas Islam 

Indonesia 
Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo 

Universitas Islam Indonesia pertama kali 

berada di Kampus Terpadu.  

Visi adalah Mewujudkan Taekwondo 

Universitas Islam Indonesia sebagai Unit 

Kegiatan Mahasiswa yang aktif, kreatif, unggul 

dan kompetitif dalam meraih prestasi dengan 

menjunjung tinggi sportivitas. 

1. Misi dari Unit Kegaiatan mahasiswa 

Taekwondo adalah sebagai berikut: 

2. Menyelenggarakan dan Mengikuti 

kejuaran tingkat daerah dan nasional. 

3. Membangun kedisiplinan dan 

kesopanan dari setiap anggota dan 

pengurus. 

4. Menyelenggarakan pembelajaran dan 

pelatihan di lingkungan Universitas 

Islam Indonesia dengan teratur dan 

penuh semangat. 

5. Wadah sharing kekeluargaan antara 

anggota, pengurus, dan pelatih. 

6. Menumbuhkan animo mahasiswa 

untuk ikut bergabung di UKM 

Taekwondo UII. 

7. Menumbuhkan animo mahasiswa UII 

yang telah berprestasi sebelumnya 

untuk ikut bergabung di UKM 

Taekwondo UII. 

8. Prestatif dan unggul di kejuaraan 

tingkat daerah dan nasional. 
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9. Memperbanyak dan memperkuat 

hubungan antar sesama perguruan 

tinggi lainnya. 

3.ANALISIS DAN 

PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Analisis sistem 
3.1.1 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional 

Hak akses: Dalam sistem ini hak akses 

pengguna akan dibagi menjadi 4 level, 

yaitu: 

 

a. Admin  

b. Sekretaris  

c. Anggota  

d. Mahasiswa 

3.1.2 Analisis Kebutuhan Fungsional 

1. Kebutuhan Mahasiswa/Pengunjung 

a. Fasilitas untuk mendaftar menjadi 

anggota UKM Taekwondo. 

b. Fasilitas untuk meng-input-kan 

kritik dan saran untuk UKM 

Taekwondo. 

2. Kebutuhan Anggota 

a. Fasilitas untuk melihat informasi 

terbaru berkaitan dengan segala 

kegiatan mahasiswa, diantaranya 

profil UKM Taekwondo, kegiatan-

kegiatan, prestasi UKM 

Taekwondo. 

b. Fasilitas untuk mendaftar ujian 

kenaikan tingkat. 

c. Fasilitas untuk mendaftar 

tournament antar cabang. 

d. Fasilitas untuk melihat informasi 

jadwal latihan. 

3. Kebutuhan Sekretaris 

a. Fasilitas untuk mengisi daftar hadir 

anggota 

b. Fasilitas untuk memvalidasi anggota 

yang berhak mengikuti ujian 

kenaikan tingkat. 

c. Fasilitas untuk membuat laporan 

ujian kenaikan tingkat, laporan 

presensi, laporan anggota dan 

membuat laporan keuangan. 

d. Fasilitas untuk pengelolaan account 

pribadi untuk masuk ke dalam 

portal. 

e.  Fasilitas untuk memverifikaasi data    

pendaftar keanggotaan baru. 

f. Fasilitas untuk mengisi  jadwal 

latihan  

g. Fasilitas untuk pengelolaan data 

anggota setiap tahunnya yang 

terdiri dari penambahan, 

pengeditan dan penghapusan. 

 

4. Kebutuhan Admin UKM 

a. Fasilitas untuk pengelolaan data 

UKM Taekwondo seperti profil 

UKM , Taekwondo, pengumuman, 

prestasi. 

b. Fasilitas untuk mengelola kritik dan 

saran yang masuk 

c. Fasilitas untuk menentukan  periode 

ujian kenaikan tingkat. 

d. Fasilitas untuk mengelola hasil 

tournament antar cabang. 

e.  Fasilitas untuk mengelola dojang. 

f. Fasilitas untuk menentukan  

periode tournament antar cabang.  

g. Fasilitas untuk mengelola fakultas. 

h. Fasilitas untuk mengelola jurusan. 

i. Fasilitas untuk mengelola sabuk. 

j. Fasilitas untuk membuat laporan 

untuk kegiatan mahasiswa seperti 

laporan prestasi yang pernah diraih, 

laporan tournament antar cabang. 

