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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Sepakbola adalah salah satu cabang olahraga yang paling diminati oleh 

sebagian besar penduduk di seluruh Negara. Banyak diantara para penggemar bola 

mempunyai pendapat terhadap permainan sebuah tim sepakbola. Dalam 

perkembangannya sepak bola berevolusi menjadi sepak bola modern yang sangat 

mementingkan sebuah strategi dan komposisi pemain yang paling sesuai dengan 

situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada saat itu juga. Pemain yang di pilih 

pelatih terkadang kurang sesuai antara kemampuan yang dimiliki dengan standar 

yang diinginkan oleh pelatih. Permainan dan strategi tim lawan juga sangat 

berpengaruh dengan permainan dan pemilihan starting eleven tim [6]. Masalah yang 

sering terjadi adalah kesalahan seorang pelatih dalam menentukan strategi dan 

starting eleven sehingga hasil pertandingan yang di dapatkan tidak sesuai harapan. 

Hasil pertandingan sepakbola merupakan suatu hal yang tidak bisa 

diperkirakan dengan pasti, tetapi dari data-data pertandingan dapat diketahui 

adanya suatu pola yang dapat digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu 

pertandingan. Kebutuhan akan peta kekuatan calon lawan dari tim yang akan 

bertanding, dengan tujuan untuk meraih kemenangan sangat beralasan.  

Dengan mengetahui peta kekuatan lawan, sebuah tim khususnya seorang 

pelatih dapat mempersiapkan dan mengantisipasi kekuatan tim calon lawan serta 

dapat menentukan sebuah strategi dan instruksi-instruksi khusus  kepada para 

pemainnya. Salah satu metode perencanaan yang dapat digunakan adalah prediksi 

hasil pertandingn dan kekuatan masing-masing tim pada pertandingan yang akan 

datang. Metode prediksi dapat membantu meminimalisasi kesalahan dalam 

menentukn strategi dan Sarting Line Up tim. 

Dalam model time series, pendugaan masa depan dilakukan berdasarkan 

pada nilai masa lalu dari suatu variabel atau kesalahan (faktor gangguan) masa lalu. 

Model time series merupakan model yang digunakan untuk memprediksi masa 

depan dengan menggunakan data historis. Dengan kata lain, model time series 

mencoba melihat apa yang terjadi pada suatu kurun waktu tertentu dan 

menggunakan data masa lalu untuk memprediksi [3]. Pada penelitian Dr. S. 
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Padmavathi dan E. Ramanujum berjudul Naïve Bayes Classifier for ECG 

abnormalities using Multivariate Maximal Time Series Motif diketahui bahwa 

penggunaan metode naïve bayes dalam data time series untuk klasifikasi kelainan 

ECG mendapatkan hasil presisi dan accuracy yang baik [8]. Pada penelitian ini 

penulis menggunakan data masa lalu sebuah pertandingan sepakbola meliputi 

statistik pertandingan, strating eleven dan head to head pertemuan ke dua tim, 

namun tidak semua data bertipe data numerik ada juga data yang bertipe nominal. 

Sehingga paling cocok menggunakan algoritma probabilitas. Naive bayes 

merupakan metode yang meghitung probabilitas dari tingkat kemunculan data yang 

satu dengan data yang lainnya[7]. Metode terakhir inilah diangkat oleh penulis 

dalam menyusun tugas akhir yang berjudul: Prediksi Hasil Pertandingan 

Sepakbola Menggunakan Data Time Series Dengan Metode Naive Bayes. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari uraian Latar Belakang Masalah di atas, penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengolah data statistic pertandingan, head to head , dan line 

up pemain untuk mendapatkan hasil prediksi? 

2. Bagaimana mengubah fitur atau kriteria menjadi data time series? 

3. Bagaimana menerapkan metode naive bayes pada data time series dalam 

memprediksi hasil pertandingan sepakbola? 

4. Bagaimana melakukan pengujian terhadap hasil prediksi? 

 

1.3  Tujuan  

Tujuan yang hendak dicapai dalam Prediksi Hasil Pertandingan 

Sepakbola Menggunakan Data Time Series Dengan Metode Naive Bayes ini 

adalah untuk menganalisa dan mengetahui peta kekuatan tim untuk memperoleh 

hasil prediksi pertandingan dengan data time series tersebut. 
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1.4  Batasan Masalah  

Batasan masalah dari tugas akhir ini dibatasi pada hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Data diambil dari www.transfermarkt.com dan www.soccerpunter.com. 

