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ABSTRAK 

 

Akademi esports Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

di bidang industri game khususnya game DOTA 2. Fokus utama 

organisasi/institusi ini yaitu, mendedikasikan untuk berkomitmen terhadap 

pembinaan dan perkembangan skema amatir esports Indonesia. Pada saat ini 

Akademi esports Indonesia belum memiliki aplikasi penjadwalan coaching untuk 

mengelola jadwal coaching antara user dengan coach sehingga admin community 

manager saat ini masih menggunakan cara manual dalam mengelola jadwal 

coaching yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel. 

Dari permasalahan di atas, maka solusi yang dibuat yaitu sebuah aplikasi 

penjadwalan coaching berbasis website pada Akademi esports Indonesia sehingga 

dapat membantu admin community manager dalam mengelola jadwal coaching 

antara user dengan coach, sehingga proses bisnis pejadwalan coaching dapat 

menghasilkan data yang valid dan informasi yang akurat, selain itu dapat 

memudahkan admin community manager dalam mengelola data jadwal coaching 

antara user dengan coach. 

Kata Kunci: Aplikasi, penjadwalan coaching, website, Akademi Esports 

Indonesia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah 

menjadikan ilmu komputer sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Komputer umumnya digunakan untuk pengolahan data dan 

menghasilkan informasi. Dengan banyaknya kemudahan yang dapat diperoleh 

dengan menggunakan sistem komputerisasi tersebut, maka tidak sedikit 

perusahaan yang telah menerapkan sistem komputerisasi tersebut. Pada saat ini 

industri esports di Indonesia sangatlah menguntungkan dan bisa menghasilkan 

pundi–pundi uang. Industri esports, sebagai salah satu bagian dari ekonomi kreatif 

Indonesia, memiliki potensi besar yang masih belum tergarap dengan baik. 

Diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk menumbuhkan ekosistemnya 

sehingga nilainya bisa tumbuh besar. Menurut (Ariani, 2018), manfaat yang 

terkandung di dalam esports pada aspek kognitif yakni melatih kemampuan 

keruangan atau yang lebih dikenal dengan visual-spatial ability. Dalam kondisi 

ini, para pemain yang sedang berlatih atau bermain game DOTA 2 akan membagi 

fokusnya untuk menganalisis permainan agar dapat menerpakan strategi dan 

sumber daya yang dapat memenangkan permainan. 

Akademi esports Indonesia terletak di Ruko Mezzanine Blok A6, Jl 

Nginden Semolo No 38/40, Semolowaru, Surabaya. Akademi esports Indonesia 

merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa game/permainan. 
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Fokus utama organisasi/institusi ini yaitu, mendedikasikan untuk berkomitmen 

terhadap pembinaan dan perkembangan skema amatir esports Indonesia maka, 

Akademi esports Indonesia siap berkolaborasi terhadap semua pihak baik itu 

brand, tim esports maupun coach dan fans esports di Indonesia yang 

menginginkan esports di Indonesia terus tumbuh dan berkembang sehingga bisa 

membanggakan Indonesia ke depan. 

Pada saat ini para gamers masih kesulitan dalam mengembangkan 

kemampuan dan mengasah skill esports mereka, sehingga akibatnya skill yang 

mereka gunakan ala kadarnya. Padahal untuk bisa menjadi seorang pro player di 

suatu game seorang gamers harus memiliki suatu keterampilan dalam mengasah 

skill mereka. Industri esports di Indonesia pada saat ini menjadi primadona bagi 

kalangan masyarkat khususnya anak-anak. Bahkan esports diperlombakan di 

sebuah ajang kejuaraan dunia salah satunya adalah ASIAN GAMES 2018 yang 

berlangsung di 2 kota di Indonesia yaitu, Jakarta dan Palembang. Industri esports 

menjadi waralaba yang sangat menguntungkan dikarenakan industri ini bisa 

menghasilkan pemasukan bagi seorang gamers. Selain itu dalam dunia esports 

dibutuhkan seorang pelatih/coach untuk dapat membantu atau memoles seorang 

gamers yang berkualitas. Oleh karena itu Akademi esports Indonesia 

menyediakan para pelatih/coach untuk membantu para gamers dalam 

mengembangkan minat dan bakat mereka di dunia esports. Diharapkan dengan 

adanya seorang pelatih dapat membantu seorang gamers dalam meningkatkan 

kemampuan/skill mereka sehingga dapat mewakili Indonesia di kejuaraan 

Internasional dalam bidang esports. 
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Permasalahan yang terjadi pada saat ini adalah Akademi esports Indonesia 

belum memiliki aplikasi penjadwalan coaching untuk melatih para gamers dalam 

mengembangkan bakat mereka. Penjadwalan coaching yang ada pada Akademi 

esports Indonesia saat ini masih secara manual, hanya menggunakan lembar 

kertas kerja yaitu, Ms Excel dalam proses pencatatan jadwal. Jadi ketika ada 

seorang gamers  yang ingin mengikuti coaching di Akademi esports Indonesia 

maka manajer akan mencatat jadwal coaching seorang gamers tersebut di Ms 

excel, sehingga nantinya manajer akan mengkonfirmasi atau menyampaikan 

jadwal tersebut kepada pelatih. Untuk mengkonfirmasi atau menyampaikan 

jadwal coaching kepada para pelatih, manajer masih menggunakan cara manual 

yaitu, mengirimkan jadwal coaching via whatsapp atau e-mail terkadang 

dilakukan secara mulut ke mulut oleh manajer ke pelatih. Dampak dari 

permasalahan tersebut adalah sering admin supper coach kesulitan dalam 

mengatur jadwal coaching antara pelatih dengan para gamers, diakibatkan jadwal 

crash antara pelatih dengan para gamers dan tidak teraturnya jadwal coaching 

dikarenakan gamers atau pelatih berhalangan secara mendadak. 

