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ABSTRAK — Dalam era globalisasi sekarang ini,teknologi informasi melaju dengan cepatnya. Adapunkomputer yang merupakan peralatan yang diciptakanuntuk mempermudah pekerjaan manusia, saatmencapai kemajuan pembuatan software. Komunitasgame battefield adalah komunitas yang berkembangkarena adanya rasa cinta dan banyaknya penggemarakan game battlefild ini. Permasalahan yang dimilikioleh komunitas game battlefield adalah kurangnyamedia yang dapat menampung wadah tersebut agardapat dilihat oleh orang banyak. Jika melalui mediacetak ataupun media lainnya sangat terbatassehingga informasi  yang diperoleh kurang updatedan biaya yang dikeluarkan lebih mahaldibandingkan melalui website. Komunitas gamebattlefield membutuhkan sekali adanya suatuinformasi yang menunjang dan memberikanpelayanan yang memuaskan bagi para pecinta gametersebut. Untuk itulah maka penulis mencobamembuat rancangan sistem informasi komunitasgame battlefield berbasis web. Rancangan sisitem inimenggunakan metode prototype. Sistem Informasiyang dirancang ini merupakan solusi yang terbaikuntuk memecahkan permasalahan-permasalahanyang ada dalam komunitas game battlefield sertadengan sistem yang terkomputerisasi komunitas inidiharapkan akan dapat berkembang dengan pesat.Kata Kunci: Sistem, Informasi, Komunitas Game,Battlefield
ABSTRACT — In this era of globalization,information technology drove quickly. The computeris the equipment created to facilitate the work ofman, when the progress of building software.Battefield gaming community  is a thrivingcommunity   for their love and many fans willbattlefild this game. Problems are owned by thegaming community battlefield is the lack of mediathat can hold the container in order to be seen bymany people. If through print or other media is solimited that the information obtained about theupdate and the cost is more expensive than via thewebsite. The gaming community once their

battlefield requires a supporting information andprovide satisfactory service for the lovers of thegame. For that reason, the author tries to create acommunity information system design web-basedgaming battlefield. The design of this sisitem usingprototype method. Information designed this systemis the best solution to solve the problems that exist inthe battlefield as well as the gaming community witha computerized system that this community isexpected to grow rapidly.Kata Kunci: System, Information, Community Game,Battlefield
PENDAHULUANGame battlefield adalah serangkaian gameFPS yang diawali dengan game multiplatformbattlefield 1942. Seri ini dikembangkan olehperusahaan Swedia, EA Digital Illusions CE atau yangbiasa disebut DICE. Game ini difokuskan pada areapermainan yang besar, kerjasama tim danpengendalian kendaraan, serta multiplayer.Battlefield 1942 ini dirilis pada tanggal 10 September2002, yang menggunakan Refractor game engine,game ini di buat berdasarkan  dari Perang DuniaKedua (biasa disingkat PD II) game tersebut adalahgame serial pertama dari beberapa serial gamelainya, karena dalam   game ini semua peralatanperang mulai dari senjata sampai kendaraan perangpun di adobsi dari perang dunia kedua tersebut.Sedangkan sejarah perang dunia kedua adalahkonflik militer global yang terjadi mulai pada tanggal1 September 1939 sampai 2 September 1945 yangmelibatkan sebagian besar negara di dunia, termasuksemua kekuatan-kekuatan besar yang dibagi menjadidua aliansi militer yang berlawanan yaitu Sekutu danPoros. Perang ini merupakan perang terbesarsepanjang sejarah dengan lebih dari 100 jutapersonel. Dalam keadaan “perang total,” pihak yangterlibat mengerahkan seluruh bidang ekonomi,industri, dan kemampuan ilmiah untuk melayaniusaha perang, menghapus perbedaan antara sipil dansumber-sumber militer. Lebih dari tujuh puluh juta
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orang, mayoritas warga sipil, tewas. Hal inimenjadikan Perang Dunia II sebagai konflik palingmematikan dalam sejarah manusia.Umumnya dapat dikatakan bahwapeperangan dimulai saat Jerman menginvasi Polandiapada tanggal 1 September 1939, dan berakhir padatanggal 14 Agustus 1945 pada saat Jepang menyerahkepada tentara Amerika Serikat. Secara resmi PD IIberakhir ketika Jepang menandatangani dokumenJapanese Instrument of Surrender di atas kapal USSMissouri  pada tanggal 2 September 1945, 6 tahunsetelah perang dimulai.Komunitas game battlefield adalah komunitas atauorganisasi yang berkembang karena adanya rasacinta akan game tersebut. Permasalahan yangdimiliki oleh komunitas ini adalah kurangnya mediayang dapat menampung wadah tersebut agar dapatdilihat oleh orang banyak.Jika melalui media cetak ataupun medialainnya sangat terbatas sehingga informasi yangdiperoleh kurang update dan biaya yang dikeluarkanlebih mahal dibandingkan melalui website, seiringdengan bertambahnya penggemar serial gamebattlefield ini maka dibuatlah komunitas GameBattlefield atau organisasi yang berkembang karenabanyaknya peminat akan game ini.
LANDASAN TEORIA. Konsep Dasar WebMenurut Soetejo (2012:11) “website adalahkumpulan halaman-halaman yang  digunakan untukmenampilkan informasi, gambar gerak, suara danatau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifatstatis maupun dinamis yang membentuk suaturangkaian bangunan yang saling terkait dimanamasing-masing dihubungkan dengan link-link.”Website merupakan komponen atau kumpulankomponen yang terdiri dari teks, gambar, suaraanimasi sehingga lebih merupakan media informasiyang menarik untuk dikunjungi.B. HTMLMenurut Shalahuddin (2008:19) “HTML atauHypertext Markup Languange adalah suatu formatdata yang digunakan untuk membuat dokumenhypertext (teks pada komputer yang memungkinkanuser saling mengirimkan   informasi)”.   DokumenHTML harus disimpan dengan ektensi .htm atau.html. HTML memiliki tag-tag yang telah didefinisikanuntuk membuat halaman web. Penulisan tag-tagHTML dapat menggunakan huruf besar atau hurufkecil, karena HTML tidak case sensitive(membedakan huruf besar dan huruf kecil memilikimaksud berbeda).Secara sederhana HTML terdiri dari dua bagian,yaitu header dan body, struktur HTML diapit oleh tagawal <HTML> dan tag akhir </HTML>. Setiapdokumen HTML memiliki struktur dasar ataususunan file sebagai berikut:

