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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Data hasil survei yang dilakukan oleh Alvara Research Center pada 

website databoks.katadata.co.id menunjukkan bahwa kebanyakan 

(mayoritas) Generasi Milenial (penduduk yang berusia 20 - 35 tahun) 

menyukai olahraga sepakbola atau futsal. Berdasarkan 1,200 responden, 

sebanyak 72,9% mengaku menyukai kegiatan berolahraga karena dapat 

membuat tubuh dan mental menjadi sehat.  

 
Gambar 1. 1 Hasil Survei Alvara Research Center 

(sumber : https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/27/semakin-muda-

usia-kian-senang-olahraga, tahun 2018) 

Gambar 1.1 menunjukkan hasil jumlah dari beberapa cabang olahraga 

tersebut, 44,5% diantaranya memilih sepakbola dan futsal sebagai cabang 

olahraga yang menjadi favorit mereka. Berlari dan badminton juga termasuk 

olahraga yang disukai oleh para generasi milenial, yakni masing-masing 

sebanyak 18,6% dan 18,1%. Kondisi serupa tidak jauh berbeda dengan 

Generasi Z (Gen Z) atau anak-anak yang lahir antara tahun 1995-2014. 
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 Sepakbola dan futsal juga menjadi olahraga favorit Gen Z, yakni mencapai 

50,7%, diikuti dengan cabang olahraga badminton, berlari, berenang, dan 

basket masing-masing sekitar 13,4%. Gaya hidup sehat kembali digalakkan 

oleh para muda-mudi Gen Z. Dalam survei tersebut, 81,7% responden Gen 

Z mengaku suka melakukan olahraga (Alvara Research Center, 2018). 

Kegiatan olahraga generasi milenial dan Gen Z membawa pengaruh di 

daerah Kabupaten Mojokerto dengan adanya pembangunan jumlah fasilitas 

lapangan olahraga indoor. 

 
Gambar 1. 2 Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Mojokerto 

(sumber : https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/10/1777/banyaknya-desa-
kelurahan-menurut-ketersediaan-fasilitas-lapangan-olahraga-2018-.html, tahun 2018) 

 
Pada tahun 2018 menunjukkan total lapangan olahraga di daerah 

Kabupaten Mojokerto sebanyak 232 seperti yang terlihat pada gambar 1.2 

dengan mayoritas hampir 60% adalah lapangan bulu tangkis. Dari jumlah 

lapangan tersebut penjadwalan lapangan indoor masih dicatat secara 

manual, pengguna lapangan mengunjungi langsung ketempat penyewaan 

ataupun menghubungi melalui telepon untuk mengecek lapangan 

ketersediaan lapangan dan pencatatan penjadwalan yang dilakukan masih 

menggunakan buku atau papan tulis putih yang digantungkan pada dinding 

lapangan indoor tersebut. Sedangkan pemesanan melalui telepon hanya 

berlaku pada customer yang telah menjadi member pada lapangan tersebut 

atau orang yang telah dikenal oleh pihak lapangan. 

 

Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Mojokerto
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Gambar 1. 3 Data survei pengalaman pemesan lapangan yang mengalami full booking 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan banyak orang yang 

mengalami lapangan yang telah terpesan semua sebelum dipesan. Dari total 

responden 83% telah mengalami hal tersebut yang ditunjukkan pada gambar 

1.3. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 4  Data survei pengalaman pemesan lapangan apabila lapangan telah terpesan 
semua 

Para pemesan melakukan pemesanan ke tempat lain apabila semua 

lapangan telah terpesan. Hal itu ditunjukkan oleh gambar 1.4 dengan jumlah 

48,6% memilih untuk memesan ke tempat lain apabila lapangan telah 

terpesan. Sehingga para pemesan lapangan memerlukan aplikasi pemesanan 

lapangan untuk dapat melihat jadwal, dan merekomendasikan lapangan 

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemesan. Hal tersebut ditunjukkan 

pada hasil survei yang telah dilakukan pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 5 Data survei pemesan lapangan yang memerlukan platform untuk melakukan 
pemesanan lapangan 
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Berdasarkan permasalahan diatas maka diperlukan sistem pencarian 

lapangan olahraga. Hal ini ditujukan untuk memecahkan permasalahan 

dalam melaksanakan proses pencarian lapangan. Sehingga para pemesan 

dapat menentukan kapan harus berolahraga dilapangan yang tersedia sesuai 

dengan kebutuhan. Terdapatnya fitur pencarian otomatis menggunakan 

metode Simple Additive Weighting (SAW) yang dilakukannya pembobotan 

pada kriteria yang telah ditentukan diharapkan bisa mempermudah dalam 

pencarian lapangan dari rekomendasi lapangan yang ditunjukkan kepada 

pemesan lapangan dengan teknologi ini. Selain itu teknologi ini juga 

ditujukan untuk pemilik lapangan dalam meningkatkan pendapatan 

berdasarkan rekomendasi yang ditunjukan untuk pemesan lapangan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dicari suatu pemecahan 

masalah yaitu, Bagaimana cara mencari lapangan berdasarkan kriteria 

dengan algoritma Simple Additive Weighting (SAW) ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain : 

1. Algoritma hanya dapat mencari lapangan di satu area (Kota/Kabupaten). 

2. Pencarian hanya dalam satu slot waktu. 

3. Waktu yang dicari dalam jam. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem pencarian lapangan 

olahraga dengan algoritma Simple Additive Weighting. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah tersedianya sistem pencarian 

lapangan untuk pemesan lapangan 


