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ABSTRAKSI 

 

 Akademi sepakbola merupakan salah satu media untuk melakukan 
pembinaan sejak usia muda, hal ini diungkapkan oleh Timo Scheunemann sebagai 
direktur pembinaan usia dini PSSI. Sistem pendaftaran secara tradisional, dengan 
langsung datang hanya untuk mendapatkan formulir pendaftaran siswa baru dan 
harus berjubel hanya untuk mendapatkan informasi mengenai jadwal dan hasil 
seleksi dirasa kurang efisien oleh calon siswa maupun oleh orang tua calon siswa. 
Masalah lain muncul ketika media kertas sudah tidak dapat terlalu diandalkan 
untuk mendokumentasikan perkembangan kemampuan siswa akademi. Selain itu 
siswa akademi juga sering mengalami kesulitan untuk direkrut oleh tim-tim 
profesional karena tidak adanya sarana untuk mempromosikan diri. Selain tidak 
adanya sarana untuk mempromosikan diri, masalah juga muncul ketika sumber 
daya yang dimiliki oleh pencari bakat klub profesional terbatas. Untuk 
menyelesaikan permasalahan yang ada, maka dibuat sebuah website yang 
menyediakan seluruh informasi mengenai akademik, non-akademik maupun yang 
bersifat administrasi. Pembuatan aplikasi ini menggunakan buku teori yang 
berjudul “Kurikulum dan Pedoman Dasar Sepak Bola Indonesia” dimana yang 
menulis buku ini adalah Timo Scheunemann. Pada desain sistem terdapat 
beberapa bagian, diantaranya mengenai entity relationship diagram, flowchart 
diagram, user interface dan interface flow diagram. 
 Website sistem informasi akademi sepakbola yang telah selesai dibuat, 
dapat dimanfaatkan oleh staff akademi, pelatih akademi, siswa akademi dan 
pencari bakat yang memiliki klub induk. Website juga telah melalui proses uji 
coba, dimana uji coba dilakukan dengan menggunakan beberapa skenario uji 
coba. Hasil uji coba tersebut menunjukkan bahwa website telah bebas dari 
kesalahan. Jika ada kesalahan, maka dilakukan perbaikan dan mengulangi uji 
coba. Website ini pun telah melewati tahap validasi yang mana telah di evaluasi 
oleh masing-masing pihak yang bisa memperoleh hak akses yakni staff akademi, 
pelatih akademi, siswa akademi dan pencari bakat. Hal ini dilakukan untuk 
memastikan bahwa website telah dibuat sesuai dengan harapan dari berbagai 
pengguna. Hasil evaluasi dapat ditarik kesimpulan bahwa dari empat pihak yang 
dapat menggunakan website ini, semua pihak merasa sangat terbantu dalam 
menjalani proses-proses yang melibatkan akademi sepakbola guna mencapai 
tujuan masing-masing.  
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