
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengelolaan data dan informasi yang baik sangat penting untuk kebutuhan 

suatu organisasi, lembaga apalagi yang berhubungan dengan bisnis, untuk 

meningkatkan kualitas dan memaksimalkan keuntungan. Salah satu contoh bisnis 

yang membutuhkan pengolahan data dan informasi yang baik yaitu penyewaan 

lapangan futsal (Rahma, 2015). Dalam jasa penyewaan lapangan futsal ini faktor 

pelayanan mempengaruhi kelancaran operasional dalam informasinya. Dengan 

pelayanan sistem informasi yang baik dan juga sistem yang baik  dapat 

mengoptimalkan pengolahan data dan informasi sehingga dapat meningkatkan 

keuntungan pada jasa penyewaan futsal. (Jihadi, et al., 2017) 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005  pasal  

79  ayat  1,  berbunyi:  “industri  olahraga  dapat  berbentuk  prasarana  dan sarana 

yang diproduksi, diperjualbelikan dan/atau disewakan untuk masyarakat”. 

Pernyataan  tersebut  mempertegas bahwa  jasa  penyewaan  lapangan  futsal 

termasuk dalam industri olahraga. Srikadi Futsal merupakan salah satu perusahaan 

perseorangan yang bergerak dibidang jasa penyewaan lapangan futsal. Perusahaan 

ini didirikan pada tahun 2010, yang beralamat di Jl. Pelita Ujung No.15 Kelurahan 

Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandarlampung. Pada bulan juli jumlah 

pendapatan lapangan Futsal Srikandi indoor atas Rp 12.010.000, indoor tengah Rp 

8.700.000, dan indoor bawah Rp 4.680.000, total pendapatan pada bulan juli adalah 

Rp 25.390.00. Data Pendapatan  lapangan futsal Srikandi Futsal bulan juli 2017 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 1.1 Laporan Pendapatan Lapangan  Futsal Srikandi Juli 2017 (Rizky, 2017) 

 

Sistem pengolahan data, pelayanan dan informasi dalam penyewaan lapangan 

futsal saat ini masih dilakukan secara manual, seperti penyewa masih harus menuju 

ke tempat futsal untuk melihat lapangan futsal yang ingin disewa dan penginputan 

data penyewa masih dilakukan pencatatan ke dalam buku. Tidak adanya sistem 

informasi yang terkomputerisasi dalam penyewaan lapangan futsal ini 

menyebabkan sulitnya penyewa lapangan futsal mendapatkan informasi serta 

sulitnya pegawai dalam mengolah data penyewaan lapangan futsal dengan cepat 

dan akurat. 

NO TANGGAL INDOOR ATAS JUMLAH

1 01 Juli 2017 285.000Rp                 • 225.000Rp                 • 155.000Rp                 665.000Rp                 

2 02 Juli 2017 585.000Rp                 • 300.000Rp                 • 105.000Rp                 990.000Rp                 

3 03 Juli 2017 375.000Rp                 • 210.000Rp                 • 205.000Rp                 790.000Rp                 

4 04 Juli 2017 485.000Rp                 • 105.000Rp                 • 590.000Rp                 

5 05 Juli 2017 295.000Rp                 • 255.000Rp                 • 210.000Rp                 760.000Rp                 

6 06 Juli 2017 380.000Rp                 • 150.000Rp                 • 530.000Rp                 

7 07 Juli 2017 375.000Rp                 • 210.000Rp                 • 585.000Rp                 

8 08 Juli 2017 535.000Rp                 • 425.000Rp                 • 155.000Rp                 1.115.000Rp             

9 09 Juli 2017 500.000Rp                 • 210.000Rp                 • 265.000Rp                 975.000Rp                 

10 10 Juli 2017 350.000Rp                 • 350.000Rp                 • 190.000Rp                 890.000Rp                 

11 11 Juli 2017 255.000Rp                 • 315.000Rp                 • 200.000Rp                 770.000Rp                 

12 12 Juli 2017 390.000Rp                 • 405.000Rp                 • 210.000Rp                 1.005.000Rp             

13 13 Juli 2017 245.000Rp                 • 70.000Rp                   • 110.000Rp                 425.000Rp                 

14 14 Juli 2017 315.000Rp                 • 365.000Rp                 • 210.000Rp                 890.000Rp                 

15 15 Juli 2017 365.000Rp                 • 390.000Rp                 • 255.000Rp                 1.010.000Rp             

16 16 Juli 2017 460.000Rp                 • 305.000Rp                 • 140.000Rp                 905.000Rp                 

17 17 Juli 2017 210.000Rp                 • 175.000Rp                 • 105.000Rp                 490.000Rp                 

18 18 Juli 2017 360.000Rp                 • 255.000Rp                 • 155.000Rp                 770.000Rp                 

19 19 Juli 2017 265.000Rp                 • 320.000Rp                 • 585.000Rp                 

20 20 Juli 2017 205.000Rp                 • 345.000Rp                 • 550.000Rp                 

21 21 Juli 2017 575.000Rp                 • 285.000Rp                 • 105.000Rp                 965.000Rp                 

22 22 Juli 2017 485.000Rp                 • 370.000Rp                 • 440.000Rp                 1.295.000Rp             

23 23 Juli 2017 620.000Rp                 • 250.000Rp                 • 150.000Rp                 1.020.000Rp             

