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I.BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dunia persepakbolaan sedang banyak di gandrungi oleh orang-orang, 

khususnya para remaja, bahkan anak-anak pun sekarang sudah banyak mengenal 

dan bisa memainkan bola. Olah raga yang dipilih bermacam–macam, tapi 

belakangan ini olah raga yang sangat populer dan banyak diminati adalah futsal. 

Futsal mulai menjamur sekitar tahun 2003, meski sejak 1999 hingga 2000-an 

sudah mulai banyak dirintis dan peminatnya terus bertambah. Futsal menjelma 

menjadi salah satu olah raga yang paling digemari masyarakat Indonesia. Seiring 

dengan kemajuan jaman futsal menjadi trend ke berbagai usia mulai dari anak-

anak, remaja sampai orang tua pun senang bermain futsal.  

Sejauh ini lapangan futsal yang masih menggunakan sistem dengan 

proses-proses manual yang terkadang menyulitkan para pelaku bisnis disini. 

Seperti dalam hal pembokingan. Dalam era globalisasi ini peran komputer 

sekarang sudah mulai masuk dalam sendi-sendi dunia penyiaran informasi serta 

peran internet dewasa ini yang sudah mulai mendominasi kebutuhan masyarakat, 

khususnya masyarakat perkotaan dan umumnya masyarakat daerah-daerah kecil 

sekarang sudah mulai mengenal apa itu internet. Internet Juga sering digunakan 

media untuk mempublikasikan informasi sehingga mudah diakses dan diterima 

oleh khalayak banyak.  

Dalam era serba instan ini, peran komputer sekarang sudah mulai masuk 

dalam sendi - sendi dunia promosi. Peran internet pun sudah mulai mendominasi 

kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan yang telah menerapkan 

internet sebagai kebutuhan pokoknya. Selain itu, Internet sering digunakan 

sebagai media untuk mempublikasikan informasi sehingga mudah diakses dan 

diterima oleh masyarakat luas.  

Teknologi Internet dan teknologi web dapat digunakan sebagai alat bantu 

untuk pengorganisasian waktu salah satu contohnya adalah sistem informasi 

lapang futsal yang dapat diakses dimana pun dan kapan pun. 
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Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan teknologi internet untuk 

menunjang para pelaku bisnis agar memudahkan mereka dalam memanjakan para 

pelanggan khususnya pada masalah informasi jadwal lapang, dan untuk 

mempromosikan tempat futsal tersebut tidak hanya di Bandung saja tetapi 

mencakup ke seluruh Jawa Barat agar orang-orang tahu tempat futsal tersebut.  

Untuk itu penulis ingin memberikan salah satu solusi terhadap 

permasalahan diatas berupa perancangan Aplikasi Penjadwalan Lapang Futsal 

web yang berfungsi untuk membantu dalam meningkatkan ke efektifitasan proses 

informasi lapangan futsal. Aplikasi ini diharapkan dapat menggantikan cara 

booking konvensional seperti pertemuan empat mata.  

Dengan dibuatnya Aplikasi Penjadwalan Lapang Futsal ini diharapkan 

dapat memberikan kemudahan menangani masalah penyewaan lapangan dan 

pengaturan penjadwalan. Sehingga pengaturan dapat dilakukan secara terpusat 

dan mempermudah pengelola lapangan melakukan pendataan. Di samping itu, 

pihak customer atau pelanggan akan merasa dimudahkan dalam menggunakan 

pelayanan tersebut.  

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengindentifikasikan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Sulitnya pihak pengelola lapangan dalam mengelola data booking. 

2. Penjadwalan pemesanan penggunaan Lapangan Futsal 35 

3. Penyimpanan data pemesanan tidak terorganisir 

4. Informasi yang disajikan belum sesuai dengan kebutuhan Futsal 35 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar bellakang serta identifikasi masalah di atas maka 

penulis dapat merumuskan masalahnya yakni : 

1. Bagaimana membuat aplikasi penjadwalan penggunaan lapangan futsal di 

Futsal 35 ? 

2. Bagaimana menyajikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan Futsal 35 ? 
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1.4 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah ini dilaksanakan agar dalam perancangan sistem yang 

dihasilkan ini tidak terlalu meluas dan tidak terarah, maka penulis perlu 

membatasi ruang lingkup dari permasalahan tersebut. Batasan masalah tersebut 

terdiri dari : 

1. Aplikasi penjadwalan penggunaan lapangan futsal diperuntukkan di daerah 

Bandung dan sekitarnya. 

2. Informasi yang disajikan termasuk : 

a. Informasi penjadwalan penggunaan Lapangan Futsal 35. 

b. Informasi yang berkaitan dengan booking lapangan. 

c. Informasi intensitas penggunaan lapangan futsal berdasarkan pengguna, 

hari dan jam. 

3. Aplikasi yang dibuat tidak mengelola masalah keuangan. 

 

1.5 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

penulis dapat menyimpulkan maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini, 

diantaranya: 

1.5.1 Maksud  

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mempermudah user dalam 

mengetahui informasi lapangan futsal pada Futsal 35, sehingga user dapat 

mengetahui informasi lapangan futsal dimanapun dan kapanpun. 

1.5.2 Tujuan 

1. Membuat Aplikasi Penjadwalan Lapangan Futsal di Futsal35. 

2. Menyajikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan Futsal35. 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode yang dilakukan untuk pengumpulan data ada 2 cara, diantaranya: 
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1.6.1 Metode Pengumpulan Data  

Salah satu komponen yang penting dalam penelitian adalah proses 

peneliti dalam pengumpulan data. Masing-masing penelitian memiliki 

proses pengumpulan data yang berbeda, tergantung dari jenis penelitian 

yang hendak dibuat oleh peneliti. Berikut merupakan metode pengumpulan 

data yang digunakan pada penelitian ini : 

1. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana 

peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk 

melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. 

2. Wawancara 

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan seputar informasi penjadwalan dan management pemesanan 

pengguna lapangan kepada managemen Lapangan Futsal 35. 

3. Studi Pustaka 

Penulis mencari referensi dari sumber terkait, paper, jurnal, dan buku-

buku pedoman yang dibutuhkan sebagai tambahan referensi dalam 

melakukan analisis masalah dalam pembangunan sistem. 

1.6.2 Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Dalam proses pengembangan perangkat lunak, penulis menggunakan 

Metode pengembangan perangkat lunak RUP (Rational Unified Process), 

dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Tahap Inception 

2. Tahap Elaboration 

3. Tahap Construction 

4. Tahap Transition 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan tugas akhir ini, penulis membuat suatu 

sistematika penulisan yang terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi permasalahan tujuan 

perancangan dan sistematika penulisan. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan teori-teori permasalahan yang dihadapi serta metodologi 

pengembangan perangkat lunak yang digunakan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan mengenai uraian metode yang digunakan penulis dalam 

menentukan penulisan yaitu metode pengumpulan data dan metode 

pengembangan sistem. 

BAB IV ANALISA SISTEM 

Berisi analisis sistem lama, analisis kebutuhan perangkat lunak, analisis 

komponen sistem serta diagram alir sistem. 

BAB V PERANCANGAN SISTEM 

Berisi penjelasan mengenai perancangan perangkat lunak yang dimodelkan 

dengan UML 

BAB VI IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Berisi mengenai rencana lingkup, batasan implementasi dan pengujian 

sistem. 
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BAB VII PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil implementasi sistem dari penulis 

dalam menindaklanjuti pengembangan sistem kedepannya. 


