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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Futsal merupakan permainan bola yang dimainkan oleh dua regu, yang 

masing-masing beranggotakan lima orang. Selain lima pemain utama, setiap regu 

diperbolehkan mempunyai pemain cadangan. Kata futsal berasal dari bahasa 

Spanyol, yaitu Futbol (sepak bola) dan Sala (ruangan), yang jika digabungkan 

memiliki arti menjadi “Sepak Bola dalam Ruangan”. Pada umumnya futsal 

dilakukan didalam ruangan, meskipun ada yang dibuat dilapangan terbuka. 

Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat salah satu 

tempat olahraga Futsal yang bernama Telaga 1 yang memberikan pelayanan tempat 

olahraga bagi kalangan masyarakat di daerah Yogyakarta, terutama mahasiswa 

yang sedang menempuh studi di Universitas-Universitas negeri maupun swasta di 

Yogyakarta. 

Di Telaga 1 sendiri dalam pencatatan pemesanan maupun pembayaran 

masih menggunakan cara pesan manual dengan menggunakan kertas yang dijadwal 

secara manual dengan membuat tabel-tabel yang berisi tentang jadwal pemesanan 

setiap bulannya. Sehingga untuk memudahkan dalam proses pemesanan maupun 

pembayaran diperlukan pendukung, salah satunya teknologi internet dan teknologi 

web yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengorganisasian waktu. Salah 

satu contohnya adalah pada sistem penjadwalan dan pemesanan dan pembayaran 

dapat dilakukan secara online yang dapat diakses dimana pun dan kapan pun. 
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Sistem ini diharapkan dapat menggantikan cara pemesanan konvensional yang 

sebelumnya dilakukan dengan datang ke lokasi seperti pertemuan empat mata, janji 

melalui telepon, penulisan janji pada kertas. 

Oleh karena itu sistem pemesanan lapangan futsal secara online perlu 

dilakukan untuk memberikan kemudahan terhadap pelanggan dalam hal pemesanan 

lapangan dan memberikan bentuk perhatian dalam mengingatkan pelanggan  

dengan pemberitahuan melalui SMS yang dibangun menggunakan SMS-Gateway. 

Aplikasi ini dibuat menggunakan SMS-Gateway yang dijembatani dengan 

Gammu. Kelebihan menggunakan Gammu yaitu, Gammu bisa dijalankan 

menggunakan Windows dan Linux, banyak device yang kompatibel dengan 

Gammu, dan Gammu menggunakan database MySql. 

Untuk menunjang pembuatan SMS-Gateway diperlukan alat pendukung, 

yaitu Gammu. Gammu adalah aplikasi yang berfungsi menjebatani antara database 

SMS-Gateway dengan sms device. Gammu selalu memonitor sms device dan 

database SMS-Gateway, saat aplikasi pengirim sms memasukan sms kedalam 

outbox dalam database SMS-Gateway, maka Gammu mengirimkan melalui sms 

device dan memindahkannya ke sent item database.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah sebagai 

berikut : “Bagaimana mengimplementasi Gammu pada sistem pemesanan lapangan 

futsal berbasis web di Telaga 1”. 
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1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dibuat beberapa lingkup 

permasalahan yang meliputi : 

a. Sistem yang dibangun dapat digunakan untuk mendaftar menjadi 

member secara online, dan akan mendapatkan sms dari pihak Telaga 1. 

b. Sistem yang dibangun mampu menyajikan visualisasi berupa tabel-tabel 

jadwal lapangan futsal yang masih belum terpakai maupun sudah 

terpakai, mampu memberikan informasi profil lapangan futsal dan 

fasilitas. 

c. Dengan adanya penerapan SMS-Gateway pada lapangan futsal,  maka 

pihak Telaga 1 dapat memberikan pemberitahuan melalui SMS Gateway 

pada member berupa : 

- Pemberitahuan secara otomatis member telah melakukan pemesan 

lapangan secara online di Telaga 1 Seturan Sleman. 

- Pemberitahuan secara otomatis bahwa telah terdaftar sebagai 

member. 

- Pemberitahuan secara otomatis dari sistem untuk melakukan 

transfer pembayaran sesuai pemesanan, dan diberikan waktu 

pembayaran 2 jam setelah melakukan pemesanan. 

d. Terdapat empat aktor yang akan terlibat dalam sistem yang akan 

dibangun, yaitu masyarakat umum, member, operator, dan pimpinan. 

e. Sistem hanya dapat diakses menggunakan perangkat komputer, laptop, 

handphone yang terkoneksi dengan internet. 
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f. Sistem memberikan pemberitahuan dengan melalui sms secara otomatis 

dan hanya 1 arah. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan penelitian adalah : “Mengimplementasi Gammu pada sistem pemesanan 

lapangan futsal berbasis web di Telaga 1”. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi Telaga 1, dapat membantu dalam melakukan pelayanan proses 

pemesanan dan pembayaran lapangan futsal berbasis web dengan SMS-

Gateway. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi referensi dan masukan bagi 

peneliti berikutnya yang meneliti permasalahan serupa secara lebih 

mendalam. 

3. Bagi penulis, dapat mengimplementasikan teori yang telah diperoleh 

selama perkuliahan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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Bab II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

Tinjauan pustaka membahas mengenai uraian kajian dari berbagai 

pustaka. Sedangkan dasar teori menjelaskan mengenai teori-teori 

pendukung dalam penelitian ini yaitu : Telaga 1 Seturan Sleman, 

Sistem Pemesanan, Futsal, SMS (Short Message Service) Gateway,  

bahasa pemrograman yang digunakan :PHP (PHP Hypertext 

Preprocessor), CodeIgneter CSS (Cascading Style Sheet), Database, 

MySQL (My Structure Query Language), Gammu.. 

Bab III Analisis dan Perancangan Sistem 

Berisi penjelasan mengenai analisis sistem, perangkat pendukung 

yang digunakan, kebutuhan data serta hasil keluaran, perancangan 

sistem yang meliputi diagram arus data level 0 atau konteks dan level 

1, diagram alir sistem, rancangan tabel basis data, relasi antar tabel, 

rancangan arsitektur sistem, serta rancangan masukan dan keluaran. 

Bab IV Implementasi dan Pembahasan Sistem 

Berisi implementasi Gammu pada sistem pemesanan lapangan futsal 

berbasis web di Telaga 1 Seturan Sleman, serta pembahasan 

mengenai sistem yang dibangun. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran untuk 

pengembangan penelitian. 

 

 


