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BAB III 

ANALISIS DAN DESAIN 

Bab ini menjelaskan tentang analisis untuk membantu perancangan tugas 

akhir ini dan penjelasan desain sistem. Tujuan penulisan dari bab ini adalah untuk 

mengetahui kebutuhan dari penggemar esport di Indonesia. 

3.1 Analisis 

Sebelum mendesain sebuah situs, dilakukan analisis mengenai kebutuhan 

pengguna agar nantinya aplikasi yang dibuat dapat membantu menyelesaikan 

kendala yang selama ini dialami oleh pengguna. Tujuan kuesioner ini untuk 

melihat apa yang saat ini dibutuhkan oleh penggemar esport Indonesia. 

Pengambilan data mengenai kebutuhan pengguna menggunakan kuesioner dengan 

skala Likert. Kuesioner terdiri dari lima item pertanyaan dengan lima pilihan 

jawaban dari STP (Sangat Tidak Penting), TP (Tidak Penting), N (Netral), P 

(Penting) dan SP (Sangat Penting). Nilai atau skor untuk pilihan jawaban 

responden adalah 1 sampai 5 dengan nilai 1 untuk STP, 2 untuk TP, 3 untuk N, 4 

untuk P, dan 5 untuk SP. Kuesioner dibagikan secara online kepada penggemar 

esport Indonesia melalui grup Facebook dan Line. Pembagian kuesioner secara 

online mempertimbangkan efisiensi waktu dan kemudahan menjangkau banyak 

responden. Setelah pembagian kuesioner, diperoleh 52 responden yang 

berpartisipasi untuk mengisi kuesioner.  Item pertanyaan pada kuesioner adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana menurut Anda jika FITUR FORUM DISKUSI diberikan di

dalam sebuah aplikasi?
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2. Bagaimana menurut Anda jika FITUR KALENDER EVENT diberikan di 

dalam sebuah aplikasi? 

3. Bagaimana menurut Anda jika FITUR INFO TURNAMEN diberikan di 

dalam sebuah aplikasi? 

4. Bagaimana menurut Anda jika FITUR JADWAL PERTANDINGAN 

diberikan di dalam sebuah aplikasi? 

5. Bagaimana menurut Anda jika FITUR HASIL PERTANDINGAN 

diberikan di dalam sebuah aplikasi? 

3.1.1  Hasil Survey Kuisioner 

  Pada awal kuisioer di tanyakan berapa lama responden mengikuti 

perkembangan esport Indoesia. Pada Gambar 3.1, dapat dilihat 

pengalaman responden. Berdasarkan hasil kuesioner dari 52 responden 

yang berpartisipasi, diperoleh hasil sebagai berikut:  

 
Gambar 3.1 Grafik pengalaman esport responden. 
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 Sebanyak 52 koresponden memiliki pengalaman esport kurang 

lebih 1 tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil kuesioner mewakili 

penggemar esport di Indonesia.  

Setelah itu dilakukan analisis untuk mengetahui nilai Cronbach’s 

Alpha. Analisis hasil kuesioner untuk uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi SPSS dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 
Gambar 3.2 Hasil analisa angka Conbrach’s Alpha SPSS. 

 Hasil SPSS menunjukkan angka Cronbach’s Alpha sebesar 0.816. 

Angka ini menunjukkan nilai reliabilitas yang baik karena telah melebihi 

nilai reliabilitas yang dapat diterima yaitu sebesar 0.7 (Sekaran, 2006). 

Artinya responden telah memahami dengan baik setiap item pertanyaan 

pada kuesioner sehingga item pertanyaan pada kuesioner yang dibuat oleh 

peneliti valid dengan tujuan dibuatnya kuesioner. 
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 Setelah itu dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat korelasi 

antara jawaban responden dengan item pertanyaan. Kolom Corrected 

Item-Total Correlation menunjukkan seberapa dibutuhkannya fitur 

tersebut oleh penggemar esport Indonesia. Pada Gambar 3.3 dapat dilihat 

hasil analisis SPSS untuk setiap pertanyaan kuisioner.  

 

Gambar 3.3 Hasil analisis SPSS pada setiap item pertanyaan. 

Kolom Corrected Item-Total Correlation menunjukkan tingkat 

korelasi antara item pertanyaan dengan tujuan kuesioner. Item pertanyaan 

mewakili fitur situs web yang akan disediakan. Semakin tinggi nilai 

korelasinya menunjukkan bahwa fitur tersebut semakin dibutuhkan oleh 

penggemar esport Indonesia. Sebaliknya, semakin rendah nilai korelasinya 

maka fitur tersebut semakin kurang dibutuhkan oleh penggemar esport. 

Berdasarkan nilai korelasi yang ditunjukkan pada kolom Corrected Item-

Total Correlation diperoleh urutan fitur sesuai tingkat kebutuhan 

responden sebagai berikut: 

1. Jadwal Pertandingan Esport (.794). 

2. Info Turnamen (.696). 

3. Event Esport (.663). 
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4. Hasil Pertandingan Esport (.595). 

5. Forum Diskusi (.452). 

 Berdasarkan nilai korelasi Corrected Item-Total Correlation, 

forum diskusi tidak memenuhi batasan nilai korelasi yang reliabel yaitu 

sebesar 0,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fitur tersebut kurang 

penting menurut penggemar esport Indonesia. Maka hanya fitur jadwal 

pertandingan esport, info turnamen, event esport, dan hasil pertandingan 

esport yang akan disediakan di situs web. 

3.1.2  Benchmarking 

  Berdasarkan hasil analisa kuisioner, ada tiga fitur penting yang 

dibutuhkan penggermar esport di Indonesia adalah jadwal dan hasil 

pertandingan, info turnamen, dan info event esport. Pada tahap 

benchmarking ini dibuat perbandingan lima situs web bertema esport yang 

telah ada di Indonesia, yaitu esports.id, esports-indonesia.com, 

esportsnesia.com, revivaltv.id, dan ggwp.id. Kelima situs web ini dipilih 

karena telah menyediakan informasi seputar esport baik dalam maupun 

luar negeri sejak lama. Penggemar esport Indonesia juga telah akrab 

dengan situs web ini. Hasil dari benchmarking memperlihatkan setiap 

kekurangan yang ada pada kelima situs web tersebut dan akan digunakan 

untuk membuat situs web untuk penggemar esport yang lebih baik. Tabel 

3.1 akan menampilkan perbandingan antara situs web esport Indonesia 

yang telah ada saat ini. 
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Tabel 3.1 Perbandingan situs web bertema esport. 

 

 

 esports.id esports-

indonesia.co

m 

esportsnesi

a.com 

revivaltv.i

d 

ggwp.id 

Desain 

Interface 

Desain 

sangat 

menarik 

Desain tidak 

baik, sulit 

membaca isi 

artikel 

Desain 

sangat 

menarik 

Desain 

sangat 

menarik 

Desain 

sangat 

menarik 

Info 

Turnamen 

Tersedia 

tapi tidak 

rinci 

Tersedia 

tapi tidak 

rinci 

Tersedia 

tapi tidak 

rinci 

Tersedia 

tapi tidak 

rinci 

Tersedia 

tapi tidak 

rinci 

Akun 

Pengguna 

Hanya bisa 

login. 

