
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang  

Futsal terbentuk dari ketidakmampuan masyarakat akan lahan untuk bisa 

bermain sepak bola. Perbedaan futsal dengan sepak bola adalah dari jumlah 

pemain yang ada dilapangan, ukuran bola, ukuran lapangan dan peraturan yang 

diberlakukan. Menurut Adi Saputra, (2017) dalam permainan futsal dibutuhkan 

sepuluh orang pemain dimana masing-masing tim memiliki 5 orang pemain, 

dalam satu tim yang terdiri 5 orang 1 orang menjadi penjaga gawang, hal ini 

sangat mempengaruhi pertandingan karena jika salah satu tim kekurangan pemain 

maka pertandingan menjadi tidak seimbang dan merugikan tim yang kekurangan 

pemain. Oleh sebeb itu dibutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat 

memberikan informasi jadwal lapangan kosong, jadwal pertandingan yang 

bertujuan untuk memudahkan tim untuk mendapatkan lawan sparing. 

Srikandi futsal pertama kali didirikan pada tahun 2012 oleh Bapak Sugimo 

yang beralamatkan di Jl. Pelita I, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandarlampung, 

Lampung 35132. Dari hasil wawancara pada Srikandi Futsal selama ini permainan 

futsal sangatlah digemari oleh kalangan anak muda, tetapi untuk proses 

pemesanan dan pencarian lawan tanding masih dibilang dengan menggunakan 

sistem perjanjian terlebih dahulu, sehingga tim yang akan melakukan sparing 

harus mencari informasi tentang lokasi lapangan, jadwal lapangan dan kecocokan 

antara kedua tim, hal ini dirasa akan membuat bosan dan jenuh karena tim yang 

menjadi lawan tidaklah banyak atau hanya tim itu saja. 

 



 
 

Pada penelitian sebelumnya telah dirancang Sistem Informasi Olahraga 

Kutai Kartanegara Berbasis Web oleh Ginanjar et al, (2017) dimana pada 

penelitian yang dilakukan adalah sistem dapat membantu pemain serta tim-tim 

futsal yang khususnya di wilayah Tangerang yang lebih mudah mencari informasi 

mengenai turnamen, tim, skor pertandingan di lapangan futsal. Sedangkan pada 

penelitian Mubarok et al, (2015) dirancang sebuah sistem yang berjudul 

“Rancangan Aplikasi Futsal Booking Sistem Berbasis Web” yaitu sebuah sistem  

dapat membantu para penyewa dalam melakukan booking dan membantu pemilik 

tempat futsal meningkatkan pemesanan, dapat membantu promosi dan 

memperkenalkan lapangan futsal yang ditawarkan oleh pemilik tempat futsal. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Muzakki et al, (2017) yang berjudul “Sistem 

Informasi Penyewaan Lapangan Futsal dan Kafetaria di Bonang Futsal” adalah 

sistem informasi yang bertujuan untuk dapat memberikan solusi dalam hal 

pendataan transaksi penyewaan lapangan dan jual beli barang, pendataan member 

penyewa lapangan, dan penyajian laporan yang lebih mudah, efektif, dan efisien 

dalam proses pengelolaan bisnisnya. Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian 

sebelumnya sangat dibutuhkan sebuah sistem informasi yang bertujuan untuk 

memudahkan masyarakat untuk memesan lapangan dan memudahkan pemilik 

lapangan untuk mendata pemesanan lapangan. 

Sedangkan pada sistem ini nantinya admin akan mengolah jadwal lapangan 

kosong, jadwal pertandingan seputar futsal dan user dapat melihat jadwal 

lapangan kosong dan melakukan pemesanan lapangan dengan cara registrasi 

terlebih dahulu kemudian user juga dapat melakukan chating pada sistem ini. 

Pengujian pada sistem ini menggunakan metode pengujian blackbox dimana yang 



 
 

diuji adalah fungsionalitas. Dengan adanya sistem ini diharapkan akan membantu 

masyarakat untuk mencari lawan sparing futsal dan juga sekaligus membantu 

pengelola lapangan untuk mempromosikan lapanganya. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah di paparkan maka 

didapatkan rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana merancang sistem informasi sparing futsal berbasis web agar 

tim dapat mencari lawan sparing futsal, melihat jadwal lapangan pada 

Srikandi Futsal? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Membuat sistem informasi berbasis web untuk melihat jadwal dan 

mencari lawan sparing futsal. 

1.4. Batasan Masalah Penelitian 

Batasan masalah yang dilakuan peneliti dalam penelitian ni adalah : 

1. Pembuatan jadwal peminjaman lapangan pada Srikandi Futsal. 

2. Mencari lawan sparing futsal pada Srikandi Futsal. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat atau kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi masyarakat memberikan akses kemudahan untuk mendapatkan 

informasi seputar futsal, memudahkan pengguna untuk mencari lawan 

sparing, mencari informasi lapangan futsal pada Srikandi Futsal. 



 
 

2. Memudahkan dalam membuat jadwal, pemesanan lapangan dan pencarian 

lawan spairng. 

3. Bagi peneliti dapat memberikan wawasan serta pengetahuan baru tentang 

futsal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


