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BAB I 

PENDAHULUAN   

1.1 Latar Belakang   

Berkembangnya teknologi dan kebutuhan akan informasi 

menyebabkan semakin kompleksnya informasi yang harus bisa diolah, 

pekembangan teknologi informasi saat ini dapat melakukan pengolahan 

data dengan mudah, dengan dapat menghasilkan suatu informasi yang di 

butuhkan secara akurat dan pengefektikan waktu, serta dengan biaya yang 

di keluarkan lebih efisien. Keunggulan inilah yang menjadikan teknologi 

informasi saat ini banyak berperan dalam aspek kehidupan yang ada. 

Berbagai aplikasi komputer saat ini bermunculan, mulai dari aplikasi yang 

mempermudah dalam hal perhitungan sampai aplikasi yang menyediakan 

sarana pengolahan data. Aplikasi-aplikasi ini semuanya memiliki tujuan 

yang sama yaitu ingin mempermudah pekerjaan user. Sistem informasi 

merupakan  suatu perangkat lunak yang diciptakan sebagai sarana untuk 

mempermudah proses berlangsungnya bisnis, salah satu sistem informasi 

yang banyak di implementasikan adalah sistem berbasis website. 

Perkembangan sistem informasi pada saat ini telah membuka peluang 

seluas-luasnya kepada para pakar dan para pengambil keputusan, baik 

yang bergerak dibidang ekonomi, pemerintahan, keilmuan dan 

sebagainya untuk menyelesaikan semua permasalahannya dengan 

menggunakan komputer.  Sebelum datang era komputerisasi ini 

kebanyakan dari user menyelesaikan pekerjaannya secara manual. Tetapi 

saat ini user dapat menggunakan komputer dalam mengerjakan berbagai 

tugasnya dengan cepat dan tepat.   

  Gedung Olaharaga umumnya di sebut dengan ”Gelanggang”, 

merupakan sebuah wadah atau tempat yang dikhususkan untuk mewadahi 

sebuah kegiatan olahraga, biasanya istilah gelanggang dipakai untuk 

sebuah tempat untuk cabang olahraga. Gor memiliki fasilitas atau 

penyediaan untuk memenuhi kegiatan lain yang mendukung atau 

berhubungan dengan fungsi utama bangunan gelanggang bersifat spesifik 

dan khusus, yaitu tidak menampung kegiatan diluar dari batasannya. 
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Perencanaan gedung olahraga termasuk lapangannya,harus mengikuti 

persyaratan teknis keolahragaan yang ditetapkan oleh organisasi cabang 

olahraga nasional dan internasional. Tak terkecuali salah satu GOR yang 

terletak di Jatinegara yang merupakan salah satu dari beberapa gedung 

olah raga yang berlokasikan di jakarta timur,  terdapat beberapa lapangan 

dari cabang olahraga. Berdasarkan hasil wawancara yang  saya lakukan 

di salah satu gor yang ada di Bidaracina, Gor ini masih belum 

terkomputerisasi dalam pemesanan dan penyewaan lapangan,masih 

bersifat manual. Terdapat fasilitas dari lapangan berdasarkan dari 

beberapa cabang olahraga, diantaranya basket, futsal, voli, dan bulu 

tangkis di dalamnya. Untuk meminimalisir kesalahan pada aktifitas 

penyewaan lapangan diperlukan perencanaan dalam membangun suatu 

aplikasi guna mempermudah dalam penyewaan lapangan, dan efisiensi 

terhadap waktu.    

1.2  Rumusan Masalah    

Dari latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas maka permasalahan 

yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:   

a) Bagaimana memberikan kemudahan bagi penyewa dalam pemesanan sewa 

lapangan?   

b) Bagaimana memudahkan pihak admin GOR dalam pengelolaan data menjadi 

terstruktur?   

1.3  Batasan Masalah   

Penulis membatasi suatu permasalahan agar dapat memfokuskan 

suatu masalah tersebut. Maka dari itu batasan masalah yang akan penulis 

bahas adalah rancang bangun aplikasi penyewaan lapangan di 

Gelanggang Olahraga di Bidaracina. Kegiatan yang dapat dilakukan 

oleh user dalam menggunakan aplikasi ini secara garis besar adalah :   

a) Penyewa (User)   

- Dapat melihat informasi jenis jenis lapangan yang bisa di sewakan.   

- Dapat melihat info harga lapangan.   
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- Dapat melihat info cara pemesanan.   

- Dapat melihat jadwal yang telah dipesan dalam bentuk menu jadwal.   

- Dapat menghubungi pihak admin dengan mengirimkan pesan maupun 

keluhan.   

- Dapat melihat status pembayaran   

- Dan button untuk mencetak struk penyewaan.   

   

b) Admin   

- Dapat menambahkan jenis lapangan baru   

- Dapat melihat pesan “hubungi” yang dikirim oleh user pada menu hubungi   

- Dapat merubah mekanisme cara pemesanan   

- Dapat melihat tabel user yang mendaftar   

- Dapat mengelola jam mulai buka dan tutup   

- Dapat mengelola nomer rekening bank    

- Dapat melihat konfirmasi pembayaran   

- Dapat approve lapangan yang disewa user apabila sudah lunas -    

- Dapat melihat semua aktifitas order pada user.   

    

1.4 Tujuan   

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu aplikasi sistem 

berbasis Web, yang dapat membantu memudahkan User (pengguna) 

melakukan penyewaan.    

1.5 Manfaat   

Manfaat dari penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah guna 

membantu memudahkan masyarakat sebagi user (pengguna) untuk 

melakukan penyewaan lapangan sesuai yang di inginkan oleh user.   
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1.6 Sistematika Penulisan   

Penulis ingin memberikan gambaran mengenai isi dari penulisan 

Tugas Akhir ini, maka dari itu penulis membuat sistematika penulisan 

yang dikelompokkan menjadi 5 bab, yaitu:   

   

BAB 1 PENDAHULUAN   

   Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, maksud dan tujuan, luaran yang diharapkan, dan 

sistematika penulisan.   

BAB 2 LANDASAN TEORI   

   Bab ini membahas tentang teori-teori yang mendukung evaluasi teknologi 

dalam    pembahasan.   

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN   

   Bab ini berisi tentang tahapan penelitian, kegiatan penelitian, waktu dan 

tempat penelitian,    jadwal kegiatan penelitian, dan alat bantu penelitian.   

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN   

   Bab ini menjelaskan tentang sejarah organisasi, struktur organisasi, fungsi 

dan tugas, prosedur sistem berjalan dan rancangan basis data.   

BAB 5 PENUTUP   

   Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari perancangan sistem 

layanan pesan antar makanan serta saran pengembangan sistem di masa 

yang akan datang.   
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