Dengan demikian ntuk mengatasi permasalahan tersebut maka dibutuhkan 

sebuah aplikasi yang dapat membantu manajer dalam menyusun dan 

merencanakan jadwal coaching antara pelatih dengan gamers di Akademi esports 

Indonesia. Oleh karena itu maka dibutuhkan aplikasi penjadwalan coaching pada 

Akademi esports Indonesia berbasis website. Pada proses bisnis aplikasi 

penjadwalan coaching, gamers akan terlebih dahulu melakukan booking pelatih 

dan setelah itu gamers akan melakukan pembayaran. Setelah melakukan 

pembayaran maka gamers akan menentukan atau memilih jadwal coaching. Lalu 
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admin akan melakukan approve jadwal sehingga pelatih dan gamers dapat 

mengkonfirmasi jadwal yang sudah ditentukan. Apabila jadwal sudah disetujui 

oleh pelatih maka gamers akan melakukan caoching dengan pelatihnya sesuai 

dengan jadwal. Jika jadwal coaching tidak disetujui maka gamers perlu memilih 

lagi jadwal coaching dengan pelatihnya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang teah dijelaskan dalam latar belakang, maka dapat 

dirumuskan “Bagaimana cara merancang dan membangun aplikasi penjadwalan 

coaching pada Akademi esports Indonesia berbasis website ?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pengembangan aplikasi ini, maka pembahasan masalah dibatasi 

pada hal-hal berikut 

1. Ruang lingkup yang digunakan dalam kerja praktik ini yaitu pada bagian 

manajer. 

2. Aplikasi dapat membantu manajer dalam menyusun dan merencanakan 

jadwal coching antara pelatih dan para gamers. 

1.4 Tujuan Kerja Praktik 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, dalam kerja 

praktik ini didapatkan tujuan yaitu: 

Menghasilkan rancang bangun aplikasi penjadwalan coaching pada 

Akademi esports Indonesia berbasis website yang dapat membantu manajer dalam 

menyusun dan merencanakan jadwal coaching antara pelatih dan para gamers. 
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1.5 Manfaat Kerja Praktik 

Manfaat yang diperoleh dari rancang bangun aplikasi penjadwalan 

coaching pada Akademi esports Indonesia berbasis website yaitu: 

a. Membantu  manajer dalam menyusun dan merencanakan jadwal coaching 

antara pelatih dengan para gamers di Akademi esports Indonesia. 

b. Aplikasi penjadwalan coaching dapat membantu perusahaan terutama 

manajer dalam mengelola data para gamers dan pelatih yang akan melakukan 

coaching. 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan dalam penyusunan laporan Kerja Praktik ini akan 

dijabarkan dalam setiap bab dengan pembagian berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, permasalahan 

yang ada, batasan masalah, tujuan penilitian, manfaat kerja praktik 

serta sistematika penulisan yang berisi penjelasan singkat pada 

masing-masing bab. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum Akademi Esports 

Indonesia, visi dan misi, dan struktur organisasi. 

BAB III : LANDASAN TEORI 
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Bab ini akan membahas mengenai berbagai macam teori yang 

mendukung dalam rancang bangun aplikasi penjadwalan coaching 

akademi esports Indonesias berbasis website. 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas mengenai hasil dan pembahasan rancang 

bangun aplikasi aplikasi penjadwalan coaching Akademi esports 

Indonesia berbasis website.  Hasil dan pembahasan aplikasi terdiri 

atas pengembangan aplikasi, kebutuhan aplikasi dan implementasi 

input-output. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini dibahas tentang kesimpulan dari penggunaan program 

rancang bangun aplikasi penjadwalan coaching pada Akademi 

esports Indonesia berbasis website. 
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BAB II 

 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

 

2.1 Profil Akademi Esports Indonesia 

Akademi Esports Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa game/permainan. Fokus utama organisasi/institusi ini yaitu, 

mendedikasikan untuk berkomitmen terhadap pembinaan dan perkembangan 

skema amatir esports Indonesia maka Akademi esports Indonesia siap 

berkolaborasi terhadap semua pihak baik itu brand, tim esports maupun coach 

dan fans esports di Indonesia yang menginginkan esports di Indonesia terus 

tumbuh dan berkembang sehingga bisa membanggakan Indonesia ke depan. 

Akademi esports Indonesia memiliki kunci untuk meningkatkan atmosfer dan 

persaingan supaya skema amatir di Indonesia berkembang, contohnya: 

1. Melakukan inhouse league ditiap-tiap cabang esports. 

2. Transfer ilmu melalui pemain profesional > semi profesional hingga > 

pemain amatir. 

3. Kesadaran untuk menjadi pemain profesional membutuhkan perjuangan, baik 

itu disiplin, kerja keras dan komitmen jangka panjang. 

4. Membangun talenta-talenta muda yang mempunyai kualitas mental dan fisik 

secara bagus dan siap mengembangkan dirinya bersama mentor-mentor 

pilihan. 

5. Beasiswa khusus terhadap mereka yang memiliki nilai akademik bagus dan 

juga mempunyai impian untuk menjadi pemain profesional. 
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Diharapkan dengan adanya Akademi esports Indonesia dapat membantu talenta-

talenta muda Indonesia untuk mengembangkan minat dan bakat mereka dibidang 

esports sehingga nantinya akan menjadi pemain profesional yang tidak hanya 

mewakili klub esports mereka masing-masing di kompetisi nasional tapi juga 

mewakili Indonesia di level Internasional sepertia SEA Games, Asian Games dan 

Olimpiade. 