3.2 Perancangan Perangkat Lunak 
3.2.1 Metode Perancangan   

Metode perancangan yang digunakan 

dalam pembuatan sistem informasi unit 

kegiatan taekwondo ini menggunakan metode 

perancangan DFD (Data Flow Diagram) atau 

biasa disebut dengan Diagaram Arus Data.  

a. DFD level 0(Context Diagram)  
Aliran data yang berasal dari mahasiswa, 

mahasiswa meng-input-kan data kritik dan 

saran. Aliran data yang berasal dari anggota 

adalah memasukan data nim dan password, 
data kritik dan saran. Aliran data yang berasal 

dari sekretaris adalah data masukan data 

presensi, data jadwal latihan, data anggota, 

data pendaftaran ukt, data kritik dan saran. 

Sedangkan aliran data yang berasal dari 

admin, data UKM, data fakultas, data 
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jurusan, data dojang, data kritik dan saran. 

Bentuk dari diagaram konteks yang telah 

dijelaskan, dapat dilihat pada gambar 3.1 

     Gambar 3. 1 DFD Level Konteks 

IMPLEMENTASI DAN 

PENGUJIAN SISTEM 

4.1 Implemetasi Sistem 

Tahap implementasi merupakan suatu tahap 

penerapan dari perancangan dan hasil analisis 

yang telah dijelaskan ke dalam kondisi yang 

sebenarnya dari Sistem Informasi Unit 

Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Universitas 

IsLam Indonesia 

Gambar 4.1 Halaman Implementasi 

4.2 Pengujian Sistem 
 Pengujian sistem merupakan suatu 

tahapan dalam menguji sistem dengan 

menggunakan proses pengelolaan suatu kasus 

ke dalam sistem, sehingga sistem dapat 

diketahui kesesuaiannya dengan prancangan 

yang telah dibuat sebelumnya 

4.2.1 Pengujian Pendaftaran Anggota 

Pendaftaran melalui form register yang 

terdapat dalam menu utama ketika pengguna 

pertama kali menggunakan sistem informasi 

ini. Implementasi halaman pendaftaran 

mahasiswa ditunjukkan pada gambar 4.2. 

Gambar 4. 2 Halaman Pendaftaran 

Mahasiswa 

mahasiswa harus meng-input-kan data yang 

sesuai dengan apa yang terdapat dalam form 

pendaftaran. Berikut merupakan contoh data 

yang akan dimasukan ke dalam sistem: 

Nim  : 09523140 

Password : 123 

Nama Dojang : Dojang Terpadu 

Nama Anggota : Tubagus Faizal 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Tempat Lahir : Salatiga 

Tanggal Lahir : 26 Agustus 1991 

Alamat : Jl. Kaliurang km 8.5        

Komplek Dayu Permai 

No Handphone : 087871814830 

Fakultas : Fakultas Teknologi Industri 

Jurusan : Teknik Informatika 

Email  : virus_0755@yahoo.com 

Sabuk  : Biru Polos 

Tahun Masuk : 2010 

4.2.2 Pengujian Presensi Anggota 

Setelah mengikuti latihan sekretaris 

harus memasukan data presensi pada setiap 

anggota. Implementasi halaman presensi 

anggota dalam sistem ditunjukkan pada 

gambar 4.2. 

 

 

 

 

Mahasiswa

ANGGOTA

SEKRETARIS

ADMIN

SISTEM INFORMASI UKM 

TAEKWONDO

Data Kritik 

dan

 Saran

Informasi Profil, Prestasi,

 Pengumuman, 

Pendaftaran Anggota,

Informasi krtik dan saran

Informasi Profil, Prestasi,

kritik dan saran

 Pengumuman,

Pendaftaran Ukt Dan Tac, 

,Jadwal Latihan

Informasi Validasi Login

Nim dan Password,

Data kritik dan Saran

Data UKM

data Kritik dan Saran, data dojang, 

data fakultas, data jurusan.

