
 

1. BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bulu Tangkis atau badminton adalah suatu permainan olahraga menggunakan 

raket yang dimainkan dua orang (pertandingan tunggal) atau dua pasangan 

(pertandingan ganda) yang saling berlawanan. Olahraga ini mirip seperti bermain 

tenis yaitu bertujuan memukul bola (kok atau shuttlecock) melewati jaring net agar 

jatuh di area permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha untuk mencegah 

pemain lawan melakukan hal yang sama. Di daerah Lembang, permainan ini 

menjadi salah satu yang paling diminati, orang yang berdatangan pun tidak hanya 

dari dalam daerah lembang saja tetapi dari luar lembang pun banyak sekali. Tetapi 

sayang karena pengelolaan yang kurang baik terkadang banyak pendatang yang 

datang bermain Bulutangkis kecewa karena tidak mendapatkan jadwal yang sesuai, 

maka dari itu diusulkanlah Aplikasi Gelanggang Olahraga Bulutangkis Di Daerah 

Lembang Berbasis Web (Septianie et al, 2017). 

Bandar Lampung adalah ibukota kota di Provinsi Lampung yang banyak 

sekali keanekaragaman budaya di kota ini. Tidak hanyak memiliki banyak 

keanekaragaman budaya disini juga banyak masayarakat yang gemar berolahraga 

seperti contoh: Futsal, Bulutangkis, Karate dan lain sebagainya. Gelanggang 

Bulutangkis yang ada di kota Bandar lampung masih menggunakan media 

penyampaian informasi yang sangat sederhana contohnya sistem pemesanan tempat 

masih menggunakan phone celuler yang yang terbilang sibuk gagal respound dan 

masih menggunakan pembukuan manual untuk jadwalnya sehingga pemesanan 

tempat belum maksimal. 
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Pemesanan online menjadi salah satu trend pilihan bagi pelaku usaha untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan pada saat ini dan sebagai cara untuk menjawab 

tantangan persaingan di era digital. dan lebih efisien dalam menggunakan layanan 

usaha mereka. Pelanggan sekarang ini sangat dimudahkan dengan adanya internet, 

sehingga ketika melakukan reservasi bisa dimanapun dan kapan pun .Pemesanan 

online memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk lebih cepat (Nugroho, 

2017). 

Teknologi informasi yang semakin lama semakin maju dan berkembang 

setiap saat, mempunyai peranan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan 

(Ramadhan dan Utomo, 2014). Salah satu aspek teknologi yang sedang 

berkembang adalah teknologi mobile pada perangkat telepon pintar (smartphone) 

dengan sistem operasi Android. Keunggulan dari aplikasi mobile adalah sifatnya 

yang mudah dan dapat digunakan dimana saja, membuat aplikasi ini sangat cocok 

untuk membantu aktifitas-aktifitas yang memiliki mobilitas tinggi. Kehadiran 

smartphone Android sebagai salah satu produk teknologi terbaru di bidang selular 

ini disebut membantu penggunanya dalam mengakses informasi dengan efektif dan 

efisien (APJII, 2017). 

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII, 2017), jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 

2017 telah mencapai 143,26 juta jiwa dari total jumlah penduduk Indonesia yang 

berjumlah 262 juta jiwa. Selain itu, seiring meningkatnya penggunaan internet, 

penggunaan smartphone juga mengalami kemajuan yaitu 50,08 % dari pengguna 

internet mengakses internet menggunakan smartphone/tablet. Pemanfaatan 

teknologi internet dan smartphone saat ini mulai merambah pada dunia transportasi 
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yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan transportasi yang 

mudah dan cepat (APJII, 2017).  

Pelayanan informasi dan pelayanan pemesanan (booking) untuk pemilik 

(pemesanan arena olahraga) masih belum maksimal karena pelanggan atau 

konsumen hanya dilayani jam kerja disertai dengan antriannya. Dari permasalahan 

tersebut maka dibutuhkan sebuah sistem informasi booking arena bulu tangkis 

berbasis android guna membantu kendala yang ada sehingga untuk pemesanan 

arena olahraga dapat mengakses informasi yang dibutuhkan kapan saja dimana saja 

memperluas jangkauan pemasaran. Sehingga, penulis melakukan penelitian dengan 

judul “REKAYASA APLIKASI MOBILE UNTUK BOOKING ARENA 

OLAHRAGA BULU TANGKIS DI WILAYAH BANDAR LAMPUNG”. 

untuk membantu mengatasi masalah pemesanan arena olahraga di Bandar lampung. 

Perancangan sistem booking arena olahraga merupakan salah satu pengaplikasian 

sistem terkomputerisasi dalam bidang teknologi informasi. Melalui aplikasi ini, 

diharapkan dapat memudahkan pemilik (lokasi arena olahraga) untuk melakukan 

pemasaran dan juga konsumen yang sedang mencari lapangan olahraga 

Bulutangkis.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana merancang aplikasi yang dapat digunakan untuk melihat jadwal 

kosong lapangan bulutangkis di daerah bandar lampung dan melakukan 

pemesanan (Booking). 
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2. Bagaimana sistem dapat melihat informasi event Bulu Tangkis di daerah 

Bandar Lampung. 

1.3 Batasan Penelitian 

Sesuai dengan judul laporan proposal, penulis membatasi pembahasan 

laporan proposal ini agar tidak menyimpang dari objek pembahasan yang 

diinginkan sebagai berikut: 

1. Pada aplikasi ini menampilkan informasi tentang jadwal yang kosong pada 

arena lapangan olahraga Bulutangkis di seluruh tempat di Bandar Lampung. 

2. Aplikasi ini hanya sebatas melakukan Booking lokasi / arena olahraga. 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dari penulis melakukan penelitian ini adalah menganalisis 

permasalahan yang terjadi pada pemesanan lapangan olahraga sedangkan tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Pemesanan lapangan dengan aplikasi ini sangat membantu para konsumen 

dimana saja yang inign memesan lapangan olahraga. 

2. Mempermudah calon konsumen dalam mengakses informasi dari lapangan 

yang diinginkan. 

3. Mempermudah calon konsumen dalam mendapatkan informasi tentang 

Lapangan Bulutangkis yang ada di Bandar Lampung. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini: 

1. Memberikan kemudahan bagi para calon konsumen yang ingin mencari 

informasi mengenai layanan yang tersedia pada arena olahraga bulutangkis 

yang ada di Bandar Lampung. 

2. Menghemat waktu bagi calon konsumen untuk mencari informasi dan 

pemesanan lapangan olahraga lewat layanan inilah mereka bosa 

mendapatkan dan melakukan itu tanpa harus datang ke tempat, cukup melihat 

dan mengakses pada aplikasi android yang tersedia. 

3. Pemesanan dapat dilakukan melalui smartphone Android, memberi peluang 

bagi pemilik untuk memperluas jaringan mengenai arena olahraga 

bulutangkis yang ada di Bandar Lampung.
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