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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pada era yang menuntut aktivitas tinggi seperti sekarang ini sangat 

dibutuhkan olahraga untuk menjaga kesehatan  dan daya tahan tubuh agar 

aktivitas dapat terus berjalan. Secara umum olahraga adalah sebagai salah satu 

aktivitas fisik maupun psikis seseorang yang berguna untuk menjaga dan 

meningkatkan kualitas kesehatan. Manfaat olahraga bagi tubuh adalah membantu 

melindungi dari berbagi penyakit, seperti stroke, jantung, diabetes, tekanan darah 

tinggi, obesitas, osteoporosis, nyeri punggung, dan dapat meningkatkan suasana 

hati dan mengurangi stress. Selain itu, olahraga juga bisa membentuk otot- otot 

yang ada di dalam tubuh manusia baik yang menginginkan bentuk tubuh yang 

berotot juga bisa menjaga stamina tubuh agar selalu fit. Contoh – contoh dari 

olahraga sendiri ada berbagai macam seperti, Sepak Bola, Voli, Basket, Lari, 

Renang dan lain sebagainya. Dan olahraga yang paling digemari adalah 

sepakbola, dimana sepakbola sekarang ini tidak hanya dimainkan oleh laki – laki 

namun juga dimainkan oleh dikalangan perempuan. 

Menurut Luxbacher (2008) menyatakan bahwa pertandingan sepakbola 

dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang. Masing-

masing tim mempertahankan gawang dan berusaha menjebol gawang lawan. 

Sepak bola merupakan salah satu permainan beregu. Setiap regu terdiri atas 11 

pemain, termasuk 1 orang penjaga gawang (keeper). Permainan ini sangat 

memerlukan keterampilan gerak kaki dan tungkai. Sedangkan, untuk penjaga 

gawang diperbolehkan menggunakan tangan selama di area gawangnya. Namun, 
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jika keluar area gawangnya maka menjadi suatu pelanggaran. Permainan sepak 

bola bertujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan berusaha untuk 

menjaga gawangnya sendiri agar tidak kemasukan bola. Permainan ini dimainkan 

dalam 2 babak. Tiap babak terdiri atas 45 menit. Waktu istirahat di antara dua 

babak ialah 10 menit. Suatu tim dinyatakan memenangi permainan, apabila dapat 

mencetak gol ke gawang lawan sebanyak mungkin. Selain olahraga sepakbola ada 

olahraga yang mirip dengan sepakbola, yaitu olahraga futsal. Olahraga futsal 

mempunyai peraturan yang sama dengan sepak bola. Dan yang membedakan 

diantara keduanya adalah dari segi pemain, lapangan, dan waktu pertandingan.  

Dalam pembelajaran ini peneliti memilih objek olahraga futsal dibandingkan 

olahraga sepakbola dikarenakan didalam permainan olahraga futsal seseorang 

pemain harus lebih menonjolkan ke segi skillnya, apabila seseorang pemain 

olahraga futsal tidak memenuhi teknik yang sesuai dengan kriterianya maka 

pemain tersebut tidak akan bisa bertahan melawan pressing dari lawan. Kondisi 

ini membuat pemain mau tidak mau harus meningkatkan skillnya oleh Fauzan 

(2015).  

Menurut Roeslan Hatta (2003) olahraga futsal merupakan olahraga futsal 

mini yang dilakukan dalam ruangan dengan panjang lapangan 38-42 meter dan 

lebar 15-25 meter. Dimainkan oleh 5 pemain termasuk penjaga gawang. Futsal 

adalah permainan hampir sama dengan sepakbola, dimana dua tim memainkan 

dan memperebutkan bola diantara para pemain dengan tujuan dapat memasukkan 

bola ke gawang lawan dan mermpertahankan gawang dari kemasukan bola. Futsal 

sangat digemari oleh masyarakat terlebih lagi banyak sekali event atau turnament 

yang diadakan, hal ini disebabkan dari banyaknya minat terhadap perlombaan 
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olahraga futsal. Minimalnya hampir setiap bulan event turnament olahraga futsal 

diselenggarakan salah satunya di kota Malang, event ini diadakan bagi para 

pelajar, mahasiswa maupun umum. 

Semakin banyaknya minat untuk bergabung dalam sebuah tim cabang 

olahraga futsal juga semakin menyulitkan pelatih tim futsal tersebut untuk 

melakukan seleksi terbaik yang meliputi pemain penyerang, pemain tengah, 

pemain belakang dan kiper. Saat ini seleksi pemain dilakukan secara 

konvensional, artinya pemain dipilih secara langsung atau bahkan tidak melalui 

proses seleksi. Padahal proses seleksi inilah sangat penting untuk menyeleksi 

pemain futsal yang benar – benar berkompeten di bidangnya oleh Scheunemann 

(2009). 