<HTML><HEAD>…Informasi tentang dokumen HTML</HEAD><BODY>…Informasi yang akan ditampilkan didalam browerwebsite</BODY></HTML>C. Web BrowserMenurut Soetejo (2012b:19) “Web browserdisebut juga penjelajah web, adalah perangkat lunakyang berfungsi menampilkan  dan melakukaninteraksi dengan dokumen-dokumen yang disediakanoleh server web”. Peramban web yang popular adalahMicrosoft Internet Explorer dan Mozilla Firefox.Peramban web adalah jenis perantara pengguna yangsering digunakan. Wide web sendiri adalah kumpulanjaringan berisi dokumen dan tersambung satudengan yang lain. Di internet banyak betebaranmacam-macam web browser dengan beberapakelebihan dan kekungan, dengan  mencobanya satupersatu, lalu berganti memakai web browser jenislain secara berkala anda dapet mengenali keunikanmasing-masing dan apa saja macam-macam webbrowser tersebut.D. PHP (HiperText Prepocessor)Menurut Setiawan (2012:127) “PHP adalahbahasa pemrograman script yang paling banyakdipakai saat ini”. PHP banyak dipakai untukmemprogram situs web dinamis, walaupun tidaktertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaianlain. Contoh terkenal dari aplikasi PHP adalah phpBBuntuk manajemen forum dan MediaWiki, software dibelakang Wikipedia. Contoh aplikasi lain yang lebihkompleks berupa CMS yang dibangun menggunakanPHP, seperti: Mambo, Joomla, Postnuke dan Xaraya.PHP adalah salah satu bahasa script yangdieksekusi di sisi server web (web-side)   yangdidesain khusus untuk aplikasi web seperti JSP,Perl(.pl), dan ASP. Script PHP dieksekusi di serverdan menghasilkan output (jika ada) dalam bentukHTML yang dikirimkan oleh server web keclient/browser. Dengan cara ini, kode PHP yangdisimpan di server tidak akan terlihat oleh client.Pada awalnya PHP merupakan kependekan dariPersonal Home Page (situs personal). PHP pertamakali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995.Pada waktu itu, PHP masih bernama FI (FormInterpreter), yang wujudnya berupa sekumpulanscript yang digunakan untuk mengelolah data formdari web. Selanjutnya Rasmus merilis kode sumbertersebut untuk umum dan  menamakannya PHP/FI.Dengan perilisan kode sumber ini menjadi opensource banyak programmer yang tertarik untuk ikutmengembangkan PHP.
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E. MySQLMenurut Nugroho (2009a:91) MySQL (MyStructured Query Language) adalah sebuah programpembuat dan pengelola database atau yang seringdisebut dengan DBMS (Database ManagemetSystem), sifat dari DBMS ini adalah Open Source.MySQL sebenarnya produk yang berjalan padaplatform linux, dengan adanya perkembangan danbanyaknya pengguna serta lisensi dari database iniadalah Open Source, maka para pengembangkemudian merilis versi Windows.Selain itu MySQL juga merupakan program yangdatabase yang bersifat jaringan, sehingga dapatdigunakan untuk aplikasi multiuser (banyakpengguna). Kelebihan lain dari MySQL adalahmenggunakan bahasa query (permintaan) standarSQL (Structured Query Language). SQL adalah suatubahasa permintaan yang terstruktur, SQL telahdistandarkan untuk semua program pengaksesdatabase seperti Oracle, Posgre SQL, SQL Server danlainnya.F. Struktur NavigasiMenurut Sutopo (2007:245) ”Navigasi adalahstruktur bagaimana halaman web dihubungkandengan halaman lain”. Menentukan struktur navigasimerupakan hal yang sebaiknya dilakukan sebelummembuat suatu aplikasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rancangan Tampilan Websitea. Rancangan Halamana Index (Home)Index adalah halaman  depan dari semua yangada pada website. Halaman ini juga dapat disebutsebagai halaman pembuka karena pada saatwebsite dibuka maka halaman inilah yang akantampil sebelum halaman yang lainnya.