2.2 Logo Akademi Esports Indonesia  

Logo akademi esports Indonesia dapat digambarkan pada gambar 2.1 

 
Gambar 2.1 Logo Akademi Esports Indonesia 

 

 

2.3 Visi dan Misi Akademi Esports Indonesia 

Akademi esports Indonesia memiliki visi dan misi. Berikut ini penjelasan 

visi dan misi dari Akademi esports Indonesia. 

A. Visi Akademi Esports Indonesia 

Connecting the dots in Esports. 

B. Misi Akademi Esports Indonesia 

1. Bahwa Pendidikan adalah kunci dari kemajuan. Tidak hanya Pendidikan 

tentang mekanik, melainkan juga tentang mental, psikologis dan fisik. 

2. Menjadi ekosistem perkembangan melalui kompetisi secara regular bersama 

bibit-bibit talenta muda di Indonesia yang memiliki passion dan keinginan 
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tinggi untuk sukses di dunia esports. Yang siap dibina, komitmen jangka 

Panjang tapi tidak meninggalkan studi akademiknya. 

3. Menjadi akademi yang menjadi rujukan utama untuk talenta-talenta muda 

yang ingin mengembangkan bakatnya melalui kurikulum dan mentoring 

personal maupun tim bersama coach-coach pilihan di Akademi esports 

Indonesia. 

4. Menjadi tempat lapangan pekerjaan bagi para pemain semi profesional 

ataupun profesional yang ingin menjadikan coach sebagai pekerjaan utama 

maupun buat mereka yang ingin menjadi coach untuk sharing ilmu dan 

kemampuannya semasa menjadi pemain aktif dengan menjadi freelancer di 

Akademi esports Indonesia. 

2.4 Struktur Organisasi Esports Indonesia 

Dalam mewujudkan dan mencapai tujuan perusahaan yang telah 

ditentukan, diperlukan adanya wewenang, tanggung jawab, dan pembagian tugas 

sesuai dengan kemampuan masing-masing karyawan. Oleh karena itu, diperlukan 

struktur organisasi untuk menghasilkan kegiatan organisasi yang dinamis dan 

fleksibel sehingga memiliki arahan yang jelas selama proses bisnis organisasi 

berlangsung agar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan oleh perusahaan. 

Struktur organisasi merupakan susunan tiap-tiap bagian/divisi pada 

organisasi/perusahaan yang memiliki hubungan satu dengan lainnya dalam 

menjalankan kegiatan pada organisasi/perusahaan sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. Struktur organisasi Akademi esports Indonesia dapat digambarkan 

pada gambar 2.2: 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi Akademi Esports Indonesia 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

 

3.1 Penjadwalan 

Menurut (Farida, 2008), penjadwalan merupakan kumpulan kebijksanaan 

dan mekanisme dalam sistem operasi yang berhibungan dengan urutan kerja yang 

dilakukan sistem komputer. Penjadwalan digunakan untuk memutuskan proses 

yang harus berjalan serta kapan dan selama berapa lama proses tersebur berjalan. 

Dalam kamus bahasa Indonesia, jadwal adalah pembagian waktu berdasarkan 

rencana pengaturan kerja, daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan 

pembagian waktu pelaksanaan terperinci (Setiawan, 2012). 

3.2 Aplikasi 

Menurut (Dhanta, 2009), aplikasi (application) adalah software yang 

dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, 

misalnya Microsoft word dan Microsoft Excel. Aplikasi merupakan sebuah 

perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk pekerjaan dan 

tugas-tugas tertentu seperti penerapan, penggunaan dan penambahan data. Adapun 

beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi satu paket kadang disebut 

sebagai suite aplikasi (application suite). Contohnya adalah Microsoft Office yang 

menggabungkan suatu aplikasi pengolah kata, lembar kerja serta beberapa aplikasi 

lainnya. Aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna dan 

memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan 

menggunakan aplikasi tersebut.
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3.3 Pengertian Website 

Pada kerja praktik ini menggunakan aplikasi berbasis website agar 

memudahkan para pengguna dalam melakukan proses bisnis perusahaan seperti 

Aplikasi penjadwalan coaching pada Akademi Esports Indonesia berbasis 

website. Menurut (Yuhefizar, 2009), website adalah keseluruhan halaman-

halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. 

Sebuah website biasanya dibangun atas banyak halaman web yang saling 

berhubungan. Selain itu, website dapat juga digunakan membantu prses bisnis 

perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Kelebihan website 

dibandingkan dengan media cetak maupun elektronik adalah kelengkapan 

informasi yang disajikan dengan biaya yang telatif murah. 

3.4 Database 

Menurut (Raharjo, 2011), database didefinisikan sebagai kumpulan data 

yang terintegrasi dan diatur sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat 

dimanipulasi, diambil dan dicari secara cepat. Selain berisi data, database juga 

berisi metadata. Metadata adalah data yang menjelaskan tentang struktur dari data 

itu sendiri. Sebagai contoh, dapat diperoleh informasi tentang nama – nama kolom 

dan tipe data yang ada pada sebuah tabel. Data nama kolom dan tipe yang 

ditampilkan tersebut adalah metadata. 

Suatu database tidak menyajikan informasi secara langsung kepada 

pengguna. Pengguna harus menjalankan aplikasi untuk mengakses data dari 

database dan menyajikannya dalam bentuk yang bisa dimengerti. Database 

merupakan komponen utama sistem informasi karena semua informasi untuk 
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pengambilan keputusan berasal dari database. Pengelolaan database yang buruk 

dapat mengakibatkan ketidaktersediaan data penting yang digunakan untuk 

menghasilkan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. 