Tidak 

tersedia 

Tidak  

tersedia 

Tidak  

tersedia 

Tersedia, 

tidak bisa 

login. 

Info 

pertanding

an 

Tersedia, 

lengkap 

dengan 

review. 

Tidak 

tersedia. 

Tidak  

tersedia 

Tersedia, 

hanya 

beberapa 

game. 

Tersedia, 

hanya 

beberapa 

game. 

Berita 

esport 

Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia 
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 Hasil yang diperoleh dari perbandingan situs web esports.id, 

esports-indonesia.com, esportsnesia.com, revivaltv.id, dan ggwp.id. 

Perbandingan dilakukan dengan mencoba setiap fitur situs web yang ada 

dengan asumsi sebagai pengguna. Dari segi desain interface, esports.id, 

esportsnesia.com, revivaltv.id, dan ggwp.id baik karena memiliki desain 

yang menarik. Pengguna yang mengungjungi situs web juga mudah untuk 

membaca dan mencari fitur dari situs web. Tetapi untuk esports-

indonesia.com kurang baik karena isi artikel sulit untuk dibaca. Hal ini 

terjadi karena background untuk artikel berupa gambar berwarna. Dari 

segi cakupan game, esports.id, revivaltv.id, dan ggwp.id lebih unggul 

karena jumlah game yang diberitakan sangat banyak. Dari segi info 

turnamen, kelima situs web membuat artikel tentang turnamen esport tapi 

tidak rinci. Tidak disediakan informasi tentang pendaftaran turnamen, 

hanya jadwal turnamen diselenggarakan. Fitur akun pengguna hanya 

esports.id dan ggwp.id yang menyediakan fitur ini. Tetapi setelah masuk 

akun esports.id tidak ada yang bisa lakukan selain masuk akun pengguna. 

Sedangkan untuk ggwp.id fitur ini tidak berjalan dengan baik. Dari segi 

info pertandingan, esports.id lebih unggul karena ada hasil pertandingan 

esport yang dilengkapi dengan rangkuman pertandingan tersebut. Dan 

untuk revivaltv.id dan ggwp.id fitur ini ada tapi hanya untuk dua game, 

yaitu Mobile Legends dan AOV. Dan kelima situs web memliki fitur yang 

sama yaitu berita seputar esport. Berita esport yang ditulis menyangkut 

berita dari dalam dan luar negeri.  
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3.1.3  Bahasan Hasil Analisa 

 Berdasarkan hasil analisa survey yang telah dilakukan saat ini 

penggemar esport Indonesia membutuhkan situs web yang menyediakan 

tiga fitur, yaitu info turnamen, info event, dan juga jadwal pertandingan 

esport. Hasil benchmarking menunjukkan saat ini belum ada situs web 

yang menyediakan tiga fitur tersebut sekaligus. Meskipun ada situs web 

yang telah menyediakan info pertandingan esport tapi tidak lengkap dan 

hanya untuk beberapa game saja.  Sehingga penggemar esport masih harus 

mencari informasi pertandingan ke tempat lain. 

 Setelah mengetahui hasil analisa dari survey dan benchmarking 

maka dibuat sebuah situs web yang menyediakan informasi turnamen 

esport, dimana para pemain esport Indonesia dapat mencari informasi 

tentang turnamen yang akan diselenggarakan dan cara untuk mendaftar. 

Fitur informasi event esport yang diberikan detail dengan tempat dan 

waktu penyelenggaraan sehingga penggemar tidak ketinggalan event 

esport yang disukai. Fitur informasi tentang jadwal dan hasil pertandingan 

esport, kedua fitur ini dapat dijadikan satu fitur yaitu, informasi 

pertandingan esport. Fitur ini membantu para penggemar esport tidak 

ketinggalan untuk menonton tim favorit bertanding. Dan juga membantu 

penggemar esport yang mengetahui hasil pertandingan tim favorit. 

Mempertimbangkan kelima situs web sebelumnya yang telah 

menyediakan fitur berita dan artikel seputar esport, maka fitur informasi 

berita dan artikel seputar esport akan disediakan juga di situs web. 
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3.2 Desain 

  Setelah melakukan analisa pada kebutuhan penggemar esport Indonesia 

maka langkah selanjutnya adalah membuat desain situs web yang akan dijadikan 

dasar implementasi. Desain situs web mencakup desain arsitektur, desain mock 

up, use case diagram, dan activity diagram. 

 3.2.1 Desain Arsitektur 

 Desain arsitektur situs web memperlihatkan alur sistem situs web 

yang digunakan. Pada Gambar 3.4 diperlihatkan desain arsitektur dari 

situs web yang akan dibuat. 

 

Gambar 3.4 Desain arsitektur situs web. 

Ada tiga bagian utama dari desain arsitektur yaitu pengguna atau 

client, view, controller, dan model yang merupakan bagian dari 
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Codeigniter, dan Database. Client atau pengguna adalah orang yang 

mengakses situs web. Client akan diarahkan ke view yang berupa halaman 

HTML. Client berinteraksi dengan sistem situs web hanya melalui view. 

Client memberi input ke situs web berupa input formulir ataupun klik pada 

tautan. Lalu sistem akan mengirimkan input dari client ke controller. 

Controller ini yang mengolah data situs web berdasarkan input dari client. 

Controller yang menentukan view yang tepat untuk diperlihatkan pada 

client. Controller dapat memanggil model untuk melihat, menambahkan, 

menghapus, ataupun mengubah data yang telah disimpan. Model berisi 

coding yang berhubungan dengan SQL. Model inilah yang berinteraksi 

dengan Database. Database adalah tempat data-data situs web disimpan 

dan hanya bisa dipanggil melalui model. 

 3.2.2 Desain Mock Up Situs Web 

 Tampilan situs web akan menyesuaikan pengguna yang mengakses 

situs web. Pengguna akan dibedakan berdasarkan dua tipe, yaitu pengguna 

terdaftar dan pengguna yang belum terdaftar. Pengguna tedaftar adalah 

pengguna yang telah membuat akun pengguna di situs web. Dan pengguna 

harus masuk ke akun terlebih dahulu saat mengakses situs web untuk 

dapat melihat tampilan khusus pengguna terdaftar. Tampilan dibedakan 

untuk membuat pengguna baru tertarik mendaftar ke situs web dan dapat 

menggunakan fitur situs web dengan tanpa batasan. Tabel 3.2 akan 

menampilkan perbandingan dari pengguna terdaftar dan pengguna yang 

belum terdaftar.  
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Tabel 3.2 Perbandingan fitur untuk pengguna terdaftar dan belum terdaftar. 
 Pengguna belum 

daftar akun 

Pengguna sudah 

daftar akun 

Informasi Pendaftaran 

Turnamen 

X √ 

Informasi Pendaftaran 

Event 

X √ 

Skor Pertandingan X √ 

Vote Pemenang 

Pertandingan 

X √ 

Isi Berita X √ 

Isi Artikel X √ 

Poin Pengguna X √ 

  

 Jika pengguna yang belum terdaftar mengakses situs web maka 

pengguna tidak dapat menggunakan fitur vote pemenang pertandingan dan 

tidak dapat mengumpulkan poin pengguna. Pengguna yang belum 

terdaftar juga tidak dapat melihat informasi pendaftaran untuk turnamen 

dan event esport. Pengguna juga tidak dapat melihat skor pertandingan 

esport. Dan pengguna tidak dapat membaca isi berita dan artikel esport. 

