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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dan kemajuan teknologi sedang dialami masyarakat saat ini, 

tidak terkecuali dibidang olahraga. Dengan dibuktikan banyaknya fasilitas 

maupun sarana olahraga serta bangunan-bangunan yang digunakan untuk 

membantu memaksimalkan kegiatan olahraga yang berada diseluruh indonesia, 

baik di desa maupun di kota. (Malik, Sunardi, & Ardianto, 2020) Selain itu, 

Kemajuan teknologi juga membuat pengolahan data yang akurat sangat 

dibutuhkan. Yang nantinya dapat memberikan informasi yang tepat dalam 

kehidupan manusia. Untuk memperoleh informasi yang tepat, dapat menggunakan 

data sebagai pengambil keputusan yang akan menjadikan sumber informasi, 

dengan cara mengolah dan menganalisis untuk mengetahui informasi pada data. 

Data tersebut diproses kemudian menjadi sebuah aturan yang akan digunakan 

untuk membuat pengambilan keputusan. Hal tersebut yang nantinya memberikan 

informasi lebih, dari data itu. (Nawawi & Suharjo, 2020) Sehingga dapat menjadi 

informasi yang berguna, salah satunya data latihan atlet petanque. 

Permasalahan yang terjadi dalam cabang olahraga petanque adalah ketika 

atlet sedang melakukan program latihan melempar bola besi. Pada saat melakukan 

program latihan, atlet harus menghitung berapa bola yang masuk dan berapa bola 

yang keluar pada program latihan tersebut secara manual. Setelah atlet 

menyelesaikan semua program latihan dan menghitung semua bola yang masuk 

dan bola yang keluar, data perhitungan tersebut diserahkan kepada pelatih yang 

nantinya akan direkap dan dianalisis oleh pelatih secara manual, agar dapat 

dijadikan pedoman untuk mengukur kemampuan atlet serta menentukan posisi 

bermain atlet ketika bertanding. 

Dari permasalahan diatas, penulis mendapat ide untuk membuat sebuah 

aplikasi berbasis web dengan judul “Sistem Analisis Latihan Atlet Petanque 

Untuk Menentukan Posisi Atlet Dengan Metode Fuzzy Logic”. Yang nantinya 

diharapkan dapat membantu pelatih dalam mengukur kemampuan atlet dan 

menentukan posisi atlet ketika bertanding. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji 

dalam skripsi ini adalah bagaimana membantu seorang pelatih atlet petanque 

dalam mengambil keputusan untuk menentukan posisi atlet ketika bertanding, 

menggunakan sistem analisis yang berbasis web dan menggunakan metode fuzzy 

logic. 

. 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai pemaparan pada bagian latar belakang dapat dijadikan pedoman 

untuk menentukan batasan masalah dalam skripsi ini. Batasan masalah yang akan 

dijadikan pedoman adalah: 

1. Sistem ini hanya mempunyai 3 Hak Akses yaitu, Admin, Pelatih dan 

Atlet. 

2. Atlet hanya bisa memasukkan dan melihat data latihan mereka ketika 

latihan selama satu minggu terakhir. 

3. Pelatih hanya bisa melihat data latihan atlet yang telah ditentukan oleh 

admin. 

4. Sistem ini dibangun berbasis web menggunakan bahasa pemrograman 

PHP, CSS, JavaScript, HTML dan JQuery. Database menggunakan 

MySQL serta web server menggunakan Apache. 

5. Sistem ini hanya dapat dijalankan pada web browser google chrome versi 

87.0 atau versi terbaru. 

6. Menggunakan metode analisis Fuzzy Logic dengan 3 himpunan dan 4 

variabel. 

7. Data latihan atlet dalam sistem ini bergantung pada kejujuran masing-

masing atlet. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat sistem analisis latihan atlet petanque berbasis web. 

2. Memudahkan pengambilan dan pengolahan data latihan atlet 

petanque. 
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3. Meringankan beban pelatih dalam mengukur kemampuan setiap 

atlet petanque. 

4. Membantu pelatih dalam menentukan posisi setiap atlet petanque 

pada saat bertanding. 

 

1.5 Manfaat 

Skripsi ini dapat bermanfaat untuk mengubah sistem pendataan dan 

pengolahan hasil latihan secara manual, menjadi sistem baru yang digital dan 

terkomputerisasi. Perubahan sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan 

dalam pendataan dan pengolahan hasil latihan, yang nantinya akan dapat 

membantu pelatih dalam menentukan posisi atlet ketika bertanding. 

  


