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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kegiatan Olahraga merupakan aktivitas fisik yang dilakukan 

untuk mendapatkan tubuh sehat dan kuat, aktivitas itu sendiri 

cenderung yang menyenangkan dan menghibur. Kata olahraga 

berasal dari bahasa Indonesia asli. Olahraga berarti mengolah atau 

menyempurnakan jasmani atau fisik. 

Sepak bola merupakan olahraga yang sangat digemari oleh 

semua lapisan masyarakat diseluruh dunia, tidak hanya oleh orang 

dewasa, anak – anak, pria, bahkan wanitapun memainkan olahraga 

ini. Sepak bola adalah olahraga menggunakan bola yang dimainkan 

oleh dua tim yang masing – masing beranggotakan sebelas orang 

pemain inti dan sebagian cadangan. Dalam sepak bola hanya pemain 

yang berkualitaslah yang akan dipilih menjadi tim terbaik. Untuk 

mencapai itu semua maka klub perlu melakukan proses pemilihan 

pemain secara selektif. Pemilihan pemain dimulai setelah klub 

melaksanakan kegiatan seleksi, yaitu pada saat seorang pemain 

dinyatakan diterima dan siap untuk dimainkan pada tim. Namun 

kenyataannya permasalahan muncul tidak sesederhana itu, karena 

justru keberhasilan sebuah tim terletak pada ketepatan dalam 
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memilih pemainnya. Proses pemilihan merupakan suatu proses yang 

sangat menentukan dalam mendapatkan pemain berkompeten 

sesuai kebutuhan tim, karena pemilihan yang tepat akan dapat 

membantu klub dalam mencapai tujuan yang diharapkan.  

Klub Sepakbola PS GPA SUKANDA merupakan salah satu 

organisasi yang bergerak dalam bidang olahraga. Dimana selama ini 

pada proses pemilihan pemain hanya dilihat dari hasil tes kualitas 

semata. Sebagian besar pemain mengalami kesulitan beradaptasi 

dengan pemain lain karena tidak memiliki latar belakang 

kemampuan yang sesuai dengan tim yang ditempatinya. Jika 

dibiarkan terus menerus, hal ini akan berdampak negatif pada tim, 

terlebih terhadap kemajuan klub tersebut. Oleh karena itu, pihak 

klub sepak bola mencari solusi agar dapat meminimalisasi kesalahan 

yang diakibatkan oleh kinerja pemain, yaitu dengan cara 

menempatkan pemain pada tim yang sesuai dengan kualifakasi dan 

kemampuannya. 

Maka, dengan adanya masalah diatas, jelas dibutuhkan suatu 

sistem yang dapat membantu kinerja klub sepak bola PS GPA 

SUKANDA dalam pemilihan pemain untuk ditempatkan di tim yang 

sesuai dengan kemampuan pemain tersebut. Dan judul dari sistem 

tersebut adalah “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan 
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Pemain Pada Klub Sepak Bola Di PS GPA SUKANDA dengan 

Metode Smart (Simple Multi Attribute Rating Technique)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : Bagaimana 

merancang dan mengimplementasikan Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan Pemain Pada Klub Sepak Bola Di PS GPA 

SUKANDA dengan Metode Smart (Simple Multi Attribute Rating 

Technique). 

1.3 Ruang Lingkup 

Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan 

maka diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Pemain dalam hal ini adalah pemain yang baru diterima pada 

Klub Sepak Bola PS GPA SUKANDA. 

2. Sistem ini berguna membantu Klub Sepak Bola PS GPA 

SUKANDA untuk menentukan penempatan pemain agar sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki. 

3. Sistem akan memproses kriteria yang telah ditentukan untuk 

mendapatkan hasil penilaian. Hasil penilaian tersebut nantinya 

akan diketahui di tim mana pemain tersebut akan di 

tempatkan. 
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4. Sistem yang dibuat akan digunakan oleh pelatih dan staff 

kepelatihan PS GPA SUKANDA. 

5. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan pemain yaitu : 

a. Kemampuan 

b. Umur 

c. Pengalaman 

d. Kesehatan 

1.4 Tujuan  

Adapun tujuan dilakukanya penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Merancang dan mengimplentasikan sistem pendukung 

keputusan pemilihan pemain pada klub sepak bola di PS GPA 

SUKANDA menggunakan Metode Smart (Simple Multi 

Attribute Rating Technique). 

2. Memilih pemain yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan 

tim. 

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses 

pengambilan keputusan pemilihan pemain pada tim. 

 