Pengguna harus mendaftar ke akun pengguna lalu masuk ke akun 

pengguna dahulu sebelum dapat menggunakan semua fitur tersebut dan 

melihat informasi esport secara lengkap. 
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 Berikut adalah tampilan untuk setiap halaman dari situs web yang 

akan dibuat. Tampilan berikut hanya berupa mock up dan bukan tampilan 

akhir dari situs web. Halaman ini yang akan pertama kali ditampilkan saat 

pengguna mengunjungi situs web. Pada Gambar 3.5 diperlihatkan mock up 

dari tampilan halaman beranda atau index situs web. 

 
Gambar 3.5 Mock up halaman beranda atau index situs web. 

Pada Logo akan ditampilkan logo situs web sekaligus tautan untuk 

menuju ke halaman beranda atau index. Kolom Pertandingan merupakan 

tautan menuju halaman daftar pertandingan. Kolom Turnamen merupakan 

tautan menuju halaman daftar turnamen. Kolom Event merupakan tautan 

menuju halaman daftar event. Kolom Berita merupakan tautan menuju 

halaman daftar berita. Kolom Artikel merupakan tautan menuju halaman 

daftar artikel. Kolom Cari Informasi akan berisi kolom untuk mencari 

informasi yang diinginkan pengguna. Pencarian dilakukan berdasarkan 
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kategori informasi. Kategori informasinya adalah pertandingan, turnamen, 

event, berita dan artikel esport. Kolom Masuk merupakan tautan menuju 

halaman masuk akun. Kolom Banner Pertandingan Terbaru akan 

menampilkan pertandingan esport terbaru dalam bentuk Slideshow 

Carousel. Kolom Banner Berita Terbaru akan menampilkan berita esport 

terbaru dalam bentuk Slideshow Carousel. Kolom Banner Turnamen 

Terbaru akan menampilkan turnamen esport terbaru dalam bentuk 

Slideshow Carousel. Kolom Penjelasan Fitur Website akan menampilkan 

fitur yang disediakan oleh situs web. Fitur yang disediakan adalah 

informasi seputar esport, akun pengguna, vote pertandingan, hadiah untuk 

pengguna, dan pencarian informasi esport. Kolom Iklan / Sponsor akan 

menampilkan logo dan juga produk atau jasa dari sponsor situs web. 

Kolom Penjelasan Tentang Website akan menampilkan informasi singkat 

tentang situs web. Kolom Media Sosial akan menampilkan akun media 

sosial dari situs web, yaitu akun Instagram, Facebook, dan E-mail situs 

web. Penjelasan untuk kolom Logo, Pertandingan, Turnamen, Event, 

Berita, Artikel, Cari Informasi, Akun, Iklan / Sponsor, Penjelasan tentang 

Website, dan Media Sosial di mock up selanjutnya sama dengan penjelasan 

sebelumnya. 

 Berikut adalah tampilan halaman untuk masuk akun pengguna. 

Saat pengguna memilih tautan Masuk akan diarahkan ke halaman ini. 

Pengguna dapat mengisi form untuk masuk akun pengguna. Pada Gambar 

3.6 diperlihatkan mock up dari tampilan halaman masuk akun pengguna. 
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Gambar 3.6 Mock up halaman masuk akun pengguna. 

Penjelasan selanjutnya akan fokus pada kolom yang berada di 

dalam garis putus – putus. Kolom Masuk Akun akan berisi satu tautan, 

dua form, dan satu button. Tautan ke daftar akun pengguna jika di klik 

akan mengarahkan ke halaman daftar akun. Pengguna yang belum 

terdaftar dapat membuat akun pengguna terlebih dahulu sebelum masuk ke 

akun pengguna. Form username untuk id akun pengguna dan form 

password untuk kata sandi akun pengguna. Button Masuk untuk meminta 

sistem melakukan verifikasi username dan password yang telah diisi 

dengan data di database. Lalu mengarahkan ke halaman khusus pengguna 

jika username dan password datanya sesuai dengan data yang tersimpan di 

database. Kolom Keuntungan Menjadi Member akan menjelaskan 

keuntungan yang didapatkan pengguna situs web jika bergabung menjadi 

member atau anggota. 
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 Berikut adalah tampilan halaman untuk daftar akun pengguna. Saat 

pengguna memilih tautan Daftar akan diarahkan ke halaman ini. Pengguna 

dapat mengisi form untuk mendaftarkan akun pengguna. Pada Gambar 3.7 

diperlihatkan mock up dari tampilan halaman daftar akun pengguna. 

 
Gambar 3.7 Mock up halaman daftar akun pengguna. 

 Penjelasan selanjutnya akan fokus pada kolom yang berada di 

dalam garis putus – putus. Kolom Daftar Akun akan berisi satu tautan, 

empat form, dan satu button. Tautan Masuk Akun jika diklik akan 

mengarahkan ke halaman Masuk Akun. Form pertama untuk e-mail 

pengguna, form kedua untuk username pengguna, form ketiga untuk 

password pengguna dan form keempat untuk isi ulang password. Button 

Daftar untuk meminta sistem melakukan validasi form yang telah diisi lalu 

mengarahkan ke halaman khusus pengguna jika validasi berhasil 

dilakukan dan akun pengguna telah didaftarkan. 
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 Berikut adalah tampilan halaman daftar turnamen. Saat pengguna 

memilih fitur informasi turnamen akan diarahkan ke halaman ini. 

Pengguna dapat memilih salah satu turnamen untuk dilihat rinciannya. 

Pada Gambar 3.8 diperlihatkan mock up dari tampilan halaman daftar 

turnamen. 

 
Gambar 3.8 Mock up halaman daftar turnamen. 

Penjelasan selanjutnya akan fokus pada kolom yang berada di 

dalam garis putus – putus. Kolom Turnamen akan menampilkan informasi 

singkat turnamen. Seperti nama turnamen, tipe turnamen, dan total hadiah 

turnamen. Jika pengguna memilih salah satu turnamen maka akan 

diarahkan ke halaman detail dari turnamen tersebut. 

Berikut adalah tampilan halaman detail turnamen. Saat pengguna 

memilih salah satu turnamen dari daftar turnamen maka sistem akan 

mengarahkan ke halaman detail turnamen. Pengguna dapat melihat 
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informasi detail tentang turnamen seperti nama turnamen, game turnamen, 

total hadiah, jadwal turnamen, tipe turnamen, dan info pendaftaran. Lalu 

pengguna dapat membagikan turnamen ke media sosial pilihan mereka. 

Pada Gambar 3.9 diperlihatkan mock up dari halaman detail turnamen 

esport. 

 
Gambar 3.9 Mock up halaman detail turnamen esport. 

Penjelasan selanjutnya akan fokus pada kolom yang berada di 

dalam garis putus – putus. Kolom Nama Turnamen akan menampilkan 

nama turnamen dengan lengkap. Kolom Game Turnamen akan 

menampilkan nama game yang dipertandingkan. Kolom Total Hadiah 

akan menampilkan jumlah total hadiah turnamen yang diperebutkan 

peserta dalam satuan rupiah. Kolom Jadwal Turnamen akan menampilkan 

tanggal untuk hari pelaksanaan dan tanggal pendaftaran turnamen. Kolom 

Tipe Turnamen akan menampilkan tipe turnamen (online atau offline) jika 
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tipe offline maka akan dilengkapi dengan alamat lengkap lokasi turnamen. 