Berbagai segi harus diperhitungkan untuk melakukan seleksi pemain dan 

meminimalisir tingkat kesalahan seorang pelatih dalam menentukan pemain yang 

dianggap layak dalam sebuah tim. Maka diperlukan suatu sistem yang dapat 

memberikan rekomendasi dengan metode yang tepat, berikut ini beberapa metode 

pada sistem pendukung keputusan diantaranya teknik probabilitas, faktor 

kepastian, dan logika fuzzy oleh Manik (2011). Dalam studi kasus ini peneliti 

menggunakan metode fuzzy dikarenakan metode ini telah teruji dengan tingkat 

kesalahan yang relatif rendah dan memiliki hasil yang lebih akurat dalam 

beberapa penelitian. 

Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang 

input kedalam suatu ruang output. Parameter yang digunakan merupakan 

parameter yang mengandung ketidakpastian (tidak berbentuk angka). Parameter 

yang ambigu dapat dengan mudah diwakili dan dibuat keputusan berdasarkan 
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aturan fuzzy menggunakan logika oleh fuzzy Seo dan Djunaidi (2012). Didalam 

metode fuzzy terdapat 3 macam metode yaitu metode fuzzy tsukamoto, metode 

fuzzy mamdani, dan metode fuzzy sugeno. Pada studi kasus ini digunakan metode 

fuzzy sugeno, dikarenakan metode fuzzy sugeno memiliki tingkat kesalahan yang 

relatif rendah salah satunya adalah Fuzzy Inference System (FIS). FIS memiliki 

hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan model regresi linier yang 

konvensional oleh Jacquin dan Shamseldin (2009). 

Studi kasus dilakukan di lapangan futsal Champion Malang. Hal ini 

dilakukan karena pada tempat tersebut telah ada tim futsal yang telah dibina, 

namun karena pada banyaknya calon pemain yang ingin masuk dan penangan 

seleksi masih dilakukan dengan manual, mendata dan penanganan seleksi masih 

dilakukan dengan satu persatu kemudian baru merapatkannya, baru didapatkan 

hasilnya. Maka berdasarkan masalah tersebut peneliti mencoba memberikan solusi 

untuk mendapatkan keputusan dengan mudah dan cepat. Sehingga waktu yang 

dibutuhkan untuk menetapkan calon pemain tidak terlalu lama dan cepat. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhan (2014) mengenai 

sistem pendukung keputusan pemilihan lima pemain inti dalam cabang olahraga 

futsal menggunakan metode Simple Additive Weighting.  

Salah satu dalam hal ini adalah  cara pemilihan pemain sepak bola yang sesuai 

dengan tingkat kinerja yang baik, disiplin dan bertanggung jawab Fitrian (2015). 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana 

mengimplementasikan sistem pendukung keputusan untuk seleksi pemain dalam 

cabang olahraga futsal dengan menggunakan metode Fuzzy? 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan sistem pendukung 

keputusan untuk seleksi pemain dalam cabang olahraga futsal dengan 

menggunakan metode Fuzzy. 

 

1.4  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Sistem menganalisis berdasarkan kriteria dari seleksi pemain futsal.  

2. Metode yang digunakan adalah Fuzzy Sugeno. 

3. Software dibuat menggunakan pemrograman PHP. 

1.5 Metodologi 

1. Studi Pustaka dan Analisa 

Dalam melakukan perancangan sistem aplikasi sistem pendukung 

keputusan seleksi pemain futsal dengan metode fuzzy dibutuhkan beberapa 

literatur. Adapun literatur yang perlu dipelajari mempelajari buku, artikel, 

dan situs yang terkait. Mempelajari literatur mengenai design 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 diagram flowchart sebagai representasi design 

yang dibuat. 

4. Implementasi Metode 

Pada Bagian ini akan dilakukan perancangan sistem aplikasi sistem 

pendukung keputusan seleksi pemain futsal. Langkah pertama adalah 

melakukan instalasi XAMPP. Kemudian melakukan coding program 

dengan menggunakan pemrograman PHP. 

5. Pengujian Sistem 

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari sistem aplikasi sistem 

pendukung keputusan seleksi pemain futsal. 

6. Pembuatan Laporan 

Kegitan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan 

berjalan sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 
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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 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah kajian 

pustaka, sistem pendukung keputusan, fuzzy dan futsal  

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Pada bab ini membahas analisis dan perancangan sistem, analisis sistem 

meliputi arsitektur sistem, deskripsi produk, analisis kebutuhan fungsional, 

analisis kebutuhan non fungsional, use case dan use case skenario, sedangkan 

perancangan sistem meliputi activity diagram, sequence diagram, class 

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 dan pengujian fungsional. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 


