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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Badminton merupakan salah satu olahraga yang sudah dikenal sejak 2000 

tahun lalu di berbagai wilayah seperti Mesir, Cina, Inggris dan India. Badminton 

juga merupakan salah satu jenis olahraga yang paling popular di Indonesia. 

Indonesia juga merupakan salah satu negara tersukses dalam olahraga ini, terbukti 

dengan banyaknya atlit Indonesia yang mampu menjuarai kejuaraan dunia. Hal 

tersebut membuat animo masyarakat akan olahraga ini terbilang sangat tinggi 

dibandingkan olahraga lainnya seperti basket, voli, dan lainnya. 

Di Kota Pangkalpinang sendiri, animo masyarakat terhadap olahraga 

badminton tidak terlalu tinggi. Walaupun begitu, GOR atau lapangan badminton 

yang tersedia untuk publik memiliki kualitas yang baik. Namun kurangnya 

promosi, membuat publik tidak terlalu mengetahui keberadaan GOR atau 

lapangan yang ada, salah satu contohnya adalah GOR City Sport. 

City Sport merupakan gelanggang olahraga yang dikhususkan untuk 

bermain bulutangkis dan senam yang bertempat di Jalan Permata, Kec. Girimaya, 

Pangkalpinang dan sudah berdiri kurang lebih 3 tahun. Namun karena kurangnya 

promosi membuat tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan GOR City 

Sport, selain itu pencatatan jadwal member dan peminjaman lapangan masih 

dilakukan secara manual yaitu menggunakan buku dan seringkali terjadinya 

kesalahan. 

Dari permasalahan diatas diperlukan sebuah aplikasi yang dapat 

mempromosikan GOR City Sport dan mempermudah pemilik atau pengurus GOR 

dalam melakukan pencatatan jadwal member dan peminjaman lapangan non-

member. Dengan menggunakan aplikasi, pendataan menjadi lebih tertata serta 
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memudahkan masyarakat Pangkalpinang dalam memesan lapangan badminton di 

GOR City Sport. 

Dalam penelitian terdapat beberapa penelitian terdahulu yang penulis 

jadikan referensi diantaranya penelitian mengenai “Smartphone Application for 

Badminton sports community” [1], penelitian mengenai “Perancangan Aplikasi 

Peminjaman Lapangan Basket Universitas Kristen Satya Wacana Berbasis WEB” 

[2], penelitian mengenai “Analisa dan Perancangan Aplikasi Pemesanan Sewa 

Gedung Pada GOR Cendekia Universitas PGRI Madiun Berbasis Website” [3], 

penelitian mengenai “Rancang Bangun Aplikasi Penyewaan Lapangan Futsal 

Berbasis Android” [4], penelitian mengenai “Sistem Pemesanan Jasa Fotografi 

Berbasis Android” [5]. 

 Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk kuliah kerja praktek di 

GOR City Sport dengan judul “Perancangan Sistem Pemesanan Lapangan 

Badminton” diharapkan aplikasi yang dibuat oleh penulis ini dapat membantu dan 

mempermudah pemilik toko dalam mendata barang dan jadwal member. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang ada di atas, maka dapat 

disimpulkan rumusan masalahnya, bagaimana membuat sistem pemesanan 

lapangan secara online dan pendataan jadwal member dan non member? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

a. Mempermudah masyarakat dalam melakukan pemesanan lapangan di 

GOR City Sport 

b. Mempermudah pendataan jadwal member di GOR City Sport. 

c. Menerapkan ilmu yang sudah didapatkan selama berkuliah di ISB Atma 

Luhur. 

1.3.2 Manfaat 

a. Agar dapat memudahkan pemilik GOR dalam melakukan pendataan 

member. 

b. Dapat mempermudah penjadwalan member GOR. 

c. Dapat mempermudah proses pemesanan lapangan pada GOR City 

Sport. 

d. Menambah pengalaman dalam dunia kerja. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Batasan - batasan masalah dalam penelitian agar pembahasan tidak terlalu 

luas adalah :  

a. Aplikasi ini hanya berbasis android. 

b. Aplikasi yang dibuat merupakan sistem yang sebatas interface. 

c. Aplikasi ini dapat digunakan pada android Marshmallow (6.0)  keatas. 

d. Aplikasi ini hanya bisa digunakan untuk melakukan booking lapangan 

dan pendataan jadwal member. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengumpulkan data yang relevan 

dengan permasalahan yang telah dirumuskan, sehingga mempermudah penulis 

untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan tersebut. 
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1.5.1 Model Pengembangan Sistem 

Model yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebuah model 

prototype. Prototype adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak 

yang banyak digunakan. Dengan menggunakan model Prototyping ini, 

pengembangan dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan 

sistem. Sering terjadi seorang pelanggan hanya mendefinisikan secara umum apa 

yang dibutuhkan, pemrosesan dan data-data apa saja yang dibutuhkan. 

Sebaliknya, disisi pengembang kurang memperhatikan efisiensi Algoritma.  

1.5.2 Metode Pengembangan Sistem 

OOAD adalah metode analisis yang memeriksa requirements dari sudut 

pandang kelas kelas dan objek yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan 

yang mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek - 

objek sistem atau subsistem. OOAD merupakan cara baru dalam memikirkan 

suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar 

dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek,yang merupakan kombinasi antara 

struktur data dan perilaku dalam satu entitas 

1.5.3 Tools Pengembangan Sistem 

Adapun tools yang digunakan dalam penelitian ini adalah Android Studio,  

Astah, dan UML (Unified Modelling Language). 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan kuliah praktek ini bertujuan untuk dapat 

memahami lebih jelas mengenai hal-hal dan proses pembuatan dalam laporan ini. 

Adapun sistematika penulisan laporan ini terdiri dari lima bab, yaitu : 
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BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

manfaat dan tujuan yang didapat dalam pembuatan aplikasi ini, 

metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan 

yang dipakai dalam penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan mengenai definisi dan teori-teori dasar yang 

berkaitan dengan pembuatan rancangan aplikasi mulai dari teori 

yang bersifat umum sampai dengan teori yang membahas tentang 

perancangan aplikasi pendataan penjualan barang. 

BAB III  ORGANISASI 

 Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai profil, visi dan misi, 

sejarah, struktur organisasi, dan penjelasan mengenai unit atau 

bagian dari instansi yang menjadi tempat pelaksanaan kuliah 

praktek. 

BAB IV  PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai perancangan aplikasi 

pendataan penjualan barang, mulai dari definisi masalah atau 

analisa, perancangan aplikasi, perancangan basis data, dan 

rancangan layar beserta penjelasan. 

BAB V  PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari pembahasan 

bab-bab sebelumnya. 


