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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia sepak bola, terutama 

dalam proses penyeleksian pemain dan pemilihan penempatan posisi yang ideal 

agar sesuai dengan karakter dan kriteria yang diharapkan itu dirasakan masih 

belum optimal karena masih belum mempunyai suatu sistem yang 

terkomputerisasi secara menyeluruh yang dapat menyajikan informasi, yang 

mampu menyediakan pilihan bagi para pelatih sebagai sarana pendukung dalam 

pengambilan suatu keputusan. Pada kenyataannya, selama ini proses pemilihan 

pemain dan pemilihan penempatan posisi yang ideal tersebut masih dilakukan 

secara manual yakni dengan diimplementasikan dalam bentuk sebuah file kertas 

berupa form penilaian karakter dan kriteria pemain saja. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di UKM Sepak Bola UMM, 

ternyata seorang pelatih masih merasa kesulitan dalam menentukan posisi yang 

ideal untuk para pemainnya karena kendala yang masih dialami biasanya dalam 

proses pemilihan penyeleksian pemain, masih ada pelatih yang belum bisa menilai 

pemain secara objektif. Dimana, para pemain dinilai dari kemampuan mereka 

sendiri bukan dari penilaian secara subjektif saja. Selain itu juga, pada umumnya 

proses pengambilan keputusan di dalam menentukan peran pemain masih 

mengandalkan insting pelatih dan ego para pemain itu saja. Sebagai contoh 

sederhana, pemain yang mempunyai skill dan kriteria yang cocok sebagai seorang 

striker tapi malah di posisikan sebagai defender yang memiliki kriteria dan 

karakter yang sangat berbeda. Jika hal seperti itu terjadi, maka akan 

mengakibatkan perbedaan visi antara pelatih dan pemain yang pada akhirnya bisa 

mengurangi kinerja dan performa tim. 

Agar pemilihan pemain bisa sesuai dengan kriteria yang diharapkan, 

perlu dilakukan proses penyeleksian pemain terlebih dahulu. Dimana, pelatih akan 

melakukan pengamatan secara langsung dengan melihat bagaimana teknik 

bermain setiap pemain, baik secara individu maupun kerjasama tim. Lalu, akan 
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dilakukan penilaian dari pengamatan tersebut. Namun dikarenakan penilaian 

pemain yang masih manual tadi, maka seorang pelatih membutuhkan waktu lebih 

dan kecermatan dalam proses untuk menentukan posisi ideal pemain itu sendiri. 

Peranan teknologi dalam kasus ini sangat membantu untuk menentukan 

posisi pemain yang tepat dengan kriteria tertentu, sehingga dengan teknologi 

tersebut dapat membantu dalam hal pengambilan keputusan untuk menentukan 

posisi pemain yang tepat sesuai dengan kemampuan pemain. Berdasarkan 

problematika tersebut dibutuhkan suatu teknologi sistem pengambilan keputusan 

dalam prioritas menentukan posisi pemain bola dengan menggunakan model 

FMADM (Fuzzy Multi Attribute Decision Making). FMADM merupakan suatu 

metode yang digunakan guna mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif 

dengan kriteria tertentu. Dengan metode tersebut diharapkan dapat mempermudah 

seorang pelatih dalam menentukan posisi pemain secara tepat berdasarkan 

penilaian berbobot dari masing-masing kriteria yang ditentukan secara tepat. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana mengimplementasikan FMADM dalam menentukan posisi ideal 

seorang pemain bola? 

b. Bagaimana membangun aplikasi pendukung keputusan penempatan posisi 

ideal pemain dalam strategi formasi sepak bola? 

1.3 Batasan masalah 

Untuk memperjelas arah pembahasan dan penelitian, maka ada beberapa 

batasan yang ditetapkan. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Data yang diproses adalah data dari lembar form penilaian skill dan teknik 

individu pemain yang diisi saat proses penyeleksian pemain oleh pelatih. 

2. Informasi yang dihasilkan berupa data pemain dan posisi ideal berdasarkan 

karakter dan kriteria pemain tersebut. 

3. Aplikasi yang dibuat merupakan aplikasi berbasis web. 

4. Data didapatkan dari data penyeleksian oleh UKM Sepak Bola UMM tahun 

2012. 



3 
 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun suatu aplikasi sistem 

pendukung keputusan penempatan posisi ideal pemain sepak bola menggunakan 

algoritma Fuzzy. 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

Metodologi yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahap pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dan peninjauan 

langsung terhadap permasalahan yang diambil. 

b. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara 

langsung yang ada kaitannya dengan topik yang diambil. 

2. Studi pustaka 

Pada tahap ini dilakukan studi untuk  memahami  algoritma FMADM dan 

referensi lainnya yang relevan. Sumber literatur tersebut dapat berupa buku 

ataupun jurnal ilmiah yang relevan dengan kebutuhan peneliti. Sedangkan data 

yang dibutuhkan, peneliti dapatkan dari UKM Sepak Bola UMM. 

3. Pembuatan desain sistem 

Desain berkonsentrasi pada bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi 

kebutuhan pada fase analisis. Beberapa hal yang dilakukan dalam desain sistem 

antara lain pemodelan sistem, desain basis data, dan desain aplikasi. 

4. Implementasi sistem 

Pada tahap ini hasil desain direpresentasikan ke dalam pemrograman. 

Implementasi sistem meliputi pembuatan progam dan basis data serta 

melakukan instalasi. Pada tahapan ini akan diperoleh progam aplikasi dan 

dokumentasi. 
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5. Skenario pengujian 

Pada tahap ini testing digunakan untuk membantu dalam mengidentifikasi 

kebenaran, kelengkapan, integritas dan kualitas dari aplikasi ini. 

6. Penyusunan laporan 

Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan lengkap dan detail tugas akhir 

yang dilaksanakan. 
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1.6 Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan dari tugas akhir ini sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, metodologi penyelesaian masalah, dan sistematika penulisan.  

BAB II : LANDASAN TEORI  

Membahas tentang tinjauan obyek yang diteliti, teori tentang sistem 

pendukung pengambilan keputusan yang mendukung pengembangan sistem, 

teori tentang bahasa pemrograman yang digunakan beserta komponen-

komponen yang digunakan, diantaranya bahasa pemograman PHP dan 

MySQL. dan teori-teori pendukung lainnya yang berkaitan dengan topik 

tentang pembangunan aplikasi yang dilakukan. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Pada bab ini berisi tentang analisa sistem, perancangan object oriented 

(UML Diagram) penentuan pemilihan pemain, perancangan arsitektural 

(Arsitecture Design) perancangan data, dan perancangan input-output.  

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Tahap ini memuat langkah-langkah implementasi dan memaparkan tentang 

aplikasi yang telah dibuat serta pengujian kelayakan dari aplikasi tersebut. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang 

merupakan hasil akhir dari pembahasan masalah. Dan juga berisi saran yang 

dibutuhkan dalam pengembangan sistem dan penelitian ke arah yang lebih 

baik. 

 

 

 

 

 

 