Kolom Info Pendaftaran akan berisi nomor telepon yang bisa dihubungi 

jika ada informasi yang masih belum jelas dan juga biaya pendaftaran 

turnamen. Kolom ini akan ditampilkan jika pengunjung telah masuk ke 

akun pengguna. Kolom Bagikan Turnamen akan menampilkan button 

untuk membagikan informasi turnamen ke sosial media pilihan pengguna. 

Kolom Detail Turnamen akan menampilkan informasi-informasi 

tambahan seperti aturan ataupun syarat mengikuti turnamen, sosial media 

dari turnamen, dan lain-lain.  

 Berikut adalah tampilan halaman daftar event. Saat pengguna 

memilih fitur informasi event akan diarahkan ke halaman ini. Pengguna 

dapat memilih salah satu event untuk dilihat rinciannya. Pada Gambar 3.10 

diperlihatkan mock up dari tampilan halaman daftar event esport. 

 
Gambar 3.10 Mock up halaman daftar event. 
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Penjelasan selanjutnya akan fokus pada kolom yang berada di 

dalam garis putus – putus. Kolom Event akan menampilkan informasi 

singkat event. Seperti nama event, kategori event, dan kota event. Jika 

pengguna memilih event yang ada di daftar maka akan diarahkan ke 

halaman detail dari event tersebut. 

Berikut adalah tampilan halaman detail event. Saat pengguna 

memilih salah satu event dari daftar event maka pengguna akan diarahkan 

ke halaman detail event. Pengguna dapat melihat informasi detail tentang 

event seperti nama event, kategori event, jadwal event, lokasi event, dan 

info pendaftaran. Lalu pengguna dapat membagikan event ke media sosial 

pilihan mereka. Pada Gambar 3.11 diperlihatkan mock up dari halaman 

detail event esport. 

 
Gambar 3.11 Mock up halaman detail event esport. 
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Penjelasan selanjutnya akan fokus pada kolom yang berada di 

dalam garis putus – putus. Kolom Nama Event akan menampilkan nama 

event. Kolom Kategori Event akan menampilkan kategori apa saja event 

tersebut termasuk, ada empat kategori yaitu gathering, coaching clinic, 

meet & greet, dan cosplay. Kolom Jadwal Event akan menampilkan 

tanggal untuk hari pelaksanaan dan tanggal pendaftaran event. Kolom 

Lokasi Event akan menampilkan alamat lengkap lokasi event. Kolom Info 

Pendaftaran akan berisi nomor telepon yang bisa dihubungi jika ada 

informasi yang masih belum jelas dan juga biaya pendaftaran event. 

Kolom ini akan ditampilkan jika pengunjung telah masuk ke akun 

pengguna. Kolom Bagikan Event akan menampilkan button untuk 

membagikan informasi event ke sosial media pilihan pengguna. Dan pada 

Detail Event akan menampilkan informasi-informasi tambahan seperti 

aturan ataupun syarat mengikuti event, sosial media dari event, dan lain-

lain. 

 Berikut adalah tampilan halaman daftar pertandingan. Saat 

pengguna memilih fitur informasi pertandingan akan diarahkan ke 

halaman ini. Secara otomatis saat pengguna membuka halaman ini akan 

ditampilkan pertandingan yang berlangsung hari ini. Tetapi pengguna 

dapat memilih untuk melihat pertandingan pada hari lainnya sesuai dengan 

pilihan tanggal. Pilihan tanggal pertandingan yang tersedia adalah tanggal 

tiga hari sebelum hari ini sampai empat hari setelah hari ini. Sehingga ada 

total delapan tanggal pertandingan yang  dapat dilihat. Pengguna dapat 
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memilih tanggal pertandingan dan sistem akan hanya akan  menampilkan 

pertandingan yang berlangsung pada hari tersebut. Pengguna dapat 

memilih salah satu pertandingan untuk dilihat rinciannya. Pada Gambar 

3.12 diperlihatkan mock up dari tampilan halaman daftar pertandingan 

esport. 

 
Gambar 3.12 Mock up halaman daftar pertandingan. 

Penjelasan selanjutnya akan fokus pada kolom yang berada di 

dalam garis putus – putus. Daftar pertandingan akan ditampilkan 

berdasarkan hari pertandingan. Pengguna dapat memilih hari pertandingan 

dan melihat pertandingan yang dilaksanakan pada hari tersebut. Ada 

delapan pilihan hari, yaitu tiga hari sebelum hari ini, dua hari sebelum hari 

ini, hari kemarin, hari ini, hari besok, dua hari setelah hari ini, tiga hari 

setelah hari ini, dan empat hari setelah hari ini. Kolom Pertandingan akan 

menampilkan informasi singkat pertandingan. Seperti nama tim A dan B 



41 
 

serta game pertandingan. Jika pengguna memilih salah satu pertandingan 

maka akan diarahkan ke halaman detail dari pertandingan tersebut. 

Berikut adalah tampilan halaman detail pertandingan. Saat 

pengguna memilih satu pertandingan dari daftar pertandingan maka sistem 

akan mengarahkan ke halaman detail pertandingan. Pengguna dapat 

melihat informasi detail tentang pertandingan seperti tanggal pertandingan, 

waktu pertandingan, nama turnamen, skor tim A dan B, game 

pertandingan, vote pemenang pertandingan, dan nama tim A dan B. Lalu 

pengguna dapat membagikan pertandingan ke media sosial pilihan 

mereka. Pada Gambar 3.13 diperlihatkan mock up dari halaman informasi 

pertandingan esport. 

 
Gambar 3.13 Mock up halaman informasi pertandingan esport. 

 Penjelasan selanjutnya akan fokus pada kolom yang berada di 

dalam garis putus – putus. Kolom Tanggal dan Waktu akan menampilkan 
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tanggal dan waktu pertandingan akan dilaksanakan. Kolom Nama 

Turnamen akan menampilkan nama turnamen dengan lengkap. Kolom 

Game Pertandingan akan menampilkan nama game yang dipertandingkan. 

Kolom Skor Tim A, akan ditampilkan jika pengunjung telah masuk ke 

akunnya. Jika belum maka akan ditampilkan tautan menuju ke halaman 

masuk akun pengguna. Jika pertandingan belum terjadi maka tidak akan 

menampilkan apapun. Kolom Skor Tim B, akan ditampilkan jika 

pengunjung telah masuk ke akun pengguna. Jika pertandingan belum 

terjadi maka tidak akan menampilkan apapun. Kolom Vote Pemenang 

akan menampilkan pilihan untuk memilih pemenang dari pertandingan 

tersebut. Pilihan yang disediakan yaitu: tim A menang, seri, dan tim B 

menang. Pengguna hanya diperbolehkan memilih satu dari ketiga pilihan 

tersebut. Hanya pengunjung yang telah masuk ke akunnya yang bisa 

melakukan vote. Jika belum masuk ke akun pengguna maka akan 

ditampilkan tautan menuju ke halaman masuk akun pengguna. Kolom 

Nama Tim A akan menampilkan nama tim A yang bertanding. Jika 

pengguna telah memilih tim A sebagai pemenang maka akan 

menampilkan Anda telah memilih tim A sebagai pemenang. Kolom Tim B 

akan menampilkan nama tim B yang bertanding. Jika pengguna telah 

memilih tim B sebagai pemenang maka akan menampilkan Anda telah 

memilih tim B sebagai pemenang. Kolom Bagikan Pertandingan akan 

menampilkan button untuk membagikan informasi pertandingan ke sosial 
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media pilihan pengguna. Latar belakang dari informasi pertandingan akan 

ditampilkan gambar dari game yang dipertandingkan.  