3.5 Hypertext Preprocessor 

 Menurut (Nugroho, 2013), Hypertext Preprocessor (PHP) merupakan 

bahasa pemrograman berbasis web atau bahasa program yang digunakan untuk 

membuat aplikasi web (Website, blog atau aplikasi web). PHP merupakan bahasa 

program yang bisa dijalankan di sisi server atau sering disebut dengan “side 

server language”. Jadi program yang dibuat dengan kode PHP tidak bisa berjalan 

kecuali dia dijalankan pada server web, tanpa adanya server web yang terus 

berjalan dia tidak akan bisa dijalankan. Karena berbasis web, maka aplikasi yang 

dibuat dengan PHP adalah berbasis web.  

Hasil dari PHP adalah berbentuk web, baik itu website (web pribadi, web 

portal berita, web profile perusahaan, dll). Hasilnya bisa dilihat dengan 

menjalankan web browser. PHP tidak ada aplikasi/software nyata yang bisa kita 

jalankan untuk menuliskan kodenya, butuh aplikasi editor untuk membuat kode 

program PHP, contohnya seperti editor Notepad++ atau editor lainnya. PHP 

adalah bahasa programnya, dalam membuat website ataupun aplikasi berbasis 

web, bukan hanya kode PHP saja yang kita butuhkan tetapi juga menggunakan 

kode HTML (Hyper Text Markup Language) untuk desain tampilan, yaitu 

mengatur teks, tabel dan juga membuat form. Selain itu butuh CSS (Cassading 

Style Sheets) sebagai kode pemanis web, yang bisa jadi pengganti HTML. Jadi, 

dalam membuat web pasti menggunakan HTML, CSS dan PHP. Pada kerja 
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Communication

Planning

Modeling

Construction

Deployment

praktik menggunakan bahasa pemrograman PHP dikarenakan pemrograman 

bahasa PHP sangat mudah digunakan dalam mengembangkan suatu aplikasi. 

3.6 SDLC (System Development Life Cycle) 

Menurut (Pressman, 2010), System Develoment Life Cycle (SDLC) ini 

biasanya disebut juga model air terjun (waterfall) kadang dinamakan siklus hidup 

klasik (classic life cycle). Dimana hal ini menyiratkan pendekatan yang sistematis 

dan berurutan (sekuensial) pada pengembangan perangkat lunak, yang dimulai 

dengan spesifikasi kebutuhan pengguna dan berlanjut melalui tahapan-tahapan 

perencanaan (planning), pemodelan (modeling), konstruksi (construction), serta 

penyerahan sistem atau perangkat lunak ke para pelanggan atau pengguna 

(deployment), yang diakhiri dengan dukungan berkelanjutan pada perangkat lunak 

yang dihasilkan.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model SDLC 
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a) Communication 

 Langkah pertama diawali dengan komunikasi kepada 

konsumen/pengguna. Langkah awal ini merupakan langkah penting karena 

menyangkut pengumpulan informasi tentang kebutuhan konsumen/pengguna. 

 

b) Planning 

 Setelah proses communication ini, kemudian menetapkan rencana untuk 

pengerjaan software yang meliputi tugas - tugas teknis yang akan dilakukan, 

risiko yang mungkin terjadi, sumber yang dibutuhkan, hasil yang akan dibuat, dan 

jadwal pengerjaan. 

c) Modeling 

 Pada proses modeling ini menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah 

perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. 

Proses ini berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur software, representasi 

interface, dan detail (algoritma) procedural. 

d) Construction 

 Construction merupakan proses membuat kode (code generation). Coding 

atau pengkodean merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa 

dikenali oleh komputer. Programmer akan menerjemahkan transaksi yang diminta 

oleh user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam 

mengerjakan suatu software, artinya penggunaan komputer akan dimaksimalkan 

dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing 
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terhadap sistem yang telah dibuat. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-

kesalahan terhadap sistem tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki. 

 

e) Deployment 

 Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah software atau 

sistem. Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean maka sistem yang 

sudah jadi akan digunakan user. Kemudian software yang telah dibuat harus 

dilakukan pemeliharaan secara berkala. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

 

4.1 Fase Komunikasi 

Pada fase komunikasi akan dilakukan observasi dan wawancara dengan 

CEO Akademi esports Indonesia. Pada fase ini akan dilakukan pengamatan pada 

setiap setiap proses bisnis yang ada pada Akademi esports Indonesia serta 

penggalian setiap informasi yang diperlukan untuk merancang dan membangun 

aplikasi penjadwalan coaching pada Akademi esports Indonesia berbasis website. 

Pada tahap wawancara dilakukan dengan melakukan penggalian informasi yang 

didapat dari CEO Akademi esports Indonesia. 

 

4.1.1 Observasi 

Pada tahap observasi dilakukan dengan mengamati setiap proses bisnis 

yang ada pada Akademi esports Indonesia serta penggalian setiap informasi yang 

diperlukan untuk merancang dan membangun aplikasi penjadwalan coaching pada 

Akademi esports Indonesia berbasis website. Adapun observasi yang dilakukan 

yaitu mempelajari proses bisnis dari penjadwalan coaching dan juga alur transaksi 

yang terjadi. Hal ini dilakukan selama berlangsungnya kerja praktik di Akademi 

esports Indonesia tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2019 hingga tanggal 3 

September 2019. Hasil observasi ini yaitu knowledge mengenai proses bisnis 

penjadwalan coaching serta dokumen singkat dari rancangan sederhana aplikasi 

penjadwalan coaching yang akan dibuat oleh Akademi esports Indonesia.
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4.1.2 Wawancara 

Pada tahap wawancara dilakukan dengan melakukan penggalian informasi 

yang didapat dari CEO Akademi esports Indonesia. Wawancara dilakukan kepada 

CEO Akademi esports Indonesia yaitu Aufa Bassam. Model dari wawancara ini 

menggunakan permodelan satu arah dan metode 5W 1 H dalam penerapannya. 

Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk mengetahui rancangan sistem yang akan 

dibuat serta permasalahan yang dialami dari proses bisnis penjadwalan coaching 

pada Akademi Esports Indonesia. 

4.2 Fase Identifikasi 

Pada fase identifikasi akan menjelaskan tetang permasalahan, dampak dan 

solusi dalam mengatasi permasalahan proses bisnis penjadwalan coaching yang 

masih manual. Fase identifikasi berfungsi untuk melakukan identifikasi 

permaslahan yang ada pada Akademi esports Indonesia. Adanya fase identifikasi 

diharapkan dapat mengetahui permasalahan dan dampak yang terjadi apabila 

permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan. Selain itu akan membahas tentang 

solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

4.2.1 Identifikasi Permasalahan 

Berdasarkan proses bisnis penjadwalan coaching yang ada pada Akademi 

esports Indonesia maka dapat dilakukan identifikasi permasalahan mencakup 

permasalahan yang ada, dampak dari permasalahan tersebut, dan solusi yang 

diusulkan. Hasil identifikasi dapat dilihat pada tabel 4.1. 
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Tabel  4.1 Identifikasi Permasalahan 

Permasalahan Dampak Solusi 

Pada saat ini adalah 

Akademi esports 

Indonesia belum memiliki 

aplikasi penjadwalan 

coaching untuk melatih 

para gamers dalam 

mengembangkan bakat 

mereka. Penjadwalan 

coaching yang ada pada 

Akademi esports 

Indonesia saat ini masih 

secara manual, hanya 

menggunakan lembar 

kertas kerja yaitu, Ms 

Excel dalam proses 

pencatatan jadwal. 

Dampak yang terjadi 

akibat proses bisnis 

penjadwalan coaching 

masih menggunakan cara 

manual adalah admin 

community manager 

kesulitan dalam mengelola 

ataupun mengatur jadwal 

antara user dan coach 

akibatnya sering terjadinya 

jadwal crash dan tidak 

teraturnya jadwal coaching 

dikarenakan gamers atau 

pelatih berhalangan secara 

mendadak. 

Pembuatan aplikasi 

penjadwalan 

coaching berbasis 

website pada 

Akademi esports 

Indonesia agar 

memudahkan admin 

community manager 

dalam mengelola 

dan mengatur jadwal 

antar user dan 

coach. 

 

Permasalahan yang terjadi pada Akademi esports Indonesia masih belum 

memiliki aplikasi penjadwalan coaching untuk mengelola dan mengatur jadwal 

antara user dan coach. Pada saat ini Akademi esports Indonesia masih 

menggunakan Microsoft Excel untuk mendukung proses bisnis penjadwalan 

coaching, sehingga admin community manager akan kesulitan dalam mengatur 

dan mengelola jadwal coaching antara user dan coach, akibatnya sering terjadinya 

jadwal crash dan tidak teraturnya jadwal coaching dikarenakan gamers atau 

pelatih berhalangan secara mendadak. 

4.3 Fase Analisis 

 Pada fase analisis ini akan membahas tentang analisis sistem, analisis 

proses bisnis, dan analisis kebutuhan fungsi. Pada Analisis sistem akan membahas 

tentang proses sistem aplikasi yang akan digunakan oleh admin community 
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manager dalam mengelola jadwal coaching antara user dengan coach. Selain itu 

pada analisis proses bisnis akan membahas tentang proses bisnis penjadwalan 

coaching yang ada pada Akademi esports Indonesia. Proses bisnis penjadwalan 

coaching melibatkan user dan admin community manager. Pada tahap terakhir 

akan membahas tentang analisis kebutuhan fungsi. Analisis kebutuhan fungsi 

berkaitan tentang pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut dan kebutuhan 

fungsi setiap pengguna. 

4.3.1 Analisis Sistem 

Analisis sistem pada aplikasi penjadwalan coaching memerlukan proses 

bisnis pada Akademi esports Indonesia. Pada saat ini proses penjadwalan 

coaching Akademi esports Indonesia dilakukan oleh Admin Community 

Manager. Pada analisis sistem user akan melakukan daftar booking dan memilih 

coach yang akan menjadi pelatih. Admin community manager akan mengelola 

penjadwalan coaching mulai dari mengelola data master, penjadwalan coaching, 

dan approve pesanan. Sedangkan coach hanya bisa melihat jadwal coaching 

dengan para gamers. 

4.3.2 Analisis Proses Bisnis 

Dalam melakukan pengembangan sistem maka membutuhkan sebuah 

analisis yang tepat sesuai dengan proses bisnis penjadwalan coaching pada 

Akademi esports Indonesia. Proses bisnis penjadwalan coaching ini dikelola oleh 

admin community manager. Jika seorang calon pendaftar ingin mengikuti 

coaching maka terlebih dahulu harus melakukan pendafataran dengan mengisi 

formulir pendaftaran. Setelah mengisi formulir pendaftaran maka langkah 

selanjutnya adalah menyerahkan formulir tersebut kepada admin community 
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manager. Admin community manager akan mengecek formulir tersebut jika tidak 

lengkap maka calon pendaftaran perlu mengisi formulir pendaftaran lagi, tapi jika 

sudah lengkap maka admin community manager akan memberikan dokumen 

daftar pelatih yang akan melatih calon pendaftar dan penentuan jadwal coaching. 