M5. Event, halaman untuk menampilkan jadwalturnamen game battlefield.
M6. Forum, halaman untuk tanya jawab seputar game
battlefield.b. Rancangan Halaman EventRancangan halaman event adalah rancangandimana didalamnya terdapat artikel tentangacara game battlefield.

Gambar 6. Rancangan Halaman EventKeterangan :M1. Beranda, halaman utamawebM2. Tentang games info, halaman informasi seputar
game battlefield.M3. Gallery, halaman tentang foto-foto game
battlefield.

M4. Tips dan trick, halaman tentang tips dan trick
game battlefield.M5. Event, halaman untuk menampilkan jadwalturnamen game battlefield.

M6. Forum, halaman untuk tanya jawab seputar game
battlefield.a. Rancangan Halamana Login (Admin)Halaman Login dan website ini merupakanhalaman khusus yang dapat di akses olehadministrator. Untuk mengakses halamantersebut, seorang admin diharuskan loginmenggunakan password tertentu yang ada padahalaman Administrator.

Gambar 5. Rancangan Halaman Index (Home)Keterangan :M1. Beranda, halaman utamawebM2. Tentang games info, halaman informasi seputar
game battlefield.M3. Gallery, halaman tentang foto-foto gamebattlefield.M4. Tips dan trick, halaman tentang tips dan trick
game battlefield.

Gambar 7. Rancangan Halaman Login(Admin)c. Rancangan Halaman AdminAdmin pada website ini merupakan tindak lanjutsetelah proses login telah berhasil. Di dalamAdmin terdapat sejumlah menu untukmenginput, mengedit, serta menghapus   datayang setiap saat dapat digunakan oleh seorangadmin sesuai dengan kebutuhan.
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Gambar 8. Rancangan Halaman AdminKeterangan :
B. Rancangan Struktur Navigasi

1. Struktur Navigasi Halaman Index

A1. Checklist, halaman menu untuk mengedit danmengolah halaman adminA2. Logout, halaman untuk keluar dari admin.B1. Game info, halaman untuk menginput tentanginfo game.B2. Tips dan trick, untuk menginput tips dan trick
game battelfield.B3. Galery, untuk menginput photo – photo game
battelfield.B4. Event, untuk menginput event pada game
battelfield.

Gambar 9. Struktur Navigasi Halaman Index

2. Struktur Navigasi Admin

Gambar 10. Struktur Navigasi Halaman Admin
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C. User Iterface

1. Halaman Index

Gambar 11. Halaman Index
2. Halaman Game Info

Gambar 12. Halaman Game Info
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3. Halaman Tips Dan Trick

Gambar 13. Halaman Tips Dan Trick
4. Halaman Galery

Gambar 14. Halaman Galery
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KESIMPULANDengan adanya website komunitas gamebattlefield ini dapat mempermudah pengunjunguntuk mendapatkan informasi seputar gamebattlefield bagi para pengunjung disamping dapatmempermudah interaksi antara pengunjung danpemilik website mengenai game battlefield melaluitanya jawab sehingga bisa saling tukar fikiranseputar game battlefield.
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