 Berikut adalah tampilan halaman daftar berita esport. Saat 

pengguna memilih fitur informasi berita akan diarahkan ke halaman ini. 

Pengguna dapat memilih salah satu berita untuk melihat rinciannya. Pada 

Gambar 3.14 diperlihatkan mock up dari tampilan halaman daftar berita. 

 
Gambar 3.14 Mock up halaman daftar berita. 

Penjelasan selanjutnya akan fokus pada kolom yang berada di 

dalam garis putus-putus. Daftar berita ditampilkan berdasarkan urutan 

berita ditambahkan ke database. Kolom Berita akan menampilkan 

informasi singkat berita. Hanya akan ditampilkan judul berita, gambar 

berita dan isi berita secara singkat. Pengguna dapat melihat berita secara 

lengkap dengan cara melakukan klik pada salah satu berita lalu pengguna 

akan diarahkan ke halaman detail dari berita tersebut. 
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Berikut adalah tampilan halaman detail berita. Saat pengguna 

memilih satu berita dari daftar berita sistem akan mengarahkan ke halaman 

detail berita. Pengguna dapat melihat informasi detail tentang berita seperti 

judul berita, penulis, tanggal dan waktu, dan isi berita. Lalu pengguna 

dapat membagikan berita ke media sosial pilihan mereka. Pada Gambar 

3.15 diperlihatkan mock up dari halaman detail berita esport. 

 
Gambar 3.15 Mock up halaman detail berita esport. 

Penjelasan selanjutnya akan fokus pada kolom yang berada di 

dalam garis putus – putus. Kolom Judul Berita akan menampilkan judul 

berita dengan lengkap. Kolom Penulis akan menampilkan nama lengkap 

penulis berita. Kolom Tanggal dan Waktu akan menampilkan tanggal dan 

waktu berita dipublikasikan. Kolom Isi Berita akan menampilkan isi berita 

yang berupa teks, gambar, maupun video. Kolom Isi Berita hanya akan 

ditampilkan sebagian jika pengunjung belum masuk ke akun pengguna. 
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Kolom Bagikan Berita akan menampilkan button untuk membagikan 

informasi berita ke sosial media pilihan pengguna. 

Berikut adalah tampilan halaman daftar artikel. Saat pengguna 

memilih fitur informasi artikel akan diarahkan ke halaman ini. Pengguna 

dapat memilih salah satu artikel untuk dilihat rincian nya. Pada Gambar 

3.16 diperlihatkan mock up dari tampilan halaman daftar artikel. 

 
Gambar 3.16 Mock up halaman daftar artikel. 

Penjelasan selanjutnya akan fokus pada kolom yang berada di 

dalam garis putus – putus. Kolom Artikel akan menampilkan informasi 

singkat artikel. Seperti judul artikel dan gambar artikel. Jika pengguna 

memilih salah satu artikel maka akan diarahkan ke halaman detail dari 

artikel tersebut. 

Berikut adalah tampilan halaman detail artikel. Saat pengguna 

memilih satu artikel dari daftar artikel maka sistem akan mengarahkan ke 
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halaman detail artikel. Pengguna dapat melihat informasi detail tentang 

artikel seperti judul artikel, penulis, tanggal dan waktu, dan isi artikel. 

Lalu pengguna dapat membagikan artikel ke media sosial pilihan mereka. 

Pada Gambar 3.17 diperlihatkan mock up dari detail artikel esport. 

 
Gambar 3.17 Mock up halaman detail artikel esport. 

Penjelasan selanjutnya akan fokus pada kolom yang berada di 

dalam garis putus – putus. Kolom Judul Artikel akan menampilkan judul 

artikel dengan lengkap. Kolom Penulis akan menampilkan nama lengkap 

penulis artikel. Kolom Tanggal dan Waktu akan menampilkan tanggal dan 

waktu artikel dipublikasikan. Kolom Isi Artikel akan menampilkan isi 

artikel yang berupa teks, gambar, maupun video. Kolom Isi Artikel hanya 

akan ditampilkan sebagian jika pengunjung belum masuk ke akun 

pengguna. Kolom Bagikan Artikel akan menampilkan button untuk 

membagikan informasi artikel ke sosial media pilihan pengguna. 
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Berikut adalah tampilan halaman profil pengguna. Hanya bisa 

diakses saat pengguna telah masuk ke akunnya. Saat pengguna memilih 

Akun akan diarahkan ke halaman ini. Pengguna dapat mengubah 

informasi akun, melihat poin, riwayat poin, dan keluar akun. Pada Gambar 

3.18 diperlihatkan mock up dari tampilan halaman profil pengguna. 

 
 Gambar 3.18 Mock up halaman profil pengguna. 

Penjelasan selanjutnya akan fokus pada kolom yang berada di 

dalam garis putus-putus. Kolom Username Pengguna akan menampilkan 

id yang dibuat pengguna. Kolom E-mail Pengguna akan menampilkan e-

mail pengguna. Kolom Poin Pengguna akan menampilkan poin yang 

dimiliki pengguna. 
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3.2.3 Use Case Diagram 

 Use Case Diagram dibuat dengan tiga aktor, yaitu Administrator, 

Co-Administrator, dan pengguna. Pada Gambar 3.19 diperlihatkan use 

case diagram untuk situs web yang akan dibuat. 

 
Gambar 3.19 Use Case Diagram. 

Setiap pengguna yang mengakses situs web dapat melakukan hal 

berikut: 

a. Melihat informasi turnamen, event, pertandingan, berita, dan 

artikel esport. 

b. Membagikan informasi turnamen, event, pertandingan, berita, dan 

artikel esport. 

c. Melakukan vote untuk tim esport yang diprediksi akan 

memenangkan pertandingan. 
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d. Mencari informasi yang diinginkan. 

 Setiap co-administrator yang mengakses situs web dapat 

melakukan hal berikut: 

a. Melihat informasi turnamen, event, pertandingan, berita, dan 

artikel esport. 

b. Membagikan informasi turnamen, event, pertandingan, berita, dan 

artikel esport. 

c. Menambahkan informasi turnamen, event, pertandingan, berita, 

dan artikel esport. 

 Setiap administrator yang mengakses situs web dapat melakukan 

hal berikut: 

a. Melihat informasi turnamen, event, pertandingan, berita, dan 

artikel  esport. 

b. Membagikan informasi turnamen, event, pertandingan, berita, dan 

artikel esport. 

c. Menambahkan informasi turnamen, event, pertandingan, berita, 

dan artikel esport. 

d. Mengubah informasi turnamen, event, pertandingan, berita, dan 

artikel esport. 

e. Menghapus informasi turnamen, event, pertandingan, berita, dan 

artikel esport. 

f. Menambahkan co-administrator. 

g. Mengubah data co-administrator. 
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h. Menghapus co-administrator. 

i. Mencari informasi yang diinginkan. 