2. Data prediksi diambil 18 tim dari 20 tim liga SERIE A musim 2015-

2016. 

3. Prediksi dilakukan pada pertandingan ke-11 sampai pertandingan ke-28 

Liga SERIE A musim 2015-2016. 

4. Data yang mencakup data time series  meliputi data statistik 

pertandingan, head to head, dan starting line up yang digunakan sebagai 

pembobot. 

5. Dari website www.transfermarkt.com diambil data statistic dari 18 tim 

prediksi masing 10 data starting line up dan pertandingan sebelumnya, 1 

tim 180 data 10 starting line up dan pertandingan sebelumnya. 

6. Dari website www.soccerpunter.com diambil 10 data hasil head to head 

pertemuan dari 18 tim prediksi dan 180 data hasil head to head pertemuan 

tim dengan lawan. 

  

1.5 Metodologi  

Metodologi Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang bertujuan untuk 

memperoleh pengetahuan yang bemanfaat untuk menjawab pertanyaan atau 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari hari. 

Metodologi yang digunakan adalah : 

1.5.1 Studi Pustaka 

Pada tahap ini, mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan prediksi. 

Membaca literature, jurnal serta buku yang berhubungan dengan prediksi, time 

series forcasting, dan algoritma naive bayes yang berguna sebagai referensi dalam 

melakukan prediksi starting line up untuk medapatkan nilai akurasi yang akurat. 

 

 

 

http://www.transfermarkt.com/
http://www.transfermarkt.com/
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1.5.1.1 Analisa 

Adapun analisis data dapat dilihat agar dalam melakukan pengolahan data 

lebih mudah di pahami. 

 

1.5.1.1.1 Data 

1.5.1.1.1.1 Pengumpulan Data 

Pada tahap ini semua data yang dibutuhkan diambil dari situs 

www.transfermarkt.com dan www.soccerpunter.com pada liga SERIE A 

terdapat 20 tim kontestan. Ada 18 tim lawan yang akan di lakukan prediksi. 

Gambar 1.1 menunjukkan sampel dari data asli pada website 

www.transfermarkt.com dan gambar 1.2 menunjukkan sampel dari data asli 

pada website www.soccerpunter.com. 

 

Gambar 1.1 sampel dari data asli pada website www.transfermarkt.com 

 

Gambar 1.2 sampel dari data asli pada website www.soccerpunter.com 

http://www.transfermarkt.com/
http://www.transfermarkt.com/
http://www.transfermarkt.com/
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1.5.1.1.1.2 Data set 

Data yang digunakan untuk melakukan analisa adalah data dalam 10 

historis pertandingan sebelumnya baik data tim maupun data lawan. Data 

tersebut meliputi data Statistic pertandingan, Head to Head, dan Line up 

pemain. 

Data tersebut diubah dalam bentuk data tabular agar dapat diolah dalam 

proses perhitungan untuk menghasilkan inputan yang aktual. Keseluruhan 

data berjumlah 22231. Data tabular menggunakan 2 jenis tipe data yaitu 

numerik untuk data statistik pertandingan dan nominal untuk data starting 

line up. Atribut yang digunakan untuk data statistic pertandingan berjumlah 

23 masing-masing tim sedangkan pada atribut starting line up masing-

masing tim mempunyai jumlah atribut yang berbeda, tergantung jumlah 

pemain dan posisi pemain saat dimainkan dalam 10 pertandingan 

sebelumnya. 

 

1.5.1.1.1.3 Deskripsi Data 

Setiap data pada kolom mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. 

Adapun data tersebut dijelaskan pada tabel di bawah : 

Tabel 1.1 deskripsi data 

Atribut Ketereangan 

Head to 

head 

Menang bernilai = 1, Seri bernilai = 0, Kalah 

bernilai = -1 

Last 

Match 

Menang bernilai = 1, Seri bernilai = 0, Kalah 

bernilai = -1 

Home / 

away 

Home – away bernilai  = -1, Home – home 

bernilai = 0, Away – home bernilai = 1, Away – 

away bernilai = -2 

Selisih 

score 

Selisih score didapat dari pengurangan jumlah 

memasukan dengan jumlah kemasukan. 
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Defense Data pertahanan (total shot on goal, shot at the 

goal, shot next to goal, save shot at the goal, 

corner kick, dan score) yaitu data dari berapa 

banyak lawan melakukan serangan. 

