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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 Salah satu cabang olahraga yang diminati dari berbagai lapisan masyarakat 

Indonesia yakni olahraga bola voli. Menurut survei bahwa banyak orang 

menyukai olahraga voli dikarenakan banyak event dari olahraga tersebut seperti 

PORPROV Jawa Timur dan ditambah lagi kompetisi antar kampung. Olahraga 

bola voli dapat dimainkan dari tingkat anak-anak hingga tingkat dewasa. Awalnya 

olahraga bola voli bertujuan untuk mengisi saat bagi para pekerja sedang longgar 

dan mendidik anak-anak agar bisa meningkatkan kebugaran jasmani atau 

kesehatan. Ada tujuan yang lain, seperti meningkatkan prestasi dibidang olahraga 

bola voli ini.  

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari Tempo.co (2011) dan Solopos 

(2019) tim bola voli putra dan putri Kota Madiun belum pernah menjurai pada 

ajang kompetisi Porprov Jawa Timur. Di tahun 2011 dan 2019 tim bola voli Kota 

Madiun putra dan putri gagal pada saat pertandingan kualifikasi bola voli se-Jawa 

Timur. Berdasarkan pertandingan kualifikasi bola voli untuk tim Kota Madiun 

tentunya perlu diadakan pembenahan agar dapat lolos pada kompetisi Porprov 

Jawa Timur. 

Kondisi masyarakat di Madiun ini memiliki apresiasi tinggi terhadap olahraga 

bola voli, serta di tunjukkan dengan klub olahraga bola voli dan lapangan bola 

voli yang masih outdoor. Selain itu didukung juga dengan tingkat prestasi 

olahraga bola voli yang diraih oleh atlet-atlet muda dalam ajang tingkat Kampung 

dan Kota. Antusias warga masyarakat di Madiun terhadap kegiatan olahraga bola 

voli dapat dilihat pada kegiatan latihan bola voli, ajang tarkam,dan ajang tingkat 

kelurahan. Dalam kegiatan olahraga bola voli outdoor sering kali berhenti saat 

latihan dikarenakan faktor cuaca yang tidak mendukung dan fasilitas ketika 

latihan belum lengkap serta sering terjadinya cidera saat bermain di lapangan 
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outdoor. Hal ini dikarenakan tidak adanya lapangan bola voli indoor. Di dalam 

lapangan bola voli indoor terdapat fasilitas seperti, miniresto, tempat ibadah, 

parkir,dan toilet. Untuk  lantai lapangan bola voli indoor ini terbuat dari court 

atau seperti matras. Dengan adanya penyewaan lapangan bola voli indoor maka 

masyarakat bisa mengembangkan bakat olahraga dan menambah prestasi di 

cabang olahraga bola voli. 

Adanya permasalahan yang timbul, maka suatu wadah yang akan digunakan 

sebagai olahraga bola voli yaitu perancangan penyewaan lapangan bola voli 

indoor. Selain untuk memenuhi kebutuhan latihan olahraga bola voli ini juga 

dapat digunakan sebagai ajang perlombaan bola voli, tempat sekolah bola voli, 

dan pelatihan atlet-atlet olahraga bola voli. Penyewaan lapangan bola voli indoor 

ini dapat digunakan oleh berbagai generasi muda maupun tua serta bagi kalangan 

masyarakat luas bagi penggemar olahraga bola voli. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bersadarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa rumusan 

masalah yang dapat dirangkum, antara lain : 

1. Bagaimana kebutuhan pemain atau penghobi olahraga bola voli terhadap 

lapangan indoor di wilayah Madiun ? 

2. Bagaimana lapangan bola voli indoor yang dapat mengakomodasi 

kebutuhan ? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari perencanaan penyewaan lapangan olahraga bola voli indoor di 

wilayah Madiun antara lain : 

1. Merancang desain penyewaan lapangan olahraga bola voli indoor di 

wilayah Madiun dengan memperhatikan kebutuhan pemain atau penghobi 

olahraga bola voli. 

2. Menganalisis biaya sewa untuk penyewaan lapangan bola voli indoor di 

wilayah Madiun 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Dapat mengetahui manfaat penelitian dan memahami tentang Perencanaan 

penyewaan lapangan bola voli indoor diwilayah Madiunyang akanditeliti 

dengan ilmu yang ada pada pembelajaran yang ada dibangku perkuliahan 

dan selain itu peneliti dapatmemperoleh pengetahuan yanglebih luas 

setelah melakukan penelitian. 

2. Bagi Masyarakat 

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam membuat bisnis 

perencanaan penyewaan lapangan bola voli indoor di wilayah Madiun. 

3. Bagi UKWMS Kota Madiun 

Berharap penelitian ini dapat berbagi manfaat bagi UKWMS Kota Madiun 

khususnya bagi Program Studi S1 Rekayasa Industri untuk 

mengembangkan ilmu perencanaan penyewaaan lapangan bola voli indoor 

di wilayah Madiun. 

4. Bagi Pembaca 

Memberikan wawasan serta pengetahuan tambahan bagi pembaca agar 

dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. 

5. Bagi Pemain 

Sebagai meningkatkan prestasi dalam bidang olahraga bola voli. 

1.5. Batasan Masalah 

Berikut batasan-batasan masalah pada penulisan ini untuk perencanaan bola 

voli indoor di wilayah Madiun. 

1. Perencanaan penyewaan lapangan bola voli Indoor hanya sampai ke 

desainnya saja dan dibatasi sampai penentuan harga sewa. 

1.6. Asumsi Penelitian 

Penyewaan lapangan bola voli indoor ini hanya berupa rencana dan tidak ada 

perubahan untuk kegiatan olahraga bola voli. 
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1.7. Sistematika Penulisan Skripsi 

Penyusunan laporan penelitian ini akan disusun secara sistematis sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Babini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat 

penelitian, ruang lingkup masalah,asumsi penelitian,dan penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori agar digunakan untuk mendukung proses 

penyelesaian topik penelitian 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tahapan-tahapan agar dilakukan untuk menyelesaikan masalah 

dalam topik penelitian. 

BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab iniberisi data-data yang terkumpul dan akan diolah dengan teknik serta 

prosedur yang sudah dijelaskan pada tahap sebelumnya. 

BAB V : ANALISIS DAN INTERPRETASI : 

Dalam bab ini berisi pembahasan hasil pengolahan data yang disesuaikan dengan 

tujuan penelitian. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran yang akan disampaikan 

kepada objek penelitian. 


