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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut (Hatta, 2003), saat ini futsal telah menjadi salah satu olahraga 

yang disukai masyarakat. futsal merupakan olahraga futsal mini yang dilakukan 

dalam ruangan dengan panjang lapangan 38-42 meter dan lebar 15-25 meter. 

Dimainkan oleh 5 pemain termasuk penjaga gawang. Sedangkan menurut 

(Lhaksana, 2011) futsal (futbol sala dalam bahasa Spanyol berarti sepak bola 

dalam ruangan) merupakan permainan sepak bola yang dilakukan di dalam 

ruangan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, futsal sangat marak di Indonesia, baik 

di Jakarta maupun di daerah lain. 

D’ik internasional futsal arena (DIFA) merupakan sebuah sports hall yang 

baru didirikan sejak 01 Januari 2018 dengan bisnis utama penyewaan lapangan 

Futsal yang beralamat di Jl. Kesemek Susunan Baru Bilabong, Tanjung Karang 

Barat, Bandar Lampung (Samsu, 2018). Namun, saat ini proses penyewaan 

lapangan futsal masih dilakukan secara manual yaitu melalui telepon atau dengan 

cara datang langsung. Menurut (Rahma, 2015) proses bisnis sewa lapangan futsal 

pada umumnya masih mengharuskan pelanggan untuk datang dalam melakukan 

penyewaan lapangan dan mengatur jadwal penyewaan lapangan futsal yang 

diinginkan. Sehingga pelanggan tidak mengetahui jadwal yang masih kosong 

tanpa datang secara langsung. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis 

kepada narasumber menyatakan bahwa terdapat kesulitan dalam proses 

penyewaan dimana dari sisi penyewa yang sudah menyewa lapangan futsal 

dibatalkan begitu saja tanpa adanya konfirmasi, tetapi jika penyewa tersebut sudah 
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membayar uang muka tetapi dibatalkan otomatis uang muka tersebut akan hilang 

dan tidak dapat diambil oleh penyewa (Permatasari, 2018). Hal tersebut 

mengakibatkan kerugian pada D’ik internasional futsal arena (DIFA).   

Perkembangan sistem informasi mendorong manusia untuk melakukan 

segala hal secara cepat dan akurat. Semua bidang kehidupan pada kondisi saat ini 

akan sangat membutuhkan keberadaan sistem informasi. Salah satu kegiatan yang 

memerlukan sistem informasi adalah dibidang olah raga (Darmanto, 2014). Sistem 

informasi merupakan sistem yang saling berkesinambungan dalam organisasi 

yang mempertemukan kebutuhan pengolahan data yang mendukung fungsi 

operasi organisasi yang bersifat manajerial (Sutabri, 2012). Pengelolaan data dan 

informasi yang baik sangat penting untuk kebutuhan suatu organisasi, lembaga 

apalagi yang berhubungan bisnis (Rahma, 2015). Salah satu contohnya yaitu 

sistem informasi penyewaan lapangan futsal. 

Berdasarkan penelitian terdahulu (Darmanto, 2014) “Perancangan Sistem 

Informasi Pengelolaan Lapangan Futsal (Studi Kasus : Sawitri Futsal)” 

menghasilkan sistem informasi yang dibangun menggunakan bahasa 

pemrograman Visual Basic dan Microsoft SQL Server sebagai basisdata.  

Pengembangan sistem menggunakan metode waterfall. Penelitian ini bertujuan 

untuk membangun sistem pengelolaan lapangan futsal di Sawitri Futsal sebagai 

pedoman untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan informasi yang 

dibutuhkan pelanggan. Berdasarkan peneliti (Dwipayana, 2016) “Sistem 

Informasi Penyewaan Lapangan Futsal di Centro Futsal Bandung” menghasilkan 

sistem informasi yang dibangun menggunakan bahasa pemograman Java dengan 

tools editor Netbeans 8.0.2 dan MySQL sebagai basisdata. Pengembangan sistem 
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menggunakan metode prototype. Penelitian ini bertujuan untuk membuat 

perancangan sistem informasi penyewaan lapangan futsal pada Centro Futsal dan 

melakukan implementasi sistem informasi penyewaan lapangan futsal pada 

Centro Futsal. 

Berdasarkan peneliti terdahulu (Himawan & Huda, 2015) “Rekayasa 

Software Pembookingan Lapangan Futsal The Stadium Berbasis Mobile” 

menghasilkan software yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java 

dengan tools editor Android Studio. Pengembangan sistem menggunakan metode 

SDLC dimana tahapannya meliputi perencanaan, analisis, desain, implementasi 

dan perawatan sistem. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem 

pembookingan lapangan futsal yang nantinya memberikan informasi mengenai 

jadwal yang kosong dan dapat melakukan pemesanan lapangan tersebut. 

