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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang 

Lingkup, Tujuan Penulisan Tugas Akhir, Manfaat Penulisan Tugas Akhir, 

Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir, Sistematika Penulisan Tugas Akhir. 

1.1 Latar Belakang  

Di era teknologi saat ini, dunia telah menggunakan Internet sebagai alat 

untuk melakukan berbagai hal. Mulai dari berbagai informasi, berkomunikasi 

dengan kerabat, dan mencari hiburan. Salah satu hiburan yang bisa diakses di 

Internet adalah game. Tetapi seiring dengan perkembangan jaman, game tidak 

hanya menjadi sarana hiburan semata melainkan menjadi suatu hal yang 

diperlombakan di turnamen. Fenomena ini yang memunculkan istilah baru, yaitu 

esport.  

Esport singkatan dari electronic sport atau olahraga elektronik, adalah 

ajang kompetisi game. Individu ataupun tim mengikuti berbagai macam turnamen 

untuk mencari yang terbaik dalam hal kemampuan, kerjasama, dan strategi game 

yang mereka mainkan (Southern, 2017). Turnamen yang diselenggarakan tidak 

hanya ditonton oleh orang yang hadiri di tempat pelaksanaan, tetapi oleh seluruh 

dunia jika di siarkan  di media siaran langsung. Siaran langsung turnamen esport 

sangat diminati oleh sesama pemain game esport.  

Berdasarkan survey tahunan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) tentang pemanfaatan internet Indonesia, dapat dilihat bahwa 

54,13% dari pengguna Internet Indonesia bermain game online (APJII, 2017). 
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Berarti ada sekitar 77,54 juta pemain game online di Indonesia. Hal ini tidak 

terlepas dari semakin banyaknya penggemar esport di Indonesia. Jumlahnya bisa 

kita lihat dari siaran langsung turnamen esport di YouTube ataupun media siaran 

langsung lainnya. Pertandingan puncak turnamen MPL dari game Mobile 

Legends ditonton oleh 99.682 orang secara bersamaan (ESC, 2018). Angka ini 

memperlihatkan bahwa penggemar esport di Indonesia sangat besar. 

Hal inilah yang menarik perhatian sponsor untuk mengiklankan jasa atau 

produknya di esport. Perusahaan-perusahaan multinasional pun berani 

berinvestasi di industri esport. Contohnya Intel, perusahaan teknologi terkenal 

asal Amerika Serikat yang merancang dan memproduksi mikroprosesor, telah 

rutin menyelenggarakan turnamen esport berskala internasional setiap tahun sejak 

2006 bernama Intel Extreme Masters. Ada juga T-Mobile, perusahaan 

telekomunikasi asal Jerman, menjadi sponsor untuk dua tim esport asal Amerika 

Serikat yaitu TSM (Team Solo Mid) dan Cloud9 sejak Agustus 2017. Tidak hanya 

dari merek yang dekat dengan teknologi Red Bull, perusahaan minuman energi 

asal Austria, menjadi sponsor utama untuk tim OG Dota 2 dan juga berbagai 

turnamen esport. Dan ada juga Mobil 1, merek oli yang telah berdiri sejak tahun 

1974, menjadi sponsor turnamen Rocket League Championship Series (Meola, 

2018). Dengan melihat perusahaan-perusahaan besar tersebut sekarang telah 

berkembang industri baru yang tidak kalah dengan industri olahraga tradisional, 

yaitu industri esport.  

Industri esport saat ini terus berkembang pesat. Semakin banyak pemain 

dan tim yang serius berkarir di dunia esport. Organisasi atau tim esport telah 
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terdapat pemain, pelatih, manager, analis, bahkan terapis. Besarnya industri esport 

memiliki struktur yang sama seperti tim olahraga tradisional. Dalam satu tim 

terdapat pemain, pelatih, manager, analis, bahkan terapis. Besarnya industri esport 

dapat dilihat pada jumlah penonton esport di China. Sebuah tayangan esport  

dapat ditonton lebih dari 11 juta kali (Domasti, 2017). 

Esport akan dijadikan sebagai salah satu cabang olahraga yang 

memperebutkan medali pada Asian Games dan Olimpiade. Presiden Panitia 

Olimpiade Paris 2024, Tony Estanguet menyatakan bahwa esport sebagai salah 

satu cabang olahraga yang sangat relevan dengan generasi muda dan harus 

dipertahankan (Domasti, 2017). Terbukti dalam Asian Games 2018, esport hadir 

sebagai pertandingan eksebisi. Ada enam judul game yang dipertandingkan 

diantaranya yaitu: Arena of Valor, League of Legends, Clash Royale, Starcraft 2, 

Heartstone serta PES 2018 dan tidak menutup kemungkinan jenis game terus 

berkembang secara komprehensif. 