3.2.5  Activity Diagram 

 Berikut adalah activity diagram untuk proses masuk akun 

pengguna. Activity diagram masuk akun pengguna dimulai ketika 

pengguna mengisi formulir username dan password dan diakhiri dengan 

sistem memberikan akses ke akun pengguna. Pada Gambar 3.20 

diperlihatkan activity diagram dari proses masuk akun pengguna. 

 
Gambar 3.20 Activity Diagram Masuk Akun Pengguna. 

 Pengguna mengisi formulir username serta password. Lalu proses 

validasi pada input yang diberikan pengguna akan dilakukan. Validasi 

dilakukan dengan melakukan pemeriksaan pada kecocokan username dan 

password dengan akun pengguna di database. Jika input yang diberikan 

pengguna tidak sesuai maka sistem akan menampilkan error kepada 

pengguna dan meminta pengguna untuk mengisi ulang formulir masuk 
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akun. Jika username dan password yang diberikan pengguna sesuai maka 

sistem memberikan akses ke akun pengguna. 

 Berikut adalah activity diagram untuk proses mendaftar akun 

pengguna. Activity diagram mendaftar akun baru dimulai ketika pengguna 

mengisi formulir e-mail, username dan password dan diakhiri dengan 

sistem menyimpan data pengguna ke database. Pada Gambar 3.21 

diperlihatkan activity diagram dari proses daftar akun pengguna. 

 
 Gambar 3.21 Activity Diagram Daftar Akun Pengguna. 

 Pengguna mengisi formulir e-mail, username serta password. Lalu 

proses validasi pada input yang diberikan pengguna akan dilakukan. 

Validasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan pada format e-mail, 

username dan password. Jika input dari pengguna tidak sesuai maka 

ditampilkan error kepada pengguna dan meminta pengguna untuk mengisi 

ulang formulir daftar akun. Jika input dari pengguna sesuai maka sistem 

menyimpan data ke database. 
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 Berikut adalah activity diagram untuk proses melihat informasi 

esport. Activity diagram melihat informasi esport dimulai ketika pengguna 

informasi esport yang ingin dilihat dan diakhiri dengan pengguna melihat 

informasi esport yang telah diambil dari database. Pada Gambar 3.22 

diperlihatkan activity diagram dari proses melihat informasi esport. 

 
Gambar 3.22 Activity Diagram Melihat Informasi Esport. 

 Pengguna memilih informasi esport yang ingin dilihat. Informasi 

esport yang bisa dipilih adalah informasi turnamen, event, pertandingan, 

berita dan artikel esport. Sistem mencari data informasi yang sesuai di 

database. Lalu sistem menampilkan informasi yang telah diambil kepada 

pengguna. Pengguna melihat informasi yang telah diambil dari database. 

 Berikut adalah activity diagram untuk proses membagikan 

informasi esport. Activity diagram membagikan informasi esport dimulai 

ketika pengguna memilih media sosial yang ingin digunakan untuk 

membagikan informasi dan diakhiri dengan sistem membagikan tautan 



53 
 

situs web kepada pilihan pengguna. Pada Gambar 3.23 diperlihatkan 

activity diagram dari proses membagikan informasi esport. 

 
Gambar 3.23 Activity Diagram Membagikan Informasi Esport. 

 Pengguna memilih media sosial yang ingin digunakan untuk 

membagikan informasi. Pilihan media sosial adalah Whatsapp, Line, 

Facebook, Twitter, dan lainnya. Sistem membuat tautan menuju ke situs 

web. Tautan inilah yang nantinya digunakan oleh pengguna untuk menuju 

ke situs web. Pengguna masuk ke akun media sosial pilihannya. Pengguna 

memilih grup atau orang yang dibagikan tautan situs web. Sistem 

membagikan tautan situs web kepada pilihan pengguna tersebut. 

 Berikut adalah activity diagram untuk proses melakukan vote 

pertandingan esport. Activity diagram melakukan vote esport dimulai 

ketika pengguna memilih tim yang akan memenangkan pertandingan dan 

diakhiri dengan sistem menyimpan vote pengguna. Pada Gambar 3.24 
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diperlihatkan activity diagram dari proses melakukan vote pertandingan 

esport. 

 
Gambar 3.24 Activity Diagram Melakukan Vote Pertandingan. 

 Pengguna memilih tim yang akan memenangkan pertandingan. 

Pilihan vote ada dua, yaitu tim A yang menang atau tim B yang menang. 

Sistem melakukan validasi terhadap vote pengguna. Jika pengguna telah 

melakukan vote pada pertandingan tersebut, maka vote pertandingan 

sebelumnya akan diubah ke vote terbaru lalu sistem akan menyimpan vote 

terbaru. Jika pengguna belum melakukan vote sebelumnya, maka vote 

akan langsung disimpan ke database. 

 Berikut adalah activity diagram untuk proses mencari informasi 

esport. Activity diagram mencari informasi esport dimulai ketika 

pengguna mengisi keyword atau kata kunci pencarian dan diakhiri dengan 

pengguna melihat informasi esport yang dicari. Pada Gambar 3.25 

diperlihatkan activity diagram dari proses mencari informasi esport. 



55 
 

 
Gambar 3.25 Activity Diagram Mencari Informasi Esport. 

 Pengguna mengisi keyword atau kata kunci dari informasi yang 

ingin dicari. Sistem mengambil data informasi esport sesuai dengan 

keyword pengguna. Sistem menampilkan informasi esport yang telah 

diambil dari database. Pengguna melihat informasi esport. 

 Berikut adalah activity diagram untuk proses menambahkan 

informasi esport. Activity diagram melihat riwayat poin pengguna dimulai 

ketika pengguna memilih kategori informasi esport yang ingin 

ditambahkan dan diakhiri dengan sistem menyimpan informasi esport ke 

database. Pada Gambar 3.26 diperlihatkan activity diagram dari proses 

menambahkan informasi esport. 
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Gambar 3.26 Activity Diagram Menambahkan Informasi Esport. 

 Pengguna memilih kategori informasi yang ingin ditambahkan. 

Kategori informasi esport yang bisa ditambahkan adalah informasi 

turnamen, event, pertandingan, berita, dan artikel esport. Sistem 

memberikan formulir tambah informasi sesuai dengan kategori informasi 

yang dipilih oleh pengguna. Pengguna mengisi formulir tambah informasi.  

Proses validasi terhadap formulir akan dilakukan. Jika data tidak valid 

maka pengguna akan diminta untuk mengisi ulang formulir. Jika data telah 

valid maka sistem akan menerima data. Sistem menyimpan informasi 

esport ke database. 

 Berikut adalah activity diagram untuk proses mengubah informasi 

esport. Activity diagram mengubah informasi esport dimulai ketika 

pengguna memilih informasi esport yang ingin diubah dan diakhiri dengan 

sistem menyimpan informasi esport terbaru ke database. Pada Gambar 
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3.27 diperlihatkan activity diagram dari proses mengubah informasi 

esport. 

 
Gambar 3.27 Activity Diagram Mengubah Informasi Esport. 