24 24 Juli 2017 200.000Rp                 • 210.000Rp                 • 155.000Rp                 565.000Rp                 

25 25 Juli 2017 385.000Rp                 • 140.000Rp                 • 70.000Rp                   595.000Rp                 

26 26 Juli 2017 540.000Rp                 • 195.000Rp                 • 105.000Rp                 840.000Rp                 

27 27 Juli 2017 200.000Rp                 • 330.000Rp                 • 305.000Rp                 835.000Rp                 

28 28 Juli 2017 330.000Rp                 • 315.000Rp                 • 270.000Rp                 915.000Rp                 

29 29 Juli 2017 675.000Rp                 • 655.000Rp                 • 110.000Rp                 1.440.000Rp             

30 30 Juli 2017 675.000Rp                 • 370.000Rp                 • 210.000Rp                 1.255.000Rp             

31 31 Juli 2017 90.000Rp                   • 195.000Rp                 • 90.000Rp                   375.000Rp                 

12.010.000Rp          • 8.700.000Rp            • 4.680.000Rp            25.390.000Rp          

INDOOR TENGAH INDOOR BAWAH

JUMLAH
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Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Rahma, 2015) meneliti tentang 

aplikasi penyewaan lapangan futsal berbasis web dan sms gateway, admin dapat 

melakukan approval penyedia, dapat olah data lapangan,olah harga sewa, olah data 

penyewa, konfirmasi penyewaan lapangan, pembayaran booking lapangan, gallery 

dan penyedia, sedangkan penyewa dapat melakukan booking via web dan sms, 

melihat informasi jadwal lapangan futsal, aktivasi dan konfirmasi pembayaran. 

(Jihadi, et al., 2017) meneliti tentang rancang bangun sistem aplikasi penyewaan 

lapangan futsal berbasis web, sitem ini memiliki halaman login, halaman menu 

utama, menu daftar lapangan, halaman menu pemesanan, dan halaman laporan. 

(Novianti, et al., 2016) meneliti tentang  penerapan konsep Customer Relationship 

Management (CRM), dalam sistem ini terdapat halaman login, halaman sewa 

lapangan dan halaman jadwal lapangan futsal. (Habil dan Bunyamin, 2015) 

meneliti tentang pengembangan sistem informasi penyewaan lapangan di sudirman 

futsal. Sistem berbasis dekstop, dalam sistem ini terdapat menu login, menu utama 

terdapat lis menu yaitu file, pelunasan, user, penyewa baru , about dan keluar serta 

terdapat form input penyewaan lapangan. (Syakur, 2014) meneliti tentang sistem 

informasi penyewaan lapangan futsal pada grindulu futsal pacitan, dalam sistem ini 

terdapat menu utama,form login admin dan member, menu member, menu barang, 

menu lapangan, menu user, menu sewa lapangan dan menu pelunasan sewa. 

Identifikasi masalah yang akan dikembangkan berdasarkan latar belakang 

diatas, solusi dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan sistem penyewaan 

lapangan futsal pada Srikandi Futsal, akan dibangun aplikasi sistem pemesanan 

lapangan futsal dengan fitur-fitur sebagai berikut halaman registrasi member, login 

member dan admin, halaman menu utama, halamana menu admin, halaman menu 
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list lapangan futsal, halaman jadwal lapangan futsal, halaman menu pemesanan 

lapangan futsal dan halaman laporan. Perancangan sistem menggunakan 

metodologi berorientasi objek dengan alat bantu Unified Modelling Language 

(UML), dengan bahasa pemrograman PHP dan aplikasi MySQL sebagai database. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka penulis mengambil 

judul “Aplikasi Sistem Penyewaan Lapangan Futsal (Studi Kasus: Srikandi 

Futsal )”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka penulis 

menetapkan rumusan masalah yaitu,  

1. Bagaimana mengatasi lamanya proses penyewaan lapangan futsal ? 

2. Bagaimana mengatasi lamanya penginputan data futsal, pengolahan data 

futsal, pencarian data futsal dan pembuatan laporan pendapatan penyewaan 

lapangan futsal ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini masalah 

yang dibahas dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Aplikasi sistem penyewaan lapangan futsal berfokus pada penginputan dan 

pengolahan Data Pelanggan, Data Sewa Lapangan, Data Lapangan Futsal, 

Data Jadwal Lapangan dan Data Laporan. 

2. Pembayaran dapat dilakukan lewat transfer bank atau tunai.. 

3. Biaya atas pemesanan lapangan futsal dilunasi secara penuh sesuai pesanan. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu,  

1. Untuk mempercepat proses penyewaan lapangan dengan sistem online. 

2. Untuk mempermudah pegawai dalam penginputan data  futsal, pengolahan 

data futsal, pencarian data futsal dan  pembuatan laporan pendapatan 

penyewaan lapangan futsal dengan sistem online dan basis data. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan-permasalahan 

yang berkaitan dengan penyewaan lapangan futsal pada suatu perusahaan 

bagi peneliti yang melakukan penelitian dengan topik yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapakan dapat mempercepat proses penyewaan  lapangan 

futsal dan membantu kinerja pegawai dalam penginputan data futsal, 

pengolahan data futsal, pencarian data futsal dan pembuatan laporan 

pendapatan penyewaan lapangan futsal dengan cepat, aman dan akurat 

menggunakan sistem online. 

 