Adanya dokumen tersebut maka calon pendaftar akan menentukan pelatih 

dan jadwal coaching. Dokumen tersebut akan diserahkan kepada admin 

community manager untuk dilakukan konfirmasi kepada pelatih. Selanjutnya 

admin community manager akan membuat pemberitahuan kepada user bahwa 

coaching bisa dilakukan. Nantinya calon pendaftar akan menerima pemberitahuan 

dari admin. Setelah itu calon pendaftar akan melakukan atau mengikuti coaching, 

nantinya admin akan mengelola hasil coaching yang dilakukan oleh calon 

pendftar. Jika calon pendaftar masih memiliki sisa sesi maka akan dijadwalkan 

kembali coaching oleh pelatih. Jika sudah tidak memiliki sesi maka calon 

pendaftar sudah dapat menerima sertifikat coaching sebagai tanda bukti bahwa 

sudah mengikuti coaching. Berikut ini penjelasan proses bisnis penjadwalan 

coaching pada Akademi esports Indonesia. 

a. Mengisi form pendaftaran coaching pada Akademi esports Indonesia 

b. Admin akan memberikan daftar pelatih dan penentuan jadwal 

c. Menentukan pelatih dan jadwal coaching 

d. Admin akan melakukan konfirmasi jadwal kepada pelatih yang bersangkutan 

e. Pelatih menerima konfirmasi jadwal dari admin 

f. Admin akan membuat pemberitahuan ke user bahwa coaching bisa dilakukan 

g. User menerima pemberitahuan dari admin 

h. User mengikuti coaching dengan pelatih 

i. Admin akan menyerahkan hasil coaching kepada user 
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Gambar 4.1 Document Flow Penjadwalan Coaching 
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4.3.3 Analisis Kebutuhan Fungsi 

 

Gambar 4.2 Analisis Kebutuhan Fungsi 

No Pengguna Kebutuhan Fungsi 

1. User Gamers 1) Melakukan daftar booking 

2) Melakukan daftar coach 

2. Admin Community Manager 1) Pengelolaan daftar booking. 

2) Pengelolaan daftar coach. 

3) Pengelolaan data master user 

4) Pengelolaan data master coach 

5) Pengelolaan approve pesanan 

6) Pengelolaan jadwal coach 

3. Coach 1) View jadwal melatih 

 

4.4 Fase Desain 

Pada fase desain akan membahas tentang desain sistem yang akan 

digunakan dalam mengelola aplikasi penjadwalan coaching pada Akademi esports 

Indonesia. Pada fase desain sistem adalah tahap setelah analisis sistem dari siklus 

rancang bangun sistem yang nantinya akan berupa penggamabaran dan 

perencanaan sistem. Dengan adanya desain sistem diharapkan dalam pembuatan 

aplikasi dapat terstruktur sesuai dengan desain sistem yang telah dibuat. 

4.4.1 Alur Sistem Aplikasi (System Flow Diagram) 

System Flow Diagram merupakan sebuah alur dari sistem yang ditawarkan 

dan menjelaskan terkait dengan aktivitas-aktivitas dan keputusan yang terjadi 

pada sistem. System Flow Diagram juga dapat menggambarkan urutan-urutan 

proses yang ada pada sistem yang dibuat. Pada system flow diagram menjelaskan 

tentang alur proses yang terjadi di dalam sistem diantaranya: proses daftar 

booking dan proses daftar coach. Alur system flow daftar booking pada Akademi 

esports Indonesia dapat digambarkan pada gambar 4.3. 
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j. System Flow Daftar Booking 

 

Gambar 4.3 System Flow Daftar Booking 

 

Pada gambar 4.3 system flow daftar booking diatas, admin community 

manager melakukan login. Setelah berhasil melakukan login maka admin akan 

diarahakan ke halaman utama aplikasi. Selanjutnya admin memlih menu daftar 

booking maka sistem akan menampilkan halaman daftar booking. Nantinya admin 
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akan menginputkan daftar booking user. Selanjutnya data tersebut akan tersimpan 

ke database dan sistem akan menampilkan kembali halaman daftar booking yang 

artinya data booking user sudah tersimpan di database.  

 

b. System Flow Daftar Coach 

 

Gambar 4.4 System Flow Daftar Coach 
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Pada gambar 4.4 system flow daftar coach diatas, admin community 

manager melakukan login. Setelah berhasil melakukan login maka admin akan 

diarahakan ke halaman utama aplikasi. Selanjutnya admin memlih menu daftar 

coach maka sistem akan menampilkan halaman daftar coach. Nantinya admin 

akan menginputkan daftar coach. Selanjutnya data tersebut akan terssimpan ke 

database dan sistem akan menampilkan kembali halaman daftar coach yang 

artinya data coach user sudah tersimpan di database. 
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c. System flow Data Master User 

 

Gambar 4.5 System Flow Data Master User 

 

Pada gambar 4.5, admin terlebih dahulu melakukan login, jika login tidak 

berhasil dilakukan maka perlu melakukan registrasi agar bisa masuk ke dalam 

sistem. Jika sudah berhasil masuk ke dalam sistem maka sistem akan 

menampilkan halaman utama aplikasi. Selanjutnya admin memilih menu data 
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master user untuk menambah, mengubah dan menghapus data master user, 

nantinya sistem akan menampilkan data master user. Selanjutnya admin akan 

memilih menambah, mengubah atau menghapus data master user yang secara 

otomatis terhubung dengan database aplikasi penjadwalan coaching. Jika admin 

sudah memilih maka secara otomatis sistem akan menampilkan halaman data user 

yang artinya sistem sudah berhasil menambah, mengubah dan menghapus data 

master user. 
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d. System Flow Data Master Coach 

