
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.   Latar Belakang 

 Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap orang karena setiap aspek 

kehidupan selalu berhubungan dengan kesehatan. Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah 

keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang 

memungkinkan setiap orang utnuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Salah satu upaya dalam menjaga kesehatan fisik yaitu dengan berolahraga. 

Olahraga mencakup segala kegiatan manusia yang ditujukan untuk melaksanakan 

misi hidupnya dan cita – cita hidupnya, cita – cita nasional politik, sosial, ekonomi, 

kultural dan sebagainya. Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan 

terencana untuk memelihara gerak dan meningkatkan kemampuan gerak (Yuliatin, 

2012).  

 Dibeberapa daerah olahraga menjadi kegiatan yang banyak diminati oleh 

masyarakat salah satunya di Lampung Tengah. Para pengelola gedung olahraga 

berlomba-lomba menawarkan layanan yang diberikan mulai dari penawaran harga 

yang menarik dan menawarkan fasilitas dan kualitas lapangan yang bagus. Ras 

Sport Center merupakan salah satu usaha penyedia jasa sewa lapangan olahraga 

yang didirikan pada tahun 2018 di Yukum Jaya Kabupaten Lampung Tengah, jasa 

sewa yang ditawarkan seperti sewa lapangan Bulu tangkis, Basket dan 

Futsal. Proses yang harus dilakukan ketika ingin melakukan reservasi gedung 

olahraga (gor) ras sport adalah pertama, pelanggan harus datang ke gor ras sport. 
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Kemudian yang kedua, admin gor ras sport akan mengecek jadwal pemesanan yang 

tersedia, jika jadwal pemesanan gor penuh maka pelanggan akan dipersilahkan 

untuk menunggu. Ketiga, jika jadwal telah disetujui maka admin akan acc jadwal 

pemesanan. Keempat, pelanggan melakukan pembayaran sebagai tanda jadi 

pemesanan gor dan kemudian pelanggan akan diberikan bukti pembayaran. Kelima, 

admin akan menyimpan salinan nota pembayaran. Keenam, admin merekap data 

harian dari salinan nota yang disimpan. 

 Adapun kendala yang terjadi saat proses reservasi pada gor ras sport yakni 

belum optimalnya pelayanan kepada pelanggan. Kendala ini dibuktikan pada saat 

pelanggan ingin menyewa lapangan untuk bermain, namun kondisi lapangan sudah 

penuh. Hal ini selalu dialami oleh calon pelanggan ketika tidak melakukan 

pengecekan atau pemesanan terlebih dahulu. Sehingga, dibutuhkan aplikasi android 

dengan tujuan untuk memperluas jangkauan agar sampai ke semua kalangan 

masyarakat dan dapat memberikan dampak baik bagi pengelola untuk 

meningkatkan pelayanan, pengelolaan data dan informasi. Peran teknologi seperti 

android dapat dilihat dari survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) menunjukkan tingkat pengguna internet di Indonesia 

secara total yaitu mengalami peningkatan menjadi 143,26 juta jiwa atau 54,68% 

dari total populasi 262 juta orang tahun 2017. Dibandingkan hasil tahun 2016 

sebesar 132,7 juta jiwa. Hasil survey tersebut dapat disimpulkan bahwa era modern 

saat ini untuk pengguna internet di Indonesia akan terus bertambah sehingga masih 

banyak peluang bisnis dengan memanfaatkan teknologi intenet.(APJII, 2017) 

  Aplikasi pemesanan fasilitas olahraga di rancang dengan menggunakan 

framework codeigniter dan juga di rancang dengan model web responsive yang 
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tujuannya untuk memperindah tampilan jika di buka di semua media seperti web 

maupun android. Selain itu, aplikasi ini di uji dengan menggunakan ISO 25010 

dengan menggunakan 3 komponen seperti functional suitability, performance 

efficiency dan operability agar aplikasi yang dihasilkan dapat disimpulkan dengan 

pengujian yang akurat. 

 Pada penelitian (Hidayat, 2013) telah dilakukan perancangan sistem 

reservasi lapangan futsal menggunakan algoritma first come first served berbasis 

android yang dapat memberikan manfaat seperti mengatur pendaftaran member dan 

pemesanan lapangan futsal secara langsung, cepat dan akurat. Sehingga, terciptalah 

efisiensi baik dari pihak pengelola lapangan maupun pihak pemakai lapangan. 

