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 BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini, akan diberikan penjelasan mengenai hal-hal merupakan dasar 

dari pembuatan tugas akhir beserta batasan-batasan dari aplikasi yang akan dibuat. 

Selain dari penjelasan mengenai dasar dari pembuatan tugas akhir dan batasan-

batasannya, bab ini juga menjelaskan tujuan dan manfaat pembuatan tugas akhir 

dan metodologi pelaksanaan dan sistematika penulisan dari tugas akhir. Penjelasan-

penjelasan yang terdapat pada bab ini diantaranya adalah latar belakang dari tugas 

akhir, rumusan masalah dari tugas akhir, tujuan dan manfaat penulisan dari tugas 

akhir, ruang lingkup, metodologi pelaksanaan tugas akhir, dan sistematika 

penulisan tugas akhir. 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini, olahraga tidak lagi hanya menjadi salah satu cara untuk 

meningkatkan kesehatan jasmani dari seseorang, akan tetapi sudah menjadi gaya 

hidup masyarakat. Pada saat ini, pemerintah kota Surabaya telah membangun dan 

menyediakan 403 lapangan olahraga yang dapat digunakan secara gratis, dengan 

pengecualian untuk beberapa tempat yang terdapat retribusi (“Membahagiakan 

Warga Dengan Fasilitas Olahraga”, 2018). Dengan demikian, hal ini menunjukkan 

semangat masyarakat Surabaya untuk sehat dengan berolahraga didukung oleh 

pemerintah kota Surabaya. Maka hal ini merupakan suatu peluang bagi pebisnis 

untuk untuk mengelola tempat olahraga secara professional. 

Berdasarkan pada survei yang dilakukan, terdapat 4 macam olahraga yang 

sangat populer saat ini, 71,4% responden menyukai olahraga bulu tangkis, 53,6% 
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responden menyukai olahraga basket, 35,7% responden menyukai futsal, dan 

28,6% responden menyukai Sepak Bola. Dalam pengenalan lokasi lapangan 

olahraga tersebut, 71,4% responden mengenali lokasi lapangan olahraga tersebut 

dari teman, 60,7% responden mengenali lokasi tersebut karena dekat dengan tempat 

tinggal, 25% responden mencari tahu lokasi lapangan tersebut sendiri, dan 21,4% 

responden mengetahui lokasi lapangan olahraga tersebut melalui google maps.  

Kendala yang dialami oleh responden ketika ingin memesan lapangan 

olahraga adalah sebagai berikut, 69,2% responden merasakan kendala dimana 

ketika ingin melakukan pemesanan lapangan, lapangan tersebut sudah penuh. 

34,6% responden merasakan kendala dimana pemesanan lapangan hanya dapat 

dilakukan dengan datang langsung atau memesan melalui telepon, terdapat juga 

34,6% responden tidak ingin datang ke lapangan olahraga hanya untuk melakukan 

pemesanan lapangan terlebih dahulu. 

Wawancara telah dilakukan terhadap pemilik atau pengelola lapangan, dari 

wawancara yang telah dilakukan, data menjelaskan bahwa terdapat kendala yang 

terjadi pada pada peminjaman lapangan, yaitu adanya jam-jam favorit sehingga 

terdapat beberapa pelanggan yang tidak dapat tempat saat ingin melakukan 

pemesanan lapangan, dan terdapat jadwal yang bentrok sehingga pelanggan yang 

sudah rutin melakukan peminjaman tiba-tiba batal tanpa pemberitahuan. 

Melihat permasalahan tersebut, akan dilakukan pembuatan aplikasi berbasis 

website guna membantu pihak penggemar olahraga untuk dapat mencari dan 

meminjam lapangan dengan lebih mudah dan juga pemilik lapangan untuk dapat 

mengelola lapangan mereka dengan lebih mudah. Berdasarkan pada wawancara 
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yang telah dilakukan, pemilik lapangan juga ingin diberikannya fitur-fitur yang 

dapat membantu pihak pemilik lapangan dalam segi marketing ataupun promosi. 

Dengan aplikasi ini, diharapkan dapat mempermudah penggemar olahraga 

dan juga pemilik lapangan untuk dapat berinteraksi, melakukan transaksi 

pemesanan lapangan dan juga mempermudah pemantauan serta pengelolaan 

lapangan bagi pemilik lapangan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumuskan masalah yang dapatkan dan rumuskan dari latar belakang adalah 

Bagaimana cara membuat rancang bangun sistem pemesanan lapangan olahraga 

berbasis web? 

1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menghasilkan sebuah 

aplikasi yang dapat menghubungkan penggemar olahraga dengan pemilik lapangan 

sehingga dapat melakukan pencarian dan peminjaman lapangan dengan lebih 

mudah. 

Serta diharapkan agar aplikasi dapat membantu pengelola lapangan untuk 

dapat memantau dan mengelola lapangan yang dimilikinya. 

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Manfaat penulisan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagi Peneliti 

Untuk dapat menambah pengetahuan dalam mempelajari sistem 

informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi pengelolaan dan 

pemesanan lapangan olahraga. 

2. Bagi Penggemar Olahraga 

Manfaat yang dirasakan oleh penggemar olahraga dengan adanya 

aplikasi ini dapat membantu mempermudah mencari lapangan olahraga yang 

disukai, dan mempermudah melakukan pemesanan lapangan. 

