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1.1. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Menurut Furqon & Adinugroho (2018) cabang olahraga yang banyak 

ditemukan di lingkungan masyarakat, baik itu di daerah perkotaan maupun 

pedesaan adalah bola voli. Permainan bola voli sangat mudah, jadi masyarakat 

sangat tertarik pada permainan bola voli, dan juga permainan bola voli sangat 

berpengaruh bagi kesehatan. Cabang olahraga bola voli hampir selalu ikut di 

setiap perlombaan cabang olahraga dan menarik seperti cabang cabang olahraga 

lainnya. 

Bola voli adalah permainan olahraga yang dimainkan oleh dua grup 

berlawanan. Masing-masing grup memiliki enam orang pemain. Bola voli adalah 

salah satu cabang olahraga yang paling diminati oleh sebagian besar penduduk di 

Indonesia. Banyak diantara para penggemar bola voli mempunyai pendapat 

terhadap permainan sebuah tim bola voli. Pemain tim juga ditemukan oleh 

pemain, pelatih dan strategi yang diterapkan dalam sebuah pertandingan. Dalam 

perkembangan bola voli yang sangat mementingkan sebuah strategi dan 

komposisi pemain yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang 

terjadi pada saat itu juga. Pemain yang dipilih oleh pelatih menentukan permainan 

per tim. 

Kurangnya efisien dalam memilih calon pemain bola voli . Oleh karena 

permasalahan ini akan dibangun sistem pendukung keputusan yang 

mempermudah seorang user atau dalam hal ini adalah penelitian dalam memilih 

pemain. Pemain yang siap untuk memainkan dari awal pertandingan diperoleh 

dari perbandingan antara kriteria – kriteria yang digunakan di dalam sistem. 

Sehingga pelatih dapat memilih pemain-pemain yang sesuai dengan perbandingan 

ktiteria yang telah ditentukan oleh pelatih. 

Penelitian mengenai Sistem Pendukung Keputusan banyak dilakukan 

mengenai berbagai permasalahan yang jadikan referensi. Penelitian yang 

dilakukan Ilham & Bakhri (2017) menggunakan metode SAW (Simple Additive 

Weighting). Metode ini merupakan suatu metode yang menghasilkan keputusan 

objektif dan lebih tepat. 
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Kursini & Luthfi (2016) melakukan penelitian menggunakan metode 

Analiytical Hirarchy Process (AHP) model pengambil keputusan yang 

mempermudah perubahan bobot pada setiap sesi penilaian. Konsepnya sederhana 

dan mudah dipahami, komputasinya efisien dan memiliki kemampuan untuk 

mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan. 

Mallu (2015) melakukan penelitian menggunakan metode Technique For 

Order Preferency By Similarity To Ideal Solution (TOPSIS) metode pengambilan 

keputusan alternatif terpilih yang baik berdasarkan solusi ideal positif dan solusi 

ideal negatif. Metode TOPSIS mempunyai konsep efisien, sangat mudah 

dipahami dan dapat mengukur kinerja relatif dari alternatif- alternatif keputusan 

yang sederhana dan matematis. 

Berdasarkan beberapa metode Sistem Pendukung Keputusan terbukti 

bahwa metode SAW (Simple Additive Weighting), AHP (Analiytical Hirarchy 

Process), dan TOPSIS (Technique For Order Preferency By Similarity To Ideal 

Solution) bisa digunakan untuk menghasilkan keputusan. Sehingga, pada 

penelitian ini penulis mencoba mengimplementasikan metode Analiytical 

Hirarchy Process (AHP) kedalam Sistem Pendukung Keputusan untuk memilih 

pemain bola voli. Dengan studi kasus atlet bola voli di Diklat Kudus Kecamatan 

Jati Kabupaten Kudus yang penulis jadikan sempel dengan mengumpulkan data 

data yang berasal dari pelatih di Diklat Kudus. 

 
1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan menggunakan 

Analitical Hirarchy Process untuk memilih pemain bola voli u-14 dalam 

masa pandemi seperti ini. 

2. Bagaimana membangun sebuah Sistem Pendukung Keputusan berbasis 

web yang digunakan untuk pemilihan pemain voli. 

3. Bagaimana melakukan uji cuba kepada sistem pemilihan pemain bola voli 

untuk mengetahui kelayakan sistem. 

4. Bagaimana cara untuk mengimplementasikan kriteria pemilihan pemain 

bola voli ini kedalam metode Analytical Hierarchy Process. 
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1.3. Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu dikembangkan agar 

substansi penelitian ini tidak melebar serta adanya kesepahaman penafsiran 

tentang substansi yang ada dalam penelitian ini. Beberapa batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem ini hanya untuk memilih pemain bola voli u-14. 

2. Metode Analytical Hierarchy Prosess digunakan menurut acuan kriteria 

fisik , kriteria teknik dan kognitif. 

3. Kriteria yang dipilih meliputi kriteria fisik kriteria teknik dan kriteria 

kognitif. 

4. Data yang digunakan dalam memilih pemilihan pemain bola voli ini 

adalah tinggi badan, berat badan, push up, sit up, sprint, jump, service, 

passing, smash, block. 

5. Kriteria kognitif yang digunakan dalam pemilihan pemain bola voli adalah 

jump, service, passing, smash dan block. 

1.4. Tujuan 

1. Untuk merancang sistem pendukung keputusan memilih pemain bola voli. 

2. Membangun Sistem Pendukung Keputusan pemilihan pemain bola voli u- 

14. 

3. Melakukan uji coba pemain bola voli yang sesuai dengan kriteria. 

4. Mengimplementasikan kriteria pemilihan pemain bola voli kedalam 

metode Analytical Hierarchy Process. 

1.5. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori yang sudah ada, 

sehingga pelatih dapat menjadikannya sebagai acuan dalam 

merencanakan dan melaksanakan pemilihan pemain bola voli. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 
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Penelitian ini sangat bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dan 

wawasan baru sebagai bekal masa depan yang baik. 

b. Bagi Pengguna 

Sistem ini dapat membantu pelatih pemain voli untuk menentukan 

mana yang layak menjadi pemain voli inti dan tidak. Serta terhindar 

dari virus Corona yang sedang beredar di Indonesia saat ini. 