Data Anggota,  data presensi, data ukt, data jadwal latihan

 Data Kritik dan saran

Informasi Kehadiran Anggota,

Informasi anggota yang mengikuti UKT,

informasi  jadwal latihan,informasi 

kritik dan saran

 Pengumuman

Informasi Profil,

Prestasi, dojang,sabuk

 Pengumuman, informasi fakultas,

 informasi jurusan,Informasi Kritik dan saran
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Gambar 4. 2 Halaman Presensi Anggota 

Berikut merupakan contoh data yang akan 

dimasukan ke dalam sistem: 

Nim : 09523140 

Tanggal : 2015-07-06 

Biaya : 5000 

Hadir : Ya 

4.2.3 Pengujian Penambahan Data Periode 

UKT 

Tahap ini dilakukan oleh admin dengan 

mengisikan data periode ukt.Di bawah ini 

merupakan contoh dari data periode ukt yang 

akan dimasukkan ke dalam sistem: 

1. Periode  : 2015 

2. Tanggal dari  : 2015-07-06 

3. Tanggal Sampai : 2015-07-31 

Berikut ini merupakan implementasi halaman 

penambahan periode ukt yang ditunjukkan pada 

gambar 4.3. 

Gambar 4. 1 Halaman Penambahan 

Periode UKT 

4.2.4 Pengujian Keuangan 

Di bawah ini merupakan contoh dari data 

keuangam yang akan dimasukkan ke dalam 

sistem: 

1. Tanggal  : 2015-07-06 

2. Dana Pendaftaran : 50000 

3. Dana iuran  : 15000 

4. Dana DP U  : 50000 

5. Dana LEM U : 50000 

6. Jumlah Pemasukan : 165000 

7. Penggunaan dana :beli head protector 

8. Harga Satuan : 100000 

9. Jumlah Unit  : 2 

10. Jumlah Pengeluaran: 100000 

11. Saldo Akhir  : 65000 

 Berikut merupakan implementasi halaman 

form keuangan yang ditunjukkan pada gambar 

4.4. 

Gambar 4. 4 Halaman Form Data 

Keuangan 

4.2.5 Pengujian Validasi UKT 

Tahap ini dilakukan oleh sekretaris dengan 

mengisikan data validasi ukt. Di bawah ini 

merupakan contoh dari data periode ukt yang 

akan dimasukkan ke dalam sistem: 

1. Tanggal dari       : 2015-07-06 
2. Tanggal Sampai : 2015-07-31 

3. Validasi :(“terdaftar“,”tidak-terdaftar”) 

Berikut ini merupakan implementasi 

halaman validasi ukt yang ditunjukkan pada 

gambar 4.5. 

Gambar 4. 5 Halaman Validasi UKT 

4.2.6 Pengujian Pendaftaran UKT 

Tahap pendaftaran ujian kenaikan tingkat 

yaitu peserta yang telah di validasi untuk 
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mengikuti ujian kenaikan tingkat dapat 

mendaftar. Berikut ini merupakan 

implementasi halaman pendaftaran ukt yang 

ditunjukkan pada gambar 4.6. 

Gambar 4. 5 Halaman Pendaftaran UKT 

BAB V KESIMPULAN DAN 

SARAN 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, 

perancangan dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka disimpulkan bahwa Sistem 

Informasi Unit Kegiatan Mahasiswa 

Taekwondo Universitas Islam Indonesia 

berhasil dibuat. Sistem Informasi Unit Kegiatan 

Mahasiswa Taekwondo sudah dapat berfungsi 

sesuai dengan rancangan dan output yang 

diharapkan, serta sistem dapat memenuhi 

tujuan awal penelitian. Sistem Informasi Unit 

Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Universitas 

Islam Indonesia sudah dapat melakukan 

beberapa proses yang terdiri dari proses 

pendaftaran anggota baru,  penyebaran 

informasi yang terkait dengan UKM 

taekwondo, pengelolaan keuangan serta 

pelaporan, yang lebih mudah, tepat dan cepat 
sehingga dapat meningkatkan pelayanan UKM 

taekwondo.  

5.2 Saran 

Saran untuk pengembang Sistem Informasi 

Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo 

Universitas Islam Indonesia , yaitu: 

1. Sistem Informasi ini diharapkan akan 

memiliki tampilan dan desain lebih menarik 

dan menggambarkan bahwa sistem tersebut 

adalah Sistem Informasi Unit Kegiatan 

Mahasiswa Taekwondo.  

2. Sistem Informasi ini diharapkan 

kedepannya memiliki fitur tambahan, yaitu 

fitur galeri yang berisi tentang foto-foto 

anggota ukm taekwondo. 

3. Sistem Informasi ini diharapkan akan 

memiliki fitur tambahan, yaitu fitur cetak 

sertifikat. 

4. Sistem Informasi ini diharapkan akan 

memiliki fitur tambahan, yaitu fitur 

pengurus. 
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