Offense  Data serangan (total shot on goal, shot at the goal, 

shot next to goal, save shot at the goal, corner 

kick, dan score) yaitu data dari berapa banyak tim 

melakukan serangan. 

Fouls 

(team) 

Data melanggar (fouls dan free kick) yaitu data 

dari berapa banyak tim melanggar lawan. 

Fouls 

(oppone

nt) 

Sedangkan dilanggar (fouls dan free kick) yaitu 

data dari berpa banyak tim di langgar oleh lawan. 

Position 

player 

Pada data posisi diambil dari starting line up 

pemain, meliputi ; GK, FB, RB, LB, DMF, DMC, 

DMA, LMF, RMF, RWF, LWF, SS, dan CF. 

 

1.5.1.2 Preprocessing 

Tujuan dari proses  data  preprocessing  adalah  untuk  mengubah  data  

input  mentah  menjadi format  yang  sesuai  untuk  analisis  selanjutnya. 

Terdapat beberapa tahap prepocessing : 

a. Penataan data head to head, data statistic, dan starting line up 

Data pada website dilakukan penataan dan pengelompokkan data head to 

head, data statistic, dan data starting line up.   

b. Pemberian nilai pada setiap pemain 

Pemain akan diberikan nilai dari setiap peluang pemain dimainkan.  

c. Windowing  

Windowing digunakan untuk mengetahui nilai selisih dari pergerakan nilai 

pada setiap pertandingan.  
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1.5.1.3 Implementasi 

Pembuatan sebuah sistem dengan menggunakan Bahasa Pemrograman R 

Studio sebagai pemroses serta pengolah data. Dalam pembuatan program, 

Bahasa Pemrograman R Studio mempermudah pengimplementasian Naïve 

Bayes kedalam sebuah sistem.  

 

1.5.1.4 Pengujian 

Dalam pengujian, hasil dari perhitungan oleh sistem dilakukan uji validitas 

akurasi dan presisi untuk mengukur kinerja dari metode yang digunakan untuk 

menggunakan metode pengukuran akurasi, presisi, dan recall. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini digunakan untuk memberikan 

gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan, sebagai berikut : 

 

BAB I.   PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan mengenai alasan mengapa 

tugas akhir tersebut diusulkan. Kemudian berisi rumusan masalah yang 

mendeskripsikan masalah-masalah yang akan diselesaikan oleh tugas akhir yang 

diajukan. Batasan masalah yang diangkat sebagai parameter pengerjaan tugas akhir 

ini. Permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan kemudian dijawab 

penyelesaiannya di dalam tujuan penelitian. Bab ini juga membahas mengenai 

metodologi yang mendefinisikan tentang metode penyelesaian tugas akhir dan juga 

membahas sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

 

BAB II.  LANDASAN TEORI 

 Pada Bab ini membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang relevan 

berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan hal-hal yang berguna dalam proses 

analisis dan desain sistem sehingga dapat mendukung secara teknis pengerjaan web 

dan mikrokontroler agar dapat terhubung dengan menggunakan ESP8266 dan 

memperoleh data mentah menggunakan sensor kebisingan serta pengolahan data di 

Arduino. Adapun teori-teori yang diambil harus berdasarkan referensi yang dapat 
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dipertanggungjawabkan sehingga untuk penulisannya diperlukan bentuk kutipan 

yang mengacu pada referensi tertentu. 

BAB III. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi perancangan sistem aplikasi yang akan dibangun dengan 

penjabaran mengenai perancangan sistem, perancangan sensor dan perancangan 

antarmuka dari sistem sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran jelas 

untuk implementasi sistem dan pengujian. 

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini berisi mengenai implementasi dari hasil perancangan sistem yang 

dibuat pada bab III dan mencakup proses pengujian sistem, apakah sistem 

memberikan hasil yang akurat atau tidak. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari implementasi dan uji coba 

yang telah dilakukan. Serta berisi saran-saran yang diharapkan dapat digunakan 

untuk pengembangan sistem di masa mendatang. 


