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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Olahraga futsal merupakan permainan bola yang dimainkan oleh dua tim, 

yang masing-masing beranggotakan lima orang, saat ini olaharaga futsal sudah 

menjelma menjadi salah satu olahraga yang digemari oleh semua kalangan. 

Di Yogyakarta sendiri terdiri dari beberapa lapangan futsal. Dari beberapa 

tempat lapangan futsal yang berada di Yogyakarta terkadang masih ada pengguna 

yang belum mengetahui secara pasti dimana posisi lapangan tersebut berada. 

Android merupakan sistem operasi yang berjalan pada smartphone 

berbasis kernel linux. Android menjadi salah satu sistem operasi smartphone yang 

sedang berkembang pesat pada saat ini. Android mempunyai banyak keunggulan 

dibandingkan dengan sistem operasi sejenisnya. Telepon pintar berbasis sistem 

android ini mulai diluncurkan pada tahun 2008. Sejak itu android secara perlahan 

melakukan pembaruan untuk meningkatkan kinerja sistem operasi, menambahkan 

fitur baru dan memperbaiki bug yang terdapat pada versi sebelumnya. 

Seiring berkembangnya teknologi dengan munculnya smartphone android 

dengan fitur seperti Global Positioning System (GPS) yang dapat mengakses 

lokasi, teknologi seperti ini diharapkan dapat memberikan informasi pada para 

pengguna lapangan futsal di Yogyakarta dalam proses pencarian informasi 

lapangan olahraga futsal yang berada di Yogyakarta. 
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Dari sini muncul sebuah ide untuk membuat aplikasi android yang 

digunakan untuk memberikan informasi keberadaan lokasi lapangan futsal 

berbasis mobile yang memanfaatkan teknologi Sistem informasi Geografis (SIG). 

Melalui visualisasi Google Maps, diharapkan aplikasi ini dapat memberikan 

informasi keberadaan lokasi lapangan futsal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas diperoleh dapat rumusan masalah 

bagaimana merancang serta membangun aplikasi pemetaan lokasi lapangan futsal 

menggunakan platform android yang berintegrasi dengan Global Positioning 

System (GPS). 

1.3 Ruang Lingkup 

Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan maka adapun 

batasan masalah dan pengembangan yang terdapat dalam aplikasi ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Aplikasi dapat menunjuk lokasi pengguna dalam peta. 

b. Memiliki halaman web untuk admin. 

c. Informasi yang ditampilkan adalah posisi lokasi, alamat, foto, fasilitas dan 

informasi harga 

d. Aplikasi dapat menampilkan rute dari posisi pengguna menuju lapangan 

futsal. 

e. Wilayah meliputi Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta. 

f. Pengguna (masyarakat umum) dapat menambahakan lokasi tempat futsal. 



3 
 

 
 

g. Aplikasi yang dikembangkan membutuhkan koneksi internet untuk 

mengakses Google Maps API untuk memperoleh letak lokasi lokasi lapangan 

futsal. 

h. Aplikasi ini dibentuk untuk android versi minimal 4.3.1 (Jelly Bean). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu membuat sebuah 

aplikasi berbasis android yang dapat memberikan informasi pada pengguna terkait 

dengan keberadaan lapangan  futsal dan rute menuju lokasi lapangan futsal yang 

berada di Yogakarta. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari aplikasi yang dibuat adalah diharapkan dapat membantu 

pengguna dalam memberikan informasi terkait dengan lokasi lapangan futsal di 

Yogyakarta sesuai dengan tujuan pengguna. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan sistematika penulisan skripsi yang akan dibuat : 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI 

 Pada bab ini berisi tentang pembahasan sumber pustaka yang digunakan 

sebagai pedoman perancangan penelitian dan penjelasan yang berhubungan 

dengan penelitian yang digunakan sebagai sumber landasan dalam penelitian. 

BAB 3. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Pada bab ini berisi tentang pembahasan analisis sistem, analasis kebutuhan 

dan perancangan sistem yang akan digunakan. 

BAB 4. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan tentang pembuatan aplikasi yang merupakan 

implementasi dari hasil analisa dan perancangan, pengujian sistem dan 

kesimpulan. 

BAB 5. PENUTUP 

 Pada bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan 

penerapan sistem dan saran-saran guna pengembangan sistem yang telah dibuat.   


