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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sepak bola merupakan fenomena sosial yang menyebar ke seluruh dunia. 

Sepak bola merupakan permainan yang sangat ramai dipermainkan oleh anak-

anak laki-laki di seluruh dunia dan terkenal pelosok negeri. Permainan sepak bola 

adalah permainan yang ramai dan populer di seluruh dunia termasuk Indonesia. 

Game sepak bola pula sudah lama dimainkan oleh manusia. (Azhari dkk, 2020). 

Karena kepopuleran sepak bola, maka tim tim sepak bola dunia memproduksi 

dan menjual atribut tim, salah satunya seragam pemain sepak bola atau yang 

biasa disebut jersey. 

Jersey sepak bola merupakan pakaian yang dibuat untuk pemain sepak 

bola untuk bertanding. Jersey sepak bola juga merupakan bagian dari 

perlengkapan standar yang harus dikenakan pemain sepak bola. Secara umum, 

jersey memiliki fitur yang sangat penting, yang bertindak sebagai pembeda 

antara satu tim dengan tim lainnya. Selain berguna sebagai pakaian olahraga, 

penggunaan jersey sepak bola juga dalam perkembangannya digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan modis seperti pakaian sehari-hari. 

Adhoc Apparel Jakarta merupakan salah satu toko yang melayani 

penjualan jersey sepak bola yang masih terbilang cukup baru, karena toko ini 

baru berdiri di tahun 2021. Adhoc Apparel Jakarta melayani pemesanan jersey 

sepak bola dari dalam dan luar negeri. Tetapi,  dalam pengolahan data 

pemesanan, saat ini Adhoc Apparel Jakarta masih menggunakan Microsoft excel 

yang berarti belum terimplementasi menjadi sebuah website. Dan juga, file yang 

dibuat berdasarkan tanggal per pesanan, yang berarti memakan tempat dan 

tercecer. 

Penulis merasa perlu adanya sebuah model basis data untuk 

mempermudah melakukan pengolahan data.  
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Oleh karena itu, penulis tertarik ingin membuat  model database untuk 

menyederhanakan proses pengolahan data pemesanan sistematis atau 

terkomputerisasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis menguji 

penelitian ini dengan mengambil judul. “PERANCANGAN BASIS DATA 

PENJUALAN JERSEY PADA ADHOC APPAREL JAKARTA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah: 

Bagaimana agar data data pada Adhoc Apparel Jakarta tertata dengan rapi 

dan terkomputerisasi? 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian ini ada pada perencanaan dan rancangan 

basis data pemesanan jersey sepak bola pada Adhoc Apparel Jakarta. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Merancang sistem basis data pemesanan jersey sepak bola pada Adhoc 

Apparel Jakarta. 

2. Merancang basis data yang dapat membantu pemilik toko dalam 

menjalankan dan memantau bisnisnya. 

3. Merancang basis data yang dapat membantu admin toko mengelola data 

pemesanan jersey. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian ini untuk khalayak ramai 

adalah sebagai berikut: 

1. Mempermudah admin toko untuk melakukan pengolahan data pemesanan  
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2. Penelitian tersebut harap dapat menjadi bahan tambahan literatur untuk para 

peneliti yang akan meneliti lebih lanjut mengenai topik yang sama. 

 

1.6 Luaran Sistem yang Diharapkan 

Adapun luaran sistem dari penelitian ini yang diinginkan adalah dapat 

memperoleh sesuatu rancangan daripada basis data oleh Adhoc Apparel Jakarta 

agar dapat mengelola data pemesanan dengan baik. 

 

1.7 Sistem Penulisan 

Sistem penulisan dari skripsi ini memberikan gambaran tentang masalah 

yang akan dibahas, maka di susunlah secara sistermasis yang di bagi menjadi tiga 

bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab I ini penulis menjabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, luaran yang 

diharapkan, serta sistem penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Lalu pada bab II ini penulis menjabarkan mengenai teori dasar dari topik penulis 

yang dirancang dalam penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III ini menjabarkan mengenai kerangka pengerjaan penelitian untuk 

mencapai tujuan akhir serta hasil kesimpulan dari penelitian ini. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab IV ini penulis menjabarkan mengenai uraian hasil yang diperoleh dari 

penelitian pada Adhoc Apparel Jakarta. 

BAB V KESIMPULAN 

Kemudian terakhir pada bab V penulis menjabarkan mengenai kesimpulan yang 

dapat ditarik dari hasil penelitian dan saran yang dapat digunakan untuk 

penelitian selanjutnya.  
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