 Pengguna memilih informasi esport yang ingin diubah. Sistem 

memberikan formulir berisi data informasi yang ingin diubah oleh 

pengguna. Pengguna mengubah data informasi pada formulir yang telah 

diberikan sistem. Proses validasi terhadap formulir yang telah diubah 

pengguna akan dilakukan. Jika data tidak valid maka pengguna akan 

diminta untuk mengisi ulang formulir. Jika data telah valid maka sistem 

akan menerima data. Sistem menyimpan informasi esport terbaru ke 

database. 

 Berikut adalah activity diagram untuk proses menghapus informasi 

esport. Activity diagram menghapus informasi esport dimulai ketika 

pengguna memilih informasi esport yang ingin dihapus dan diakhiri 
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dengan sistem menghapus informasi esport dari database. Pada Gambar 

3.28 diperlihatkan activity diagram dari proses menghapus informasi 

esport. 

 
Gambar 3.28 Activity Diagram Menghapus Informasi Esport. 

 Pengguna memilih informasi esport yang ingin dihapus. Sistem 

memberikan data informasi yang ingin dihapus dari database oleh 

pengguna. Pengguna memilih hapus informasi. Sistem menghapus 

informasi esport dari database. 

 Berikut adalah activity diagram untuk proses menambahkan Co-

Administrator. Activity diagram menambahkan Co-Administrator dimulai 

ketika pengguna memilih halaman tambah Co-Administrator dan diakhiri 

dengan sistem menyimpan Co-Administrator baru ke database. Pada 

Gambar 3.29 diperlihatkan activity diagram dari proses menambahkan Co-

Administrator. 
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Gambar 3.29 Activity Diagram Menambahkan Co-Administrator. 

 Pengguna memilih halaman tambah Co-Administrator. Sistem 

memberikan formulir untuk tambah Co-Administrator kepada pengguna. 

Pengguna mengisi formulir yang telah diberikan dengan data Co-

Administrator baru. Proses validasi terhadap formulir akan dilakukan. Jika 

data tidak valid maka pengguna akan diminta untuk mengisi ulang 

formulir. Jika data telah valid maka sistem akan menerima data. Sistem 

menyimpan data Co-Administrator baru ke database. 

 Berikut adalah activity diagram untuk proses mengubah Co-

Administrator. Activity diagram mengubah Co-Administrator dimulai 

ketika pengguna memilih Co-Administrator yang ingin diubah dan 

diakhiri dengan sistem menyimpan Co-Administrator terbaru ke database. 

Pada Gambar 3.30 diperlihatkan activity diagram dari proses mengubah 

Co-Administrator. 
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Gambar 3.30 Activity Diagram Mengubah Co-Administrator. 

 Pengguna memilih Co-Administrator yang ingin diubah. Sistem 

memberikan formulir berisi data Co-Administrator yang ingin diubah oleh 

pengguna. Pengguna mengubah data Co-Administrator pada formulir yang 

telah diberikan sistem. Proses validasi terhadap formulir akan dilakukan. 

Jika data tidak valid maka pengguna akan diminta untuk mengisi ulang 

formulir. Jika data telah valid maka sistem akan menerima data. Sistem 

menyimpan Co-Administrator terbaru ke database. 

  Activity diagram menghapus Co-Administrator dimulai ketika 

pengguna memilih Co-Administrator yang ingin dihapus dan diakhiri 

dengan sistem menghapus Co-Administrator dari database. Pada Gambar 

3.31 diperlihatkan activity diagram dari proses menghapus Co-

Administrator. 
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Gambar 3.31 Activity Diagram Menghapus Co-Administrator. 

 Pengguna memilih Co-Administrator yang ingin dihapus. Sistem 

memberikan data Co-Administrator yang ingin dihapus dari database oleh 

pengguna. Pengguna memilih hapus Co-Administrator. Sistem menghapus 

Co-Administrator dari database. 

3.2.5 Desain Database 

 Desain database situs web dirancang dengan Entity Relationship 

Diagram atau biasa disingkat ERD. ERD dipilih karena telah banyak 

digunakan oleh pengembang situs web untuk merancang database situs 

web. Setiap entitas, relasi dan atributnya digambarkan dengan warna yang 

berbeda agar lebih mudah saat melihat ERD. Pada Gambar 3.32 dapat 

dilihat ERD dari situs web yang akan dibuat. 
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Gambar 3.32 Desain database dengan ERD. 

 Hal pertama yang dilakukan adalah menentukan seluruh himpunan 

entitas yang dibutuhkan. Untuk situs web ini ada enam entitas yang 
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digunakan, yaitu User, Event, Turnamen, Pertandingan, Berita, dan 

Artikel. Pada Gambar 3.32 telah dibedakan warna untuk setiap entitas 

beserta atributnya agar lebih mudah untuk dibaca. 

 Hal kedua adalah menentukan atribut untuk setiap entitas. Untuk 

entitas User, atribut yang dibutuhkan adalah  ID User sebagai primary key 

karena ID pengguna tidak boleh satu sama lain harus berbeda, email untuk 

menghubungi pengguna, username untuk keperluan masuk ke akun 

pengguna, password untuk keperluan keamanan akun, level user untuk 

identifikasi akses pengguna, dan poin untuk menyimpan poin yang 

didapatkan pengguna.  

 Untuk entitas Event, atribut yang dibutuhkan adalah ID Event 

sebagai primary key karena ID event tidak boleh satu sama lain harus 

berbeda, Nama merupakan nama lengkap event, Kategori untuk 

identifikasi jenis event, Gambar untuk menyimpan gambar poster, Tanggal 

Mulai adalah tanggal event dimulai, Tanggal Selesai adalah tanggal event 

berakhir, Waktu adalah waktu event dimulai, Lokasi adalah alamat 

lengkap tempat event, contact adalah nomor telepon atau akun chatting 

penyelenggara, link adalah tautan menuju ke situs web, Kota adalah kota 

tempat event, biaya adalah biaya pendaftaran untuk mengikuti event, detail 

adalah penjelasan lebih lanjut tentang event, dan slug untuk keperluan 

tautan menuju ke halaman event.  

 Untuk entitas Turnamen, atribut yang dibutuhkan adalah ID 

turnamen sebagai primary key karena ID turnamen tidak boleh satu sama 
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lain harus berbeda, Nama merupakan nama lengkap turnamen, Tipe untuk 

identifikasi jenis turnamen, Gambar untuk menyimpan gambar poster, 

Tanggal Mulai adalah tanggal turnamen dimulai, Tanggal Selesai adalah 

tanggal turnamen berakhir, Tanggal Mulai Daftar adalah tanggal 

pendaftaran turnamen dimulai, Tanggal Selesai Daftar adalah tanggal 

pendaftaran turnamen berakhir, Lokasi adalah alamat lengkap tempat 

turnamen, contact adalah nomor telepon atau akun chatting 

penyelenggara, link adalah tautan menuju ke situs web, Kota adalah kota 

tempat turnamen, Biaya adalah biaya pendaftaran untuk mengikuti 

turnamen, Hadiah adalah total hadiah uang yang bisa didapatkan peserta 

turnamen, detail adalah penjelasan lebih lanjut tentang turnamen, dan slug 

untuk keperluan tautan menuju ke halaman turnamen. Untuk entitas 

Pertandingan, atribut yang dibutuhkan adalah ID pertandingan sebagai 

primary key karena ID pertandingan tidak boleh satu sama lain harus 

berbeda, Tim A merupakan nama tim yang bertanding, Tim B merupakan 

nama tim lawan dari tim A, Game adalah judul game yang 

dipertandingkan, Turnamen adalah nama turnamen pertandingan, Tanggal 

adalah tanggal pertandingan berlangsung, Waktu adalah waktu 

pertandingan dimulai, Skor A adalah nilai tim A pada pertandingan, Skor 

B adalah nilai tim B pada pertandingan, Hasil adalah hasil pertandingan, 

dan Update Time adalah waktu pertandingan diperbaharui. 

 Untuk entitas Berita, atribut yang dibutuhkan adalah ID berita 

sebagai primary key karena ID berita tidak boleh satu sama lain harus 
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berbeda, Penulis adalah nama penulis berita, Publish Time adalah waktu 

berita diterbitkan, dan Isi adalah isi dari berita. 

 Untuk entitas Artikel, atribut yang dibutuhkan adalah ID artikel 

sebagai primary key karena ID artikel tidak boleh satu sama lain harus 

berbeda, Penulis adalah nama penulis artikel, Publish Time adalah waktu 

artikel diterbitkan, dan Isi adalah isi dari artikel. 

 Antara entitas User dan Pertandingan, terdapat tiga relasi yang 

terjalin. Relasi yang pertama adalah setiap User dapat melakukan vote ke 

banyak Pertandingan, dan setiap Pertandingan dapat dilakukan vote oleh 

banyak User. Saat vote terjadi maka akan dibutuhkan ID Vote untuk 

membedakan setiap vote yang dilakukan oleh pengguna. Dibutuhkan juga 

ID Pertandingan dan ID User sebagai foreign key. Relasi yang kedua 

adalah setiap User dapat menambahkan banyak Pertandingan, tetapi setiap 

Pertandingan hanya boleh ditambahkan oleh satu User. Relasi yang ketiga 

adalah setiap User dapat membagikan banyak Pertandingan, dan setiap 

Pertandingan dapat dibagikan oleh banyak User. 

 Antara entitas User dan Turnamen, terdapat dua relasi yang 

terjalin. Relasi yang pertama adalah setiap User dapat menambahkan 

banyak Turnamen, tetapi setiap Turnamen hanya boleh ditambahkan oleh 

satu User. Relasi yang kedua adalah setiap User dapat membagikan 

banyak Turnamen, dan setiap Turnamen dapat dibagikan oleh banyak 

User. 
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 Antara entitas User dan Event, terdapat dua relasi yang terjalin. 

Relasi yang pertama adalah setiap User dapat menambahkan banyak 

Event, tetapi setiap Event hanya boleh ditambahkan oleh satu User. Relasi 

yang kedua adalah setiap User dapat membagikan banyak Event, dan 

setiap Event dapat dibagikan oleh banyak User. 

 Antara entitas User dan Berita, terdapat dua relasi yang terjalin. 

Relasi yang pertama adalah setiap User dapat menambahkan banyak 

Berita, tetapi setiap Berita hanya boleh ditambahkan oleh satu User. Relasi 

yang kedua adalah setiap User dapat membagikan banyak Berita, dan 

setiap Berita dapat dibagikan oleh banyak User. 

 Antara entitas User dan Artikel, terdapat dua relasi yang terjalin. 

Relasi yang pertama adalah setiap User dapat menambahkan banyak 

Artikel, tetapi setiap Artikel hanya boleh ditambahkan oleh satu User. 

Relasi yang kedua adalah setiap User dapat membagikan banyak Artikel, 

dan setiap Artikel dapat dibagikan oleh banyak User. 

3.3 Nilai Entrepreneur 

 Pada bagian bab ini dijelaskan tentang nilai entrepreneur dari situs web 

yang akan dibuat. Nilai entrepreneur yang dibahas adalah Opportunity 

Identification, Market Sensitivity, Creative-Innovative, dan Bussiness Model 

Canvas. 

3.3.1 Opportunity Identification 

 Oppurtunity Identification adalah melihat peluang dengan tujuan untuk 

membuat usaha yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hal 
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ini perlu dilakukan agar usaha yang dibuat tidak sia-sia dan akan digunakan 

oleh masyarakat. Berikut adalah dua peluang yang dapat dimanfaatkan untuk 

usaha ini: 

a. Observing trends 

 Peluang tugas akhir ini didukung dengan banyaknya jumlah 

penggemar esport di Indonesia. Dapat dilihat pada jumlah penonton 

pertandingan esport yang telah mencapai hitungan puluhan ribu 

penonton. Dan bahkan untuk pertandingan khusus seperti Grand Final, 

jumlahnya dapat mencapai ratusan ribu penonton. Jumlahnya terus 

meningkat dengan semakin dikenal esport di masyarakat Indonesia. 

Pemerintah telah mulai mendukung perkembangan esport di Indonesia 

dengan menyelenggarakan turnamen untuk amatir maupun profesional. 

Sebagai persiapan untuk mewakili negara Indonesia di ajang seperti 

Asian Games dan juga SEA Games. Sekolah dan universitas mulai 

menyediakan fasilitas untuk siswanya mengembangkan bakat dan 

minat di bidang esport.  

b. Solving a problem 

 Dengan semakin berkembangnya esport di Indonesia maka 

kebutuhan informasi seputar esport juga semakin tinggi. Ketersediaan 

informasi seputar esport masih sulit untuk didapatkan dengan mudah 

oleh penggemar esport. Sehingga kebutuhan informasi penggemar 

esport masih belum terpenuhi oleh situs-situs web esport. Dengan 
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menghadirkan informasi esport yang belum disediakan oleh situs web 

lain diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh 

penggemar esport. Dan untuk kalangan yang belum mengenal esport 

dapat mengetahui bagaimana esport sebenarnya. Karena tidak terlepas 

dari dukungan pemerintah yang mulai membangun ekosistem esport di 

Indonesia, masyarakat pun menjadi penasaran dan ingin mengetahui 

lebih lanjut tentang esport. 

3.3.2 Market Sensitivity 

Perkembangan esport dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. 

Jika pemerintah tidak mendukung esport maka perkembangannya akan 

terhambat. Karena esport Indonesia perlu dukungan dari pemerintah agar 

dapat lebih diterima di masyarakat. Pengetahuan masyarakat terhadap esport 

sangat penting. Peran pemerintah disini sangat dibutuhkan untuk memberikan 

edukasi terhadap masyarakat tentang esport yang sesungguhnya. Karena 

selama ini telah banyak pemain esport yang dilarang untuk berkarir di esport 

oleh keluarga karena beranggapan pemain esport tidak memiliki masa depan 

yang jelas. Jika hal ini dapat ditingkatkan maka esport akan semakin 

berkembang, demikian juga dengan pasar esport.  

3.3.3 Creative-Innovative 

Situs web ini akan menyediakan informasi seputar esport yang lebih 

lengkap mulai dari informasi turnamen, pertandingan, event, berita dan artikel 

tentang esport. Semua tersedia dalam satu situs web sehingga memudahkan 

penggemar esport untuk mencari informasi seputar esport yang diinginkan. 
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3.3.4 Bussiness Model Canvas 
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