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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang digemari di seluruh 

dunia dan sebagai olah raga yang memiliki nilai industri/ekonomi yang besar,  

sekaligus sebagai olah raga yang memberikan dampak yang besar pada kehidupan 

manusia [1]. Sebagai contoh, World Cup 2006 di Jerman dihadiri sedikitnya 

3,359,439 penonton dari Jerman saja, dimana mereka menyaksikan pertandingan 

pada 12 stadion berbeda. Sedangkan estimasi penonton dari seluruh dunia yang 

menghadiri World Cup Jerman lebih dari tiga miliyar penonton, terdapat 32 team 

dari seluruh dunia dengan 64 pertandingan dengan 147 goal tercipta diseluruh 

pertandingan [1]. Sepak bola merupakan cabang olah raga yang banyak digemari 

juga di Indonesia, salah satu parameternya adalah semakin banyaknya massa yang 

bergerak (suporter) pada suatu pertandingan sepakbola (sebagai contoh Aremania 

dan Bonek), isu-isu tentang dunia pesepakbolaan selalu menjadi perbincangan 

nasional, sebagai contoh adalah kisruh pembekuan PSSI [2], sampai pertandingan 

tim nasional yang mampu menarik perhatian rakyat Indonesia dari berbagai 

kalangan [3][4]. Berdasar parameter tersebut dapat disimpulkan bahwa sepakbola 

menjadi entitas yang berpengaruh pada kehidupan rakyat Indonesia, sehingga 

menjadi penting untuk meningkatkan kualitas persepakbolaan Indonesia, karena 

dengan semakin membaiknya kualitas pesepakbolaan mampu mempengaruhi 

perekonomian [5], salah satu caranya adalah dengan membuat team-team yang 

berkualitas, sehingga dengan pendekatan sistem informasi hal tersebut dapat 

terwujud. 

Berangkat dari keterbutuhan manusia yang ditunjang oleh era 

komputerisasi, membuat perkembangan sistem informasi begitu pesat. Dimulai 

sejak abad pertengahan manusia memulai berasosiasi dengan komputer, sehingga 

sekarang computer, data based, servers, databases management system, dan 

software application untuk tugas spesifik terutama management menjadi kebutuhan 

yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Information Technology (IT) 
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menjadi kebutuhan yang mendukung kebutuhan manusia modern dan di masa 

mendatang IT akan semakin menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia [6]. 

Sistem informasi (SI) merupakan penggabungan dari IT dan aktivitas 

manusia. SI dapat digunakan untuk mendukung manusia dalam banyak bidang 

kehidupan manusia seperti pengoperasian, management, dan pembuatan keputusan. 

SI dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu: management information system, 

decision support system, dan excutive information system [7]. Sepak bola menjadi 

salah satu bidang yang tidak bisa dilepaskan dengan IT, dalam perkembanganya 

sepak bola beradaptasi dengan baik dengan SI, hal ini dibuktikan dengan semakin 

banyak ditemukannya football decision support system yang digunakan oleh team-

team sepak bola [8]. 

Pengelolaan sebuah club sepak bola dapat dibagi menjadi beberapa 

manajemen seperti keuangan, penjualan, public relations, layanan, kesehatan, 

human resource, persepakbolaan, asosiasi fans, dan masih banyak lagi [1]. Bagian-

bagian manajemen di atas sekaligus merupakan komponen-komponen dari sebuah 

club sepak bola sekaligus merupakan sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan 

dari sebuah tim. Key-factor dari keseluruhan komponen di atas adalah sebuah tim 

yang bagus, sehingga penelitian ini mengangkat sistem pengambil keputusan 

berbasis fuzzy untuk seleksi pemain Persatuan Sepak Bola Gorontalo, dengan 

pemilihan pemain yang tepat akan menghasilkan tim sepak bola yang kuat, 

imbasnya berupa penguatan pada semua komponen yang terkait dengan club 

sepakbola.  

Pemilihan yang dilakukan oleh sistem menggunakan pendekatan human 

reason agar diperoleh hasil pemilihan yang akurat, sehingga dalam penelitian ini 

digunakan fuzzy untuk penentuan pemilihan pemain PERSIGO. Logika fuzzy 

diperkenalkan oleh Dr. Lotfi Zadeh dari Universitas California, Berkeley pada 1965 

[9]. Logika Fuzzy adalah peningkatan dari logika Boolean yang berhadapan dengan 

konsep kebenaran sebagian. Saat logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat 

diekspresikan dalam istilah biner (0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak), logika 

fuzzy menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran [9]. Fuzzy set 
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juga landasan teori ketidakpastian non-aditif, yaitu teori kemungkinan, dan alat 

serbaguna untuk kedua model linguistik dan numerik: sistem berbasis aturan fuzzy. 

Banyak karya sekarang menggabungkan konsep fuzzy dengan disiplin ilmu lainnya 

serta teknologi modern [10]. Hal ini didasari dari konsep logika fuzzy yang 

memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan dan juga hitam 

dan putih, dan dalam bentuk linguistik, konsep tidak pasti seperti "sedikit", 

"lumayan", dan "sangat". Logika ini berhubungan dengan set fuzzy dan teori 

kemungkinan.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar pada latar belakang bahwa sebuah team sepak bola yang memiliki 

performa yang baik merupakan tujuan dari setiap tim sepak bola, dengan performa 

yang baik berarti peningkatan pada aspek-aspek yang terkait dengan club, seperti 

masalah keuangan, fans, sampai posisi classmen. Faktor untuk membentuk sebuah 

team yang memiliki performa yang bagus salah satunya ditentukan oleh pemilihan 

komposisi pemain yang sesuai dengan kebutuhan team, dengan pemilihan yang 

tepat maka diharapkan menghasilkan tim sepak bola yang kuat, imbasnya berupa 

penguatan pada semua komponen yang terkait dengan club sepak bola. Maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana membuat sebuah sistem berbasis 

web yang mampu membantu pelatih untuk menentukan pemilihan pemain yang 

sesuai dengan kebutuhan/karakter team yang akan diciptakan oleh pelatih? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menyederhanakan permasalahan dan pembahasan yang terlalu luas, 

maka dibuat batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Sistem informasi berbasis web ini dibuat menggunakan PHP. 

2. Faktor dan variable yang akan termasuk dalam statistik yang kemudian menjadi 

bahan pertimbangan dalam penentuan skor keseluruhan adalah: (a) position, (b) 

strength, (c) agility, (d) dribbling, (e) short pass, (f) long pass, dan (g) shot. 

3. Output system berupa rekomendasi pemain yang berdasar pada performasi 

individu menggunakan fuzzy. 
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1.4 Tujuan 

Membuat sistem pengambil keputusan untuk seleksi pemain Persatuan Sepak 

Bola Gorontalo yang mampu membantu pelatih untuk menentukan pemilihan 

pemain yang sesuai dengan kriteria pelatih. Sistem pengambil keputusan pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan fuzzy, pendekatan ini dipilih karena 

jenis pendekatan soft-computing dianggap paling sesuai untuk menyelesaikan 

permasalahan komplek, dalam konteks ini adalah pemilihan pemain sepak bola 

yang sesuai dengan kriteria pelatih. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah:   

1. Bagi peneliti, sebagai upaya untuk mengenali potensi diri dengan keilmuannya 

dengan harapan akan lebih dapat mengembangkan persoalan-persoalan di masa 

mendatang.  

2. Bagi PERSIGO, memudahkan serta membantu pihak PERSIGO dalam memilih 

pemain terbaik yang bersesuaian dengan kebutuhan tim, sehingga akan tercipta 

komposisi team yang bagus atau sesui dengan proyeksi pelatih. 

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), penelitian ini bermanfaat 

untuk mencetak mahasiswa yang mampu memberikan solusi dalam pemecahan 

persoalan-persoalan di masyarakat yang terkait dengan pemanfaatan teknologi 

kekinian, terutama dalam bidang sepak bola. 

4. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan 

referensi bagi pembaca, terutama dalam mengembangkan penelitian 

pengembangan yang relevan dengan penelitian ini, sehingga nantinya akan ada 

penelitian-penelitian berikutnya sebagai penyempurna penelitian ini. 

 

1.6 Metodologi 

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengerjaan tugas akhir ini 

meliputi pemahaman konsep dan studi literatur, perancangan sistem, pembuatan 

sistem aplikasi, analisa dan pengujian sistem serta pembuatan laporan. Rincian dari 

langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 
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1.6.1 Pemahaman Konsep dan Studi Literatur 

  Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi-informasi yang 

dibutuhkan dalam proses perancangan dan implementasi sistem. Mempelajari 

berbagai macam literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah dan metode yang 

digunakan sebagai acuan menentukan fasilitas yang ada pada aplikasi dan juga 

sebagai penentu alur dari sistem. 

 

1.6.2 Perancangan Sistem 

  Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang meliputi tahap-tahap 

pengerjaan yang dimulai dari analisa permasalahan, perancangan proses sistem, 

perancangan basis data (database), perancangan antarmuka (interface) dan 

rancangan pengujian. Perancangan sistem sendiri meliputi pembuatan Entity 

Relational Diagram (ERD) untuk menggambarkan hubungan antar entitas,  

perancangan Data Flow Diagram (DFD), dan use case untuk mengambarkan 

hubungan user dengan system. Metode pengujian yang digunakan pada penelitian 

ini adalah Black Box Testing.  

 

1.6.3 Pembuatan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem aplikasi yang menggunakan 

PHP  dan database MySQL yang merupakan implementasi dari perancangan sistem 

yang telah dibuat.  

 

1.6.4 Analisa dan Pengujian Sistem 

Hasil implementasi program akan diuji cobakan pada Persatuan Sepak Bola 

Gorontalo (PERSIGO) untuk mengetahui sejauh mana sistem yang dibuat dapat 

berfungsi sesuai dengan proses sistem yang diharapkan dan untuk mengetahui 

apakah sistem dapat menampilkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. 

Pengujian sistem ini akan menggunakan metode black box. 

 

1.6.5 Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan tugas akhir yang mencakup 

seluruh konsep, teori, implementasi serta hasil perancangan sistem aplikasi yang 

telah dibuat selama pengerjaan tugas akhir. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini dibagi dalam beberapa bab dengan pokok 

pembahasan secara umum sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian yang mengemukakan latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi serta sistematika 

penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan 

sistem serta penjelasan tentang metode yang digunakan dalam 

pembuatan sistem aplikasi. 

 

BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan mengenai proses analisis, desain dan perancangan 

sistem yang akan dibangun meliputi tahapan analisa sistem, desain 

sistem, metode yang digunakan, struktur basis data serta desain program. 

Tahap analisis, desain dan perancangan sistem merupakan tahap awal 

yang dilakukan sebelum melakukan coding. Tahap ini sangat penting 

untuk membuat program aplikasi agar terstruktur dengan baik. 

 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari sistem yang telah 

dirancang. Berisi tentang pembuatan program, pengoperasian serta 

pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan dengan melihat output 

yang dihasilkan aplikasi yang dari hasil tersebut dapat dilakukan analisis 

untuk mengetahui kemampuan dari aplikasi yang dibuat. 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari proses pembangunan aplikasi serta saran 

tentang aplikasi yang telah dibangun untuk pengembangan aplikasi untuk 

masa yang akan datang. 