 

Gambar 4.6 System Flow Data Master Coach 
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Pada gambar 4.6 admin terlebih dahulu melakukan login, jika login tidak 

berhasil dilakukan maka perlu melakukan registrasi agar bisa masuk ke dalam 

sistem. Jika sudah berhasil masuk ke dalam sistem maka sistem akan 

menampilkan halaman utama aplikasi. Selanjutnya admin memilih menu data 

master coach untuk menambah, mengubah dan menghapus data master coach, 

nantinya sistem akan menampilkan data master coach. Selanjutnya admin akan 

memilih menambah, mengubah atau menghapus data master coach yang secara 

otomatis terhubung dengan database aplikasi penjadwalan coaching. Jika admin 

sudah memilih maka secara otomatis sistem akan menampilkan halaman data 

coach yang artinya sistem sudah berhasil menambah, mengubah dan menghapus 

data master coach. 
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e. System Flow Approve Pesanan 

 

Gambar 4.7 System Flow Approve Pesanan 
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Pada gambar 4.7 admin terlebih dahulu melakukan login, jika login tidak 

berhasil dilakukan maka perlu melakukan registrasi agar bisa masuk ke dalam 

sistem. Jika sudah berhasil masuk ke dalam sistem maka sistem akan 

menampilkan halaman utama aplikasi. Selanjutnya admin memilih approve 

pesanan untuk menerima atau menolak pesanan dari konsumen, sistem akan 

menampilkan halaman utama approve pesanan. Admin akan memilih menerima 

atau menolak pesanan, jika admin menolak pesanan berarti pesanan dari 

konsumen tidak sesuai dengan jadwal coaching yang dimiliki oleh para coach. 

Jika pesanan diterima maka data pesanan secara otomatis akan masuk ke dalam 

database aplikasi penjadwalan coaching. Setelah itu sistem akan menampilan 

halaman utama approve pesanan yang artinya data pesanan sudah masuk ke dalam 

database. 
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f. System Flow Jadwal Coach 

 

Gambar 4.8 System Flow Jadwal Coach 

 

Pada gambar 4.8 admin terlebih dahulu melakukan login, jika login tidak 

berhasil dilakukan maka perlu melakukan registrasi agar bisa masuk ke dalam 

sistem. Jika sudah berhasil masuk ke dalam sistem maka sistem akan 

menampilkan halaman utama aplikasi. Selanjutnya admin memilih jadwal coach 
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untuk mengetahui coach mana yang memiliki jadwal full dengan user dan coach 

yang memiliki jadwal yang longgar. 

4.4.2  Diagram Berjenjang 

 

Pada diagram berenjang untuk penjadwalan coaching berbasis website 

pada Akademi esports Indonesia dapat dilihat pada gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Diagram Berjenjang Aplkasi Penjadwalan Coaching 

 

 

4.4.3  Struktur Tabel 

 

Pembuatan aplikasi penjadwalan coaching berbasis website pada Akademi 

esports Indonesia memiliki struktur tabel yang meliputi nama tabel, fungsi tabel, 

nama atribut, tipe data, length tipe data, dan juga keterangan data pelengkap 

seperti primary key, dan juga foreign key. Struktur tabel dari aplikasi penjadwalan 

coaching berbasis website pada Akademi esports Indonesia dapat dilihat pada 

tabel-tabel berikut ini: 

a. Tabel Admin 
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Nama tabel : Tabel admin 

Fungsi  : Mengelola data admin aplikasi penjadwalan coaching 

Primary Key : ID  

Foreign Key : - 

Tabel 1. 4.2 Tabel Admin 

 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1. ID Integer 11 Primary Key 

2. KODE Varchar 200 - 

 

b. Tabel Coach 

Nama tabel : Tabel coach 

Fungsi  : Mengelola data coach aplikasi penjadwalan coaching 

Primary Key : ID 

Foreign Key : - 

Tabel  4.3 Tabel Coach 

 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1. IDCOACH Integer 11 Primary Key 

2. NAMA Varchar 255 - 

3. ALAMAT Varchar 255 - 

4. TELP Varchar 255 - 

5. EMAIL Varchar 255 - 

6. USERNAME Varchar 255 - 

7.  PASSWORD Varchar 255 - 

8.  TANGGAL Date - - 

9. NICK Varchar 255 - 

 

c. Tabel Jadwal 

Nama tabel : Tabel jadwal 

Fungsi  : Mengelola data jadwal aplikasi penjadwalan coaching 
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Primary Key : IDJADWAL 

Foreign Key : - 

Tabel  4.4 Tabel Jadwal 

 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1. IDJADWAL Integer 11 Primary Key 

2. IDUSER Integer 11 - 

3. ROLE Varchar 255 - 

4. HARGA Integer 11 - 

5. TANGGAL Date - - 

6. JAMM Time - - 

7.  JAMS Time - - 

8.  STATUS Integer 11 - 

 

d. Tabel Pesanan 

Nama tabel : Tabel pesanan 

Fungsi  : Mengelola data pesanan aplikasi penjadwalan coaching 

Primary Key : IDPESANAN 

Foreign Key : - 

Tabel  4.5 Tabel Pesanan 

 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1. IDPESANAN Integer 11 Primary Key 

