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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan tidak bisa dipungkiri 

bahwa teknologi sebagai kebutuhan sekunder bagi para penggunanya. Sejauh ini 

teknologi juga telah diterapkan pada beberapa bidang, salah satu contohnya 

kehadiran teknologi di sektor olahraga yang memudahkan para penggunanya untuk 

melakukan proses seleksi pemain. Perkembangan teknologi tersebut penulis tertarik 

untuk menerapkannya di sektor cabang olahraga sepak bola. Akhir-akhir ini event 

atau turnamen yang diadakan untuk sepak bola semakin menjamur, hal itu 

disebabkan dari banyaknya minat terhadap kompetisi sepak bola. 

Sepak bola merupakan suatu permainan dengan bola yang dimainkan oleh 

dua regu yang masing-masing regunya terdiri dari sebelas orang termasuk penjaga 

gawang (Erlangga, 2013). Permainan sepak bola dilakukan dengan seluruh bagian 

badan kecuali dengan kedua lengan/tangan. Sepak bola merupakan olahraga yang 

paling digemari dan sangat populer dikalangan remaja masa kini bahkan bisa 

dianggap cabang olahraga terpopuler pertama. 

Salah satu faktor yang terpenting adalah pemain. Pemain tim yang 

melakukan kemampuan yang baik akan menguntungkan bagi tim dan begitu juga 

sebaliknya.Untuk mendapatkan pemain tersebut, perlu dilakukan proses perekrutan 

pemain. Proses perekrutan pemain persatuan olahraga sepak bola tempurrejo Ngawi 

(PORTIM) saat ini mengalami kesulitan. Hal ini sering terjadi kurang selektif 

dalam perekrutan pemain berakibat pemain yang didapatkan tidak sesuai dengan 

yang diharapkan. Akibatnya tim mengalami kerugian dan sulit bersaing dalam 

suatu kompetisi sehingga proses perekrutan pemain menjadi salah satu faktor 

penting yang perlu diperbaiki. 

Sistem pendukung keputusan dalam dunia komputerisasi berkembang 

pesat, dengan sistem ini manusia dapat memperoleh informasi dalam mendukung 

keputusan. Sistem Pendukung Keputusan atau dikenal dengan SPK merupakan 

bagian dari sistem informasi yang berbasis komputer. Terdapat beberapa tahapan 

dalam sistem pendukung keputusan yaitu mendefinisikan masalah, pengumpulan 

data yang relevan dan sesuai, pengolahan data menjadi informasi, dan menentukan 
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alternatif solusi. Sistem ini membantu mendukung dalam pengambilan keputusan 

pada seseorang dan organisasi baik perusahaan maupun instansi. SPK dapat 

memberikan alternatif solusi bila seseorang atau sekelompok orang sulit dalam 

menentukan keputusan yang tepat dan sesuai. Dengan SPK diharapkan dapat 

memberikan informasi yang nantinya akan memberikan alternatif solusi pada 

masalah yang terjadi. SPK memerlukan metode untuk mencari alternatif solusinya, 

beberapa metode yang dipakai dalam SPK adalah : Logika Fuzzy , Profile 

Matching, ANFIS, AHP dll.  

Salah satu contoh yang akan disorot dalam hal ini adalah cara pemilihan 

pemain sepak bola yang sesuai dengan tingkat kinerja yang baik, disiplin dan 

bertanggung jawab. Istilah di atas disebut analisis GAP kompetensi (Profile 

Matching). Dalam proses Profile Matching secara garis besar merupakan proses 

membandingkan antara kompetensi individu ke dalam kompetensi jabatan atau 

kemampuan sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya (disebut juga gap), 

semakin kecil gap yang dihasilkan maka bobot nilainya semakin besar yang berarti 

memiliki peluang lebih besar untuk pemain masuk dalam tim. 

Berbagai segi harus diperhitungkan untuk melakukan seleksi pemain dan 

meminimalisir tingkat kesalahan seorang pelatih dalam menentukan pemain yang 

dianggap layak dalam sebuah tim. Maka dari itu diperlukan sistem yang dapat 

memberi rekomendasi dengan menggunakan metode yang tepat salah satunya 

adalah metode fuzzy  (Scheunemann, 2009). 

Jayanti dan Hartati (2012) meneliti tentang sistem pendukung keputusan 

seleksi anggota paduan suara dewasa menggunakan metode fuzzy  Mamdani 

menyimpulkan bahwa dengan pengujian kedua data linguistik yang dipakai akan 

membantu peningkatan jumlah skor para peserta karena range data yang dipakai 

cukup panjang yaitu linguistik yang hurufnya di beri warna biru, sehingga 

memungkinkan untuk peningkatan skor peserta menjadi lebih tinggi hasil 

perhitungannya. 

Keunggulan metode fuzzy  Sugeno adalah proses pengambilan keputusan 

perangkingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif dan 

penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada memiliki toleransi terhadap data-

data yang tidak tepat. Komputasi yang efisien, bekerja baik untuk simulasi linier 
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seperti kontrol PID, untuk optimalisasi sistem dan teknik adaptif dan sesuai untuk 

analisis matematis. Logika fuzzy  mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear 

yang kompleks dan mempunyai daya guna lebih baik daripada tehnik lain 

(Kusumadewi, 2010). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka 

rumusan masalah yang akan diajukan adalah sebagai berikut :  

- Bagaimana membuat sistem pendukung seleksi pemain sepak bola 

menggunakan metode fuzzy  sugeno ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan 

penelitian ini yaitu : 

- Membuat sistem pendukung keputusan seleksi pemain sepak bola 

menggunakan metode fuzzy  sugeno. 

 

1.4. Batasan Masalah 

  Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Kriteria seleksi berdasarkan persatuan organisasi sepak bola tempurrejo 

Ngawi (PORTIM) yaitu tehnik, kecepatan, fisik dan resistensi. 

2. Metode yang digunakan adalah fuzzy  Sugeno dan Profile Matching. 

3. Software dibuat menggunakan pemrograman vb.net. 

 

1.5. Metodologi 

1. Studi Pustaka  

  Dalam melakukan perancangan sistem aplikasi sistem pendukung 

keputusan seleksi pemain sepak bola dengan metode fuzzy  dibutuhkan 

beberapa literatur. Adapun literatur yang perlu dipelajari mempelajari buku, 

artikel, dan situs yang terkait. Mempelajari literatur mengenai desain 

tampilan aplikasi yang sifatnya user friendly sehingga mudah dikenali oleh 

user. 
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2. Analisa Sistem 

  Analisis sistem menggambarkan proses kegiatan yang akan 

diterapkan dalam sebuah sistem dan menjelaskan kebutuhan yang 

diperlukan agar sistem dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan 

kebutuhan. 

3. Desain Sistem 

  Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. 

Yaitu dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam 

tahap ini dapat menggunakan use case diagram sebagai representasi desain 

yang dibuat. 

4. Implementasi Metode 

  Merancang sistem aplikasi sistem pendukung keputusan seleksi 

pemain sepak bola. Langkah pertama adalah melakukan instalasi vb.net. 

Kemudian melakukan coding program dengan menggunakan pemrograman 

vb.net. 

5. Pengujian Sistem 

 Mengamati kinerja dari sistem aplikasi sistem pendukung keputusan 

seleksi pemain sepak bola. 

6. Pembuatan Laporan 

  Kegitan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan 

akan berjalan sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

  Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

  Pada bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah 
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kajian pustaka, sistem pendukung keputusan, fuzzy , sugeno, Profile 

Matching dan sepak bola. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

  Pada bab ini membahas analisis dan perancangan sistem, analisis 

sistem meliputi arsitektur sistem, deskripsi produk, analisis kebutuhan 

fungsional, use case dan use case skenario, sedangkan perancangan sistem 

meliputi activity diagram, sequence diagram dan perancangan antarmuka. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

  Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem 

dan implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario 

pengujian, hasil pengujian fungsional dan hasil pengujian akurasi system. 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran 

untuk kepentingan lebih lanjut. 

 