Berdasarkan peneliti terdahulu (Novianti et al., 2016) “Penerapan Konsep 

Customer Relationship Management (CRM) Pada Sistem Informasi Penyewaan 

Lapangan Futsal Di Swadaya Futsal Palembang” menghasilkan sistem Customer 

Relationship Management (CRM) yang dibangun menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan MySQL sebagai basisdata. Pengembangan sistem 

menggunakan FAST (Framework for the Application of Systems Techniques). 

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan konsep Customer Relationship 

Management dalam sistem informasi penyewaan lapangan futsal ini menjadikan 

penyajian informasi dan pelayanan dapat lebih cepat dan mudah. Berdasarkan 

peneliti terdahulu (Rahma, 2015) “Aplikasi Penyewaan Lapangan Futsal Berbasis 

WEB dan SMS Gateway” menghasilkan aplikasi yang dibangun menggunakan 

bahasa pemrograman pemograman PHP dengan framework Codeigniter dan 
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MySQL sebagai basisdata. Pengembangan aplikasi dilakukan dengan metode 

waterfall. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi ketersediaan 

jadwal lapangan kosong kepada para penyewa tanpa harus datang langsung dan 

membantu penyewa dalam penyewaan jadwal lapangan futsal. 

Dari kelima penilitian terdahulu tentang pembuatan sistem penyewaan 

lapangan futsal, terdapat sebuah kesamaan dalam hal tujuan yaitu sama-sama 

merancang dan membangun sistem penyewaan lapangan futsal. Namun dalam 

pembuatannya juga terdapat beberapa perbedaan dalam aplikasi yang digunakan 

untuk merancang sistem ini, disini penulis menggunakan framework codeigniter 

(CI) dan Unified Modelling Language (UML). Menurut (Basuki, 2010) framework 

codeigniter (CI) adalah sebuah framework PHP yang dapat membantu 

mempercepat developer dalam pengembangan aplikasi web berbasis PHP, 

dibanding jika menulis semua kode program dari awal. CodeIgniter menerapkan 

konsep MVC framework yang didesign untuk mempermudah penggunanya. 

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang diatas maka diusulkan 

sistem informasi penyewaan lapangan futsal pada D’ik International Futsal Arena. 

Pengembangan sistem menggunakan metode Extreme Programming (XP) dimana 

tahapannya meliputi perencanaan (planning), desain (design), pengkodean 

(coding) dan pengujian (testing). Selanjutnya untuk melakukan validasi sistem 

yang telah dibangun, penulis menggunakan metode pengujian black box testing, 

dengan menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji 

kode program. Pembangunan sistem bertujuan untuk membantu petugas maupun 

pelanggan dalam melakukan penyewaan lapangan futsal dengan menggunakan 

teknologi komputer, yaitu berbasis web secara online menggunakan media 
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internet sebagai fasilitas pendukung utama dengan tujuan agar proses tersebut 

lebih memudahkan penggunanya. Dengan harapan sistem ini dapat dilaksanakan 

secara efektif dan efisien guna mendapatkan informasi yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Maka dalam penelitian ini membahas tentang “Sistem 

Informasi Penyewaan Lapangan Futsal Menggunakan Framework 

Codeigniter pada D’ik International Futsal Arena” yang akan membantu 

perusahaan dalam menyajikan informasi ketersediaan lapangan kosong kepada 

para penyewa tanpa harus datang langsung ke D’ik International Futsal Arena. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu bagaimana membangun sistem informasi penyewaan lapangan 

futsal berbasis web menggunakan framework codeigniter pada D'ik International 

Futsal Arena.  

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah yang penulis ajukan lebih terarah dan tidak 

menimbulkan kesalahan dalam penafsiran, maka penelitian ini hanya dibatasi 

dalam ruang lingkup sebagai berikut:  

1. Perancangan dan pembangunan sistem informasi penyewaan lapangan 

futsal hanya membahas ruang lingkup bisnis yang terdapat pada D’ik 

International Futsal Arena.  

2. Sistem penyewaan lapangan futsal secara online, memiliki fasilitas yang 

mampu menyajikan ketersediaan jadwal sewa lapangan kosong kepada 
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penyewa tanpa yang bersangkutan datang secara langsung ke D’ik 

International Futsal Arena.  

3. Proses pembayaran yang dilakukan dengan mengakses fitur status booking 

lapangan dan membayar pelunasan selambat-lambatnya dilakukan satu 

hari sebelum hari penyewaan.   