2. JENIS Varchar 255 - 

3. IDUSER Integer 11 - 

4. COACH Varchar 255 - 

5. MMR Varchar 255 - 

6. PAKET Varchar 255 - 

7.  TANGGAL Varchar 255 - 

8.  JAM Time - - 

9.  TAGIHAN Integer 11 - 

10.  FILE Varchar 255 - 

11.  STATUS Integer 11 - 

12. HST_PAKET Integer 11 - 
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e. Tabel User 

Nama tabel : Tabel user 

Fungsi  : Mengelola data user aplikasi penjadwalan coaching 

Primary Key : IDUSER 

Foreign Key : - 

Tabel  4.6 Tabel User 

 

No. Field Tipe Panjang Keterangan 

1. IDUSER Integer 11 Primary Key 

2. NAMA Varchar 255 - 

3. INSTAGRAM Varchar 255 - 

4. NICK Varchar 255 - 

5. TELP Varchar 255 - 

6. EMAIL Varchar 255 - 

7.  USERNAME Varchar 255 - 

8.  PASSWORD Varchar 255 - 

9.  TANGGAL Date - - 

 

4.5 Fase Implementasi 

Pada fase implementasi sistem akan dijelaskan setiap tampilan sistem 

aplikasi penjadwalan coachingi berbasis web pada Akademi esports Indonesia. 

Berikut penjelasan tentang setiap halaman web aplikasi penjadwalan coaching 

berbasis web pada Akademi esports Indonesia. 
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a. Halaman Login 

 

Gambar 4.10 Halaman Login 

 

Halaman login digunakan oleh admin community manager untuk 

mengelola jadwal antara user dengan coach. Halaman ini berfungsi untuk masuk 

ke dalam sistem agar dapat mengakses fitur-fitur yang ada di setiap otoritas 

pengguna yang berhubungan dengan aplikasi penjadwalan coaching pada 

Akademi esports Indonesia. 

b. Halaman Daftar Booking 

 

Gambar 4.11 Halaman Daftar Booking 
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Pada halaman daftar booking, user akan menginputkan data user yang 

sudah mendaftar ke akademi esports Indonesia. Pada halaman ini nanti akan 

menginputkan data tentang user dan jadwal coaching yang akan dilakukan oleh 

user dan coach. 

 

 

 

c. Halaman Daftar Coach 

 

Gambar 4.12 Halaman Daftar Coach 

 

Pada halaman daftar coach, user akan mengetahui daftar coach yang akan 

menjadi pelatih mereka, sehingga user akan memilih coach yang akan 

dijadikannya pelatih untuk menjalani coaching. 
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d. Halaman Dashboard  

 

Gambar 4.13 Halaman Dashboard 

 

Pada halaman dashboard hanya dapat dakses oleh admin community 

manager. Padahal halaman ini berisi tentang total jadwal dan total pesanan yang 

ada pada aplikasi penjadwalan coaching Akademi esports Indonesia. 

e. Halaman Data Master User 

 

Gambar 4.14 Halaman Data Master User 

 

Pada halaman data master user hanya dapat diakses oleh admin community 

manager. Pada halaman ini admin akan mengelola data master user, mulai dari 

menginputkan, mengubah dan menghapus data master user. Fungsi halaman ini 
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adalah mengelola data master user yang sudah mendaftar coaching pada Akademi 

esports Indonesia. 

f. Halaman Data Master Coach 

 

Gambar 4.15 Halaman Data Master Coach 

 

Pada halaman data master coach hanya dapat diakses oleh admin 

community manager. Pada halaman ini admin akan mengelola data master coach, 

mulai dari menginputkan, mengubah dan menghapus data master coach. Fungsi 

halaman ini adalah mengelola data master coach yang menjadi pelatih seorang 

gamers pada Akademi esports Indonesia. 
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g. Halaman Approve Pesanan 

 

Gambar 4.16 Halaman Approve Pesanan 

Pada halaman approve pesanan hanya dapat diakses oleh admin 

community manager. Pada halaman ini admin akan menerima pesanan dari para 

konsumen yang mendaftar untuk coaching pada Akademi esports Indonesia. 

Fungsi halaman ini adalah mengelola data pesanan konsumen untuk mengikuti 

coaching Akademi esports Indonesia. 
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h. Halaman Jadwal Coach 

 

Gambar 4.17 Halaman Jadwal Coach 

Pada halaman jadwal coach hanya dapat diakses oleh admin community 

manager. Fungsi halaman ini untuk mengetahui jadwal coach yang full dan 

jadwal coach yang kosong pada Akademi esports Indonesia. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan rancang bangun aplikasi penjadwalan 

coaching berbasis website pada Akademi esports Indonesia, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aplikasi penjadwalan coaching berbasis website dapat membantu  admin 

community manager dalam menyusun dan merencanakan jadwal coaching 

antara pelatih dengan para gamers di Akademi esports Indonesia. 

2. Aplikasi penjadwalan coaching dapat membantu perusahaan terutama admin 

community manager dalam mengelola data para gamers dan pelatih yang 

akan melakukan coaching. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang disampaikan untuk menyempurnakan Aplikasi 

penjadwalan coaching berbasis website pada Akademi esports Indonesia untuk ke 

depannya disarankan  beberapa hal sebagai berikut: 

1. Diperlukan infrastruktur yang mendukung (support) untuk menjalankan 

aplikasi penjadwalan coaching. 

2. Pengembangan sistem pada mobile aplikasi berbasis android. 

3. Melakukan perawatan berkala pada server dan memperhatikan kapasitas 

ruang penyimpanan. 
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