 Framework adalah struktur konseptual dasar yang digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan. Sebuah framework berisi arsitektur atau konsep - 

konsep yang dapat mempermudah dalam penyelesaian permasalahan. Codeigniter 

adalah web application framework yang bersifat open source digunakan untuk 

membangun aplikasi php dinamis. Codeigniter menyediakan berbagai macam 

library yang dapat mempermudah dalam pengembangan (Id, 2011).  Framework 

codeigniter merupakan tool bagi yang ingin membangun aplikasi web 

menggunakan bahasa pemograman PHP. Framework codeigniter memiliki 

kelebihan yaitu sangat ringan, terstruktur, mudah dipelajari, mudah di modifikasi 

dan beradaptasi (Id, 2011). Namun, framework codeigniter memiliki kelemahan 

yaitu framework codeigniter tidak ditujukan untuk pembuatan web dengan skala 

besar dan library yang sangat terbatas. Hal ini dikarenakan sangat sulit mencari 

plugin tambahan yang terverifikasi secara resmi. Selain itu belum adanya editor 
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khusus codeigniter, sehingga dalam melakukan create project dan modul-

modulnya harus berpindah-pindah folder (IDCloudHost, 2017) 

Berdasarkan dari uraian di atas, model framework codeigniter merupakan 

kerangka kerja yang banyak digunakan dalam perancangan sistem karena sifatnya 

yang mudah dipahami dan diimplementasikan. Sehingga, dalam penelitian ini akan 

di bahas meliputi harga, jam sewa, dan lokasi hingga proses pemesanan lapangan. 

Aktivitas tersebut dapat dikembangkan menjadi aplikasi android, sehingga 

pelanggan gor ras sport center lebih mudah dalam melakukan reservasi maupun 

pencarian informasi melalui gadget dan diharapkan akan meningkatkan pasar dan 

laba setiap tahunnya dengan menerapkan framework codeigniter dalam 

perancangannya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai 

harga, jam sewa, dan lokasi hingga proses pelayanan untuk pemesanan gor 

ras sport center berbasis android? 

2. Bagaimana menerapkan framework codeigniter dan model web responsive 

dalam perancangan aplikasi pemesanan fasilitas olahraga pada gor ras sport 

center? 
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1.3. Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya membahas tentang cara menginformasikan harga, jam 

sewa, dan lokasi hingga proses pemesanan kepada pelanggan gor ras sport center. 

Selain itu, aplikasi pemesanan online ini hanya bisa digunakan versi Lollipop 

sampai Pie. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Membuat aplikasi pemesanan fasilitas olahraga pada gor ras sport center 

guna memperbaiki pelayanan kepada pelanggan dan meningkatkan pasar 

dan laba.  

2. Menerapkan framework codeigniter sebagai kerangka kerja dalam 

perancangan aplikasi pemesanan fasilitas olahraga yang akan di buat. 

3. Menggunakan pengujian ISO 25010 untuk mengetahui ketercapaian 

aplikasi dalam memperbaiki proses pelayanan pada Gedung Olahraga Ras 

Sport Center Lampung Tengah. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini terbagi menjadi 4 bagian 

diantaranya sebagai berikut : 
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1. Manfaat Secara Teoritis 

Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan pemikiran 

atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap sistem pemesanan 

online. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Dengan sistem yang baru dapat mempermudah bagian admin untuk 

mengolah data pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan dengan 

memberikan informasi detail jadwal pemesanan yang pernah dilakukan 

pelanggan lain. 

3. Manfaat Bagi Perusahaan 

Memberikan kemudahan proses pengolahan data pesanan kepada 

pegawainya serta proses perekapan yang dilakukan secara mudah. 

4. Manfaat Bagi Pelanggan 

Memberikan kemudahan proses penmesanan lapangan dengan dilakukanya 

pemesanan secara online dan memberikan informasi secara detail mengenai 

jam dan harga serta tersedia antrian pemesanan secara efektif. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memberikan gambaran umum 

secara singkat, maka penulisan laporan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan  

masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika  

penulisan.  
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BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu dan landasan 

teori tentang uraian teori yang mendukung pembahasan tentang rancang bangun 

aplikasi pemesanan fasilitas olahraga.   

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini akan menjelaskan tentang kerangka penelitian, tahapan penelitian, 

pengumpulan data, objek penelitian, analisis sistem dan rancangan sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI  

Bab ini akan menjelaskan tentang implementasi sistem yang tertuang ke dalam 

sebuah software yang telah di buat.  

BAB V HASIL DAN PENGUJIAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang hasil pengujian sistem yang di buat. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari laporan yang penulis buat.   

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 