Maka dari itu Tugas Akhir ini mengambil judul Rancang Bangun Situs 

Web untuk Penggemar Esport Indonesia. Sehingga dapat menyediakan 

informasi – informasi seputar esport yang dibutuhkan oleh penggemar esport. 

1.2  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang pada bab sebelumnya, didapatkan suatu 

perumusan masalah sebagai berikut: 

 Bagaimana cara merancang dan membangun situs web untuk penggemar 

esport Indonesia? 
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1.3 Ruang Lingkup  

 Agar tidak terjadi kerancuan dan juga pelebaran masalah, penelitian 

dibatasi sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya mencakup game esport. 

2. Penelitian dibuat dengan bahasa pemograman HTML, CSS, PHP, dan 

JavaScript. 

3. Penelitian mencakup fitur informasi turnamen esport. 

4. Penelitian mencakup fitur informasi event esport. 

5. Penelitian mencakup fitur informasi pertandingan esport. 

6. Penelitian mencakup fitur artikel untuk mengenal esport. 

7. Penelitian mencakup fitur berita seputar dunia esport. 

8. Penelitian mencakup fitur vote tim esport yang akan menang. 

9. Penelitian mencakup fitur poin untuk pengguna. 

10. Penelitian mencakup fitur akun pengguna yang dibedakan menjadi tiga 

tipe, administrator, co-administrator, dan pengguna 

11. Penelitian mengambil sumber informasi untuk jadwal dan hasil 

pertandingan dari akun Instagram, Facebook, dan atau situs web setiap 

tim esport Indonesia. 

12. Penelitian mencakup fitur pencarian untuk setiap informasi yang ada di 

situs web. 
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1.4 Tujuan Penulisan Tugas Akhir  

Tujuan Penulisan dari penelitian ini adalah menyediakan informasi untuk 

penggemar esport di Indonesia tentang hal seputar esport dengan menggunakan 

situs agar dapat memenuhi kebutuhan informasi penggemar esport. 

1.5  Manfaat Penulisan Tugas Akhir  

Penulisan tugas akhir diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan berbagai informasi seputar esport kepada penggemar 

esport di Indonesia. 

2. Menambah pengetahuan dibidang teknologi informasi khususnya pada 

bidang desain dan pengembangan situs, sehingga dapat diterapkan 

pada situs-situs web yang dapat bermanfaat bagi orang lain. 

3. Sebagai sarana untuk mengembangkan situs web sehingga dapat terus 

membuat situs web yang lebih inovatif. 

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir  

Pengembangan situs ini akan menerapkan metodologi pelaksanaan 

Systems Development Life Cycle. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Analisis / Analysis: Melakukan studi mengenai kebutuhan esport di 

Indonesia saat ini. 

2. Perencanaan / Planning: Menyusun fitur – fitur yang akan ditampilkan 

di situs. Menyusun diagram database untuk menyimpan data – data 

yang diperlukan. 

3. Desain / Design: Membuat mock-up dari situs berupa gambaran 

tampilan situs web yang akan dibuat berisi berbagai fitur situs web. 
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4. Implementasi / Implementation: Melakukan koding dan menyelesaikan 

pembuatan situs.  

5. Uji Coba / Testing: Melakukan pengujian situs kepada pemain esport 

yang berumur 15 – 30 tahun. 

6. Pengelolaan / Maintenance: Memperbaiki situs sesuai dengan feedback 

yang di berikan oleh tester saat melakukan pengujian.  

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir  

Penulisan tugas akhir ini dibagi dalam enam bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, 

ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metodologi pelaksanaan, dan sistematika penulisan tugas akhir. 

 BAB II: LANDASAN TEORI 

Landasan teori memuat teori-teori yang digunakan sebagai 

referensi dalam pembuatan tugas akhir ini. 

BAB III: ANALISIS DAN DESAIN SISTEM 

Analisis dan desain sistem akan berisi dengan proses implementasi 

dari pembuatan situs yang dirancang, dan desain pembuatan situs. 

BAB IV: IMPLEMENTASI 
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Implementasi menjelaskan proses implementasi desain situs web 

yang telah dirancang, seperti asset gambar dan video, serta kode yang 

digunakan.  

BAB V: PENGUJIAN 

Pengujian akan berisikan skenario dan hasil pengujian yang akan 

dilakukan dengan memberikan pertanyaan dalam bentuk interview untuk 

mendapatkan masukan dari pengguna yang telah menggunakan situs. 

BAB VI: PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari 

penelitian tugas akhir. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