3. Bagi Pemilik Lapangan 

Manfaat yang dirasakan oleh pemilik lapangan dengan adanya 

aplikasi ini dapat mempermudah dalam memantau dan mengelola lapangan 

olahraga  

1.5 Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup yang diambil dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

 Rancang bangun aplikasi akan dibuat pada dalam bentuk website, dengan 

menggunakan sebuah framework Laravel, menggunakan bahasa 

pemrograman PHP. Sistem database yang digunakan adalah MySQL. 

 Pengguna aplikasi ini akan lebih ditujukan kepada penggemar olahraga 

dan pemilik lapangan yang berada di Indonesia. 

 Uji coba akan dilakukan di Surabaya untuk Lapangan Bulu Tangkis, 

Lapangan Futsal, Lapangan Tenis dan Lapangan Basket. 
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 Pada penelitian Tugas Akhir ini dibatasi hanya untuk melakukan dan 

memproses pemesanan lapangan olahraga. 

 Website digunakan oleh pemilik lapangan sebagai media promosi, dan 

juga media untuk memantau dan mengelola lapangan. 

 Website digunakan oleh penggemar olahraga sebagai media untuk 

mencari dan melakukan pemesanan lapangan olahraga. 

 Sistem informasi ini akan digunakan oleh 2 pihak, pemilik lapangan dan 

penggemar olahraga. 

 Fitur yang dimiliki oleh pemilik lapangan sebagai pengelola lapangan 

adalah dapat menambahkan lokasi lapangan, dapat menambahkan 

lapangan olahraga beserta detailnya seperti harga pemesanan, foto dan 

fasilitas dari lapangan tersebut, dan dapat menambahkan customer service 

untuk setiap lokasi lapangan yang dimiliki oleh pengelola, serta pengelola 

dapat melihat kinerja dari masing-masing lokasi lapangan dan untuk 

setiap lapangan yang dimilikinya. Pengelola lapangan juga dapat 

melakukan promosi seperti pemberian diskon untuk pemesanan pada 

tanggal dan jam-jam tertentu.  

 Fitur yang dimiliki oleh  Customer Service adalah dapat menambahkan 

pemesanan ke dalam sistem apabila pemesan datang langsung ke 

tempatnya, dapat melihat tabel pemesanan yang ada, melakukan 

verifikasi pembayaran, real time notification apabila waktu pemesanan 

untuk pelanggan sudah mau habis. 
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 Fitur yang dimiliki oleh pengemar olahraga adalah dapat mencari 

lapangan olahraga berdasarkan jenis olahraga yang diinginkan, dapat 

melakukan pemesanan lapangan olahraga beserta pembayaran, dapat 

melihat dan memberikan review terhadap lapangan yang ada. 

 Aplikasi hanya akan menyediakan fitur harga pada lapangan olahraga 

berupa satu harga tetap pada setiap lapangan olahraga yang telah dibuat 

dan hanya akan memfokuskan pada sistem diskon. 

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

 

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas akhir ini pada adalah: 

1. Studi Literatur 

Dalam tahap ini dilakukan pencarian terhadap teori – teori dan 

informasi memiliki hubungan dan dapat membantu dalam penggunaan 

framework Laravel untuk membuat web-application yang didapatkan melalui 

jurnal penelitian, buku dan artikel sehingga dapat digunakan dalam 

perancanaan pembuatan website ini. 

2. Perancangan Desain Sistem 

Dalam tahap ini, akan dilakukan analisa terhadap perancangan sistem 

dimulai dari data-data input yang dibutuhkan, alur proses dari sistem 

informasi pengelolaan dan peminjaman lapangan olahraga dan data-data 

output yang akan dihasilkan dari sistem. 

3. Implementasi 
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Dalam tahap ini, akan dilakukan implementasi pada framework 

laravel beserta tools pendukung dalam pembuatan sistem informasi 

peminjaman lapangan olahraga sesuai dengan rancangan desain sistem yang 

telah dibuat. 

4. Uji Coba dan Evaluasi 

Dalam tahap ini, akan dilakukan pengujian terhadap keseluruhan 

sistem yang telah dibangun. Pengujian dilakukan untuk dapat mengevaluasi 

kemampuan dari aplikasi yang telah dibangun beserta dengan performa dari 

framework laravel. 

5. Penulisan Laporan 

Dalam tahap ini, akan dilakukan dokumentasi terhadap keseluruhan 

proses yang telah dilakukan, mulai dari pembuatan kode sistem informasi 

peminjaman lapangan olahraga beserta dengan harapan untuk pengembangan 

terhadap aplikasi yang telah dibangun. 

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan tugas akhir pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan 

tugas akhir, manfaat penulisan tugas akhir, ruang lingkup, metodologi 

pelaksanaan tugas akhir, sistematika penulisan tugas akhir dan gambaran 

sistem. 
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BAB II: LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi penjelasan teori dasar yang dipakai dan digunakan 

sebagai pendukung dan acuan dasar secara teknis dalam pembangunan sistem 

informasi pengelolaan dan pemesanan lapangan olahraga. 

BAB III: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisi penjelasan analisa dan perancangan pada sistem 

informasi yang telah direncakan,  

BAB IV: IMPLEMENTASI 

Pada bab ini berisikan pelaksanaan dari implementasi rancang bangun 

sistem pemesanan lapangan olahraga berdasarkan pada Bab III. 

BAB V: HASIL PENGUJIAN 

Pada bab ini berisikan penjelasan hasil implementasi dan pengujian 

dari fitur-fitur yang disediakan berdasarkan pada sistem informasi web-

application yang dibangun sebagai sarana untuk mengetahui atau 

membuktikan keandalan dari aplikasi yang telah dibuat. 

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang didapatkan setelah 

melakukan perancangan sistem informasi pemesanan lapangan olahraga.  


