
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat terkenal di

dunia dalam deretan olahraga beregu. Olahraga yang dimainkan oleh berjuta-juta

manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tua atau muda. Tidak bisa dipungkiri

bahkan dapat dikatakan bahwa rakyat di setiap negara pasti tahu akan permainan

sepakbola. Hampir semua orang bisa bermain sepakbola, karena cabang olahraga

ini tidak sulit, sederhana dan menyenangkan untuk dimainkan (Hermawan, 2014).

Perkembangan sepakbola tidak terlepas dari naungan organisasi

international yang merupakan induk sepakbola dