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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Futsal telah berkembang di dunia dengan sangat pesat, ini terbukti dengan 

beradanya Futsal Committee di bawah naungan induk organisasi Sepak Bola 

dunia (FIFA). Permainan ini berasal dari Montevideo, Uruguay. Waktu itu, 

sekitar tahun 1930, Juan Carlos Ceriani menyelenggarakan kompetisi sepak 

bola untuk kalangan remaja. Hanya saja jumlahnya terbatas, masing-masing 

tim terdiri dari 5 pemain (termasuk penjaga gawang). Tempatnya pun di 

lapangan basket yang beralaskan partikel kayu, bukan rumput seperti sepak 

bola pada umumnya. Dari sinilah, futsal terus menggelinding dengan cepat ke 

berbagai negara (Futsal Society), dengan perkembangan yang pesat maka 

pemain futsal dituntut untuk mempunyai skill dan keterampilan yang 

mumpuni agar mampu bersaing dengan pemain lainnya. Dengan adanya 

perbandingan dan patokan nilai dari pemain futsal profesional maka 

diharapkan penilaian dan hasil yang didapat akan memenuhi syarat untuk 

menjadi pemain yang berkualitas, program ini dibuat bertujuan untuk 

mendapatkan nilai rata-rata dan kesimpulan dari penggabungan beberapa 

teknik-teknik dasar pemain futsal, yang dimana akan menjadi tolak ukur 

pemain tersebut berbakat atau tidak, namun program ini di khususkan untuk 

pemain futsal usia dini, dengan tujuan kualitas dan bakat yang dimiliki dapat 

terus di pantau dan ditingkatkan hingga usia senior. 

Patokan nilai yang di dapat berdasarkan perhitungan dan keterampilan 

pemain futsal senior, kesimpulan nilai akhir pada program ini tidak bersifat 

mutlak, karena fisik seseorang dapat naik dan menurun, dengan hasil yang 

didapat dan bimbingan atau pelatihan khusus, sehingga diharapkan dapat 

menemukan beberapa bibit baru calon pemain futsal profesional, dari uraian 

di atas maka TA ini dibuat dengan menggabungkan beberapa data yang telah 

di kumpulkan melalui beberapa hasil pengujian, skill motorik, stamina, dan 

kecepatan serta akselerasi, beberapa data tersebut kemudian diolah degan 

menggunakan sistem pakar yang dimana memakai metode  AHP, karena 
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metode AHP dirasa cukup tepat untuk studi kasus tersebut, penarikan sebuah 

kesimpulan yang dimana akan mendapatkan hasil, apakah pemain tersebut 

memilik bakat bermain futsal atau tidak. 

Pada metode AHP, setiap kriteria mendapatkan bobot yang berbeda hingga 

didapatkan hasil pada salah sati kriteria yang dimana memiliki bobot yang 

yang paling dominan diantara kriteria yang lainnya.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pengertian dan penjelasan serta latar belakang masalah yang 

ada, maka pokok permasalahan yang akan penulis analisa terbagi menjadi 

beberapa sub permasalahan, yang diantaranya adalah :  

 Bagaimana mengimplementasikan data menjadi hasil keluaran yang 

berbentuk sebuah kesimpulan menggunakan metode AHP. 

 Bagaimana mengklasifikasikan mutu bakat pemain futsal dengan kriteria 

yang dimiliki. 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan, tujuan dari perancangan dan implementasi 

program deteksi bakat pemain futsal diantaranya adalah: 

 Membuat program deteksi mutu bakat pemain futsal dengan menggunakan 

metode AHP. 

1.4 Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan 

dibawah ini, antara lain : 

 Pengguna dapat melihat batas kemampuan yang dimiliki. 

 Menggunakan beberapa penggabungan teknik-teknik dasar pemain futsal 

profesional.  

 Pada kasus ini penulis hanya menggunakan metode AHP. 

 Pencarian data hanya menggunakan skill motorik pemain. 

1.5 Metodologi 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Studi Pustaka 

Mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur,  buku-buku, artikel 
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maupun jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan pembelajaran 

metode AHP. 

1.4.2 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan yang digunakan adalah anlisis kebutuhan fungsional. 

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah: 

 Program dapat mendeteksi data mentah pemain. 

 Program dapat menggabungkan beberapa data mentah. 

 Program dapat memeriksa hasil dari data pemain. 

 Program  dapat memasukkan nama pemain  dengan score tertinggi dan 

terendah. 

 Program  dapat menampilkan nama dan score tertinggi. 

 Program dapat menampilkan pesan kepada pemain, apakah pemain itu 

berbakat atau tidak sesuai kesimpulan data yang ada.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran tentang pembahasan laporan tugas akhir ini, 

maka secara garis besar pembahasan laporan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I    : PENDAHULUAN 

   Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi serta sistematika penulisan. 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

   Berisi tentang dasar teori yang menunjang dalam penelitian tugas 

akhir ini. Teori dasar yang meliputi teknologi metode perhitungan dengan 

menggunakan metode AHP serta teori lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

BAB III  : PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM 

Berisi tentang perancangan program pencari bakat dengan metode 

AHP dan mengimplementasikan nya ke dalam sebuah program. 

BAB IV  : PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM 

Berisi tentang hasil pengujian dan analisa data yang telah didapatkan. 

BAB V   : KESIMPULAN 

Berisi tentang kesimpulan dan saran mengenai penulisan tugas akhir 

ini. 