4. Pada sistem yang dibangun tidak membahas mengenai perawatan lapangan 

futsal pada D’ik International Futsal Arena.   

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan tugas akhir ini, sebagai 

berikut:  

1. Untuk membuat perancangan dan pembangunan mengenai seperti apa 

sistem informasi penyewaan lapangan futsal pada D’ik International Futsal 

Arena. 

2. Untuk menyajikan informasi ketersediaan jadwal lapangan kosong kepada 

para penyewa tanpa harus datang langsung dan membantu penyewa dalam 

melakukan booking lapangan futsal berbasis web. 

3. Untuk mengetahui analisis, implementasi dan pengujian sistem informasi 

penyewaan lapangan futsal pada D’ik International Futsal Arena. 

4. Untuk membantu perusahaan/organisasi dalam merekap pemesanan dan 

meningkatkan pemesanan booking dengan memanfaatkan teknologi 

websice secara online melalui sistem informasi penyewaan lapangan futsal 

D’ik International Futsal Arena. 
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1.5 Manfaat/Kontribusi Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penyewa atau pelanggan, memberikan kemudahan konsumen dalam 

memperoleh informasi ketersediaan lapangan kosong dan melakukan 

pembookingan lapangan futsal tanpa harus datang langsung ke D’ik 

International Futsal Arena. 

2. Bagi perusahaan, memberikan kemudahan perusahaan dalam 

memanajemen data atau informasi terkait jasa sewa lapangan futsal, 

dikarenakan penerapan data atau informasi memanfaatkan teknologi 

penyimpanan mengunakan database yang tersimpan didalam komputer 

secara terorganisir yang diakses melalui website sistem informasi D’ik 

International Futsal Arena. 

3. Bagi penulis, sebagai bentuk pengaplikasian dari proses pembelajaran 

selama kuliah dan guna menambah pengetahuan dan pengalaman tentang 

sistem informasi.  

4. Bagi Akademis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar 

studi perbandingan dan refrensi bagi penelitian lain yang sejenis ataupun 

untuk pengembangannya.  

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Penulis berusaha mendapatkan data yang akurat dan valid. Metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

1. Wawancara (Interview), metode ini dilakukan dengan cara melakukan 

tanya jawab secara langsung. Kepada pihak-pihak yang terkait terhadap 
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permasalahan yang berhubungan secara langsung dengan judul laporan 

yang dibuat. 

2. Pengamatan (Observation), merupakan suatu kegiatan yang bertujuan 

untuk memperoleh informasi yang diperlukan dengan cara melakukan 

pengamatan dan pencatatan dengan melakukan peninjauan langsung ke 

organisasi atau perusahaan terkait. 

3. Tinjauan Pustaka (Library Research), merupakan metode pengumpulan 

data dengan cara membaca, mencatat, mengutip, dan mengumpulkan data-

data secara teoritis dari buku-buku atau ebook yang ada sebagai landasan 

penyusunan laporan tugas akhir. 

4. Dokumentasi (Documentation), merupakan metode pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis 

maupun gambar atau foto. Hasil pengumpulan data dari observasi dan 

wawancara akan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen yang ada. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistem penyusunan laporan tugas akhir ini terdiri dari lima bab yang saling 

berhubungan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Sistematika tersebut 

dijabarkan dalam uraian berikut ini: 

1. BAB I PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan laporan 

tugas akhir, manfaat/kontribusi penelitian, metode pengumpulan data dan 

sistematika penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI, Bab ini menguraikan mengenai sitem 

informasi, penyewaan, futsal, metode pengembangan sistem, bagan alir 
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dokumen (flowchat), analisis PIECES, teori UML dan alat pengembangan 

web. 

3. BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM, Bab ini 

menguraikan deskripsi perusahaan, analisis sistem yang berjalan, analisis 

PIECES, analisis fungsional dan non fungsional, usulan sistem yang terdiri 

dari: use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram 

dan rancangan database serta rancangan antarmuka sistem. 

4. BAB IV PEMBAHASAN, Bab ini akan membahas tentang implementasi 

dan pembahasan sistem.  

5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN, Bab ini berisi kesimpulan dari 

pembahasan bab sebelumnya dan saran yang digunakan bagi kemajuan 

perusahaan itu tersendiri.  

6. DAFTAR PUSTAKA  

7. LAMPIRAN  

(Dwipayana, 2016) (Himawan and Huda, 2015) 

(Novianti et al., 2016) (Darmanto, 2014) 

(Rahma, 2015)  
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