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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang 

    Game PES merupakan salah satu game olahraga yang memiliki 

banyak penggemar. Dalam PES, pemain harus dapat memilih komposisi 

karakter yang dimainkannya, sehingga dapat menghasilkan kemenangan.  

Seorang pemain harus bisa memilih karakter permainan yang memiliki 

kemampuan yang bervariasi dari masing-masing karakter permainan yang 

akan diturunkan untuk bertanding sesuai peraturan pertandingan sepak bola. 

Pemain harus tepat dalam memilih karakter permainan sesuai dengan posisi 

yang akan ditempati oleh karakter pemain dalam game tersebut. Jika pemain 

salah dalam memasukkan karakter permainan yang kurang tepat maka akan 

dapat menyebabkan kekalahan. 

    Dalam game PES terdapat beberapa aspek penting yang harus 

diperhatikan oleh pemain, yakni formasi yang dipakai, strategi karakter 

permainan, kemampuan masing-masing karakter permainan, serta aspek 

lainnya yang mendukung. Pemain menentukan formasi karakter permainan 

dan strategi karakter permainan yang akan dimainkan, lalu pemain memilih 

beberapa karakter premainan yang akan diturunkan dalam pertandingan 

sepak bola dan sisanya akan menjadi cadangan. Dalam pemilihan karakter 

permainan disetiap barisan, pemain menempatkan karakter permainan pada 

formasi sesuai dengan posisinya. Dalam penempatan posisi setiap karakter 

permainan mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Posisi 

setiap karakter permainan berpengaruh terhadap permainan, karena setiap 

posisi memiliki beberapa kriteria yang diunggulkan, dan karakter permainan 

yang menempati posisi tersebut haruslah memenuhi kriteria tersebut. 

Sehingga karakter permainan yang menempati posisi dapat bermain dengan 

maksimal. 
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    Melihat permasalahan yang sedang dihadapi tersebut diatas maka 

penulis mencoba merancang suatu layanan system dan menuangkannya 

dalam bentuk tugas akhir dengan judul :  “PERANCANGAN DAN 

PEMBUATAN APLIKASI SISTEM PENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM 

PEMILIHAN PEMAIN UNTUK FORMASI TIM SEPAKBOLA (Starting 

Line Up) MENGGUNAKAN FUZZY LOGIC”.  

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasaran uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun aplikasi untuk menentukan karakter 

permainan utama tim sepak bola dalam game PES ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan fuzzy logic kedalam aplikasi untuk  

menentukan karakter permainan utama dalam tim ? 

1.3.  Batasan Masalah 

Untuk mempermudah dan membatasi cakupan pembahasan 

masalah pada Tugas Akhir ini maka perlu diberikan batasan-batasan 

sebagai berikut: 

1. Faktor yang menjadi penilaian adalah kemampuan teknik individu 

karakter permainan berdasarkan data dari pemain. 

2. Sistem berlaku bagi karakter permainan meskipun terkena kartu 

kuning. 

3. Sistem tidak berlaku bagi karakter permainan yang cedera dan 

berhalangan. 

4. Penilaian dilakukan oleh pemain itu sendiri dimana penilaian tersebut 

selalu berubah sesuai perkembangan kemampuan individu karakter 

permainan dan tidak dipengaruhi oleh faktor lain. 
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5. Sistem ini menggunakan metode fuzzy logic dan tidak membahas 

masalah keamanan data. 

1.4.  Tujuan  

  Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah 

untuk menentukan karakter permainan utama dalam formasi sepakbola 

dengan menggunakan metode fuzzy logic. 

 

1.5.  Metodologi 

Adapun metode-metode yang akan digunakan dalam penyelesaian 

Tugas Akhir ini adalah : 

1.5.1.  Studi Literatur 

       Memperoleh informasi dengan mengumpulkan, mempelajari dan 

membaca berbagai referensi dari buku, jurnal, makalah dan tulisan ilmiah 

lainnya yang dibutuhkan dalam penulisan Tugas Akhir. 

1.5.2.  Penulisan Laporan 

       Tahapan akhir dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah penarikan 

kesimpulan atas keseluruhan hasil yang diperoleh dari langkah-langkah 

yang telah dilakukan. Dimana kesimpulan ini merupakan jawaban dari 

permasalahan yang ada. Selain itu juga akan diberikan saran sebagai 

masukan untuk pengembangan lebih lanjut. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

              Sistematika penulisan ini diwujudkan dalam bentuk laporan tertulis 

dengan pembagian bab-bab sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan sasaran, metodologi, 

serta sistematika pembahasan dari Tugas Akhir ini.  
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BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai system aplikasi yang dibuat dalam 

menentukan pemain utama dalam sepak bola,dan proses Fuzzy logic dan 

penenmpatan pemain pada posisi sesuai formasi yang ditetapkan. 

 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas mengenai perancangan sistem, meliputi perancangan 

proses sistem, mempersiapkan data, dan memperkirakan hasil keluaran 

dari sistem.  

 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang pengujian dan analisa dari sistem yang telah 

dibangun. Pengujian aplikasi dilakukan untuk mengetahui kekurangan 

yang terdapat pada perangkat lunak. Analisa dilakukan untuk memperbaiki 

aplikasi apabila terdapat kesalahan pada program yang diperoleh.  

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pengujian program aplikasi dan saran untuk 

pengembangan dan perbaikan serta penyempurnaan terhadap program 

aplikasi yang telah dibuat. 

 


