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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Di zaman yang modern ini masyarakat khususnya para pemuda sudah 

mengerti apa pentingnya olah raga. Olah raga yang dipilih bermacam–macam,tapi 

belakangan ini olah raga yang sangat populer dan banyak diminati adalah futsal. 

Kata futsal berasal dari bahasa Spanyol, yaitu Futbol (sepak bola) dan Sala 

(ruangan), yang jika digabung artinya menjadi “Sepak Bola dalam Ruangan”. 

Perbedaan mencolok antara futsal dengan sepak bola ada pada ukuran lapangan 

yang lebih kecil dari sepak bola biasa. Futsal pada umumnya dimainkan di dalam 

ruangan atau di lapangan tertutup, meskipun ada yang dibuat di lapangan terbuka. 

Futsal mulai menjamur sekitar tahun 2003, meski sejak 1999 hingga 2000-an 

sudah mulai banyak dirintis dan peminatnya terus bertambah.Futsal menjelma 

menjadi salah satu olah raga yang paling digemari khususnya oleh masyarakat 

Lampung,alasan tersebut sangat di pengaruhi oleh semakin berkurangnya fasilitas 

lapangan sepakbola yang ada di Lampung sendiri sehingga masyarakat lebih 

memilih futsal. Dilihat fakta di Google Trends, Indonesia berada di peringkat ke 3 

setelah Portugal dan Brazil. Menurut FIFA futsal di mulai pada tahun 1930 di 

Montevideo, Uruguay. (Nugroho, 2016).  

Perkembangan tersebut tentu akan membuat semakin ketatnya persaingan 

di segala bidang, salah satunya dalam bisang bisnis, persaingan yang ketat antar 

pebisnis membuat setiap pebisnis meningkatkan performa dari bisnis yang meraka 

jalani. Kehadiran teknologi komputer telah memungkinkan perkembangan sistem 

informasi manajemen berbasis komputer. Dengan memanfaatkan teknologi 
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komputer, didapatkan manfaat berupa kemudahan dalam penyimpanan, 

pengorganisasian dan melakukan pemgambilan terhadap berbagai data maupun 

informasi. Informasi dan data sangat di butuhkan oleh siapapun, salah satu bisnis 

yang membutuhkan sistem informasi dalam pengelolaan data informasinya yaitu 

bisnis penyewaan lapangan. Futsal adalah salah satu cabang olahraga yang 

populer akhir-akhir ini. Seiring dengan berkembangnya olahraga futsal, ikut 

berkembang juga usaha penyewaan lapangan futsal untuk menampung konsumen 

yang ingin bermain futsal(Prasetyo,2016). 

Lampung Futsal merupakan sport center futsal yang ada di Jl. Abdul Muis, 

Gedong Meneng, Rajabasa Kota Bandar Lampung. Pada proses pengelolaan 

bisnis penyewaan lapangan futsal masih dilakukan secara booking konvensional 

seperti pertemuan empat mata, janji melalui telepon, penulisan janji pada kertas, 

dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan sebuah sistem informasi  yang handal 

dalam menjalankan bisnis penyewaan lapangan dengan begitu perlu adanya 

sebuah sistem informasi manajemen untuk mengelola informasi tersebut 

 Berdasarkan uraian diatas, maka butuh dibangun sebuah sistem informasi 

manajemen yang dapat menangani pengelolaan penyewaan lapangan futsal. 

Sistem informasi manajemen lapangan futsal yang dibuat pada tugas akhir ini 

dirancang untuk dapat membantu dalam hal pelayanan penyewaan lapangan yang 

akan disewakan serta informasi yang diproses untuk membuat laporan 

pemasukan. Maka penulis akan mengangkat sebuah judul proposal skripsi yang 

berjudul “ Sistem Informasi Manajemen Pemesanan dan Sewa Lapangan 

(Studi Kasus : Lampung Futsal)”.   
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat 

penulis adalah : 

1. Bagaimana membuat sistem informasi manajemen pemesanan dan 

penyewaan lapangan pada Lampung futsal untuk membantu proses 

penyewaan? 

2. Bagaimana mendapatkan hasil pengujian terhadap sistem yang akan 

dibuat apakah sesuai dengan kebutuhan lampung Futsal maupun 

Costumer ?  

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya membahas tentang : 

1. Objek penelitian dilakukan pada penyewaan lapangan (Lampung  

Futsal) 

2. Sistem infomasi manajemen pemesanan dan sewa lapangan hanya 

menangani proses pemesanan,penyewaan,pengecekan jadwal 

lapangan , laporan penggunaan lapangan.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :   

1. Untuk merancang sistem informasi manajemen pemesanan dan 

penyewaan lapangan futsal. 

2. Untuk menyediakan informasi tentang ketersediaan lapangan yang akan 

disewakan. 

3. Untuk mengetahui hasil pengujian terhadap sistem yang telah dibuat 

apakah sesuai dengan kebutuhan Lampung Futsal maupun Penyewa. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 

A. Bagi Owner 

1. Mempemudah pengusaha penyewaan lapangan dalam mengelola data 

penyewa lapangan yang dapat meminimalisir kesalahan dan 

kehilangan data yang mungkin terjadi 

2. Mempermudah proses penyewaan dengan sistem komputerisasi yang 

akurat dan efisien. 

B. Bagi penyewa 

1. Mempermudah penyewa dalam melakukan proses sewa lapangan 

2. Mempermudah penyewa dalam melakukan proses melihat jadwal dan 

melakukan transaksi pembayaran melalui sebuah sisten sewa 

lapangan. 

 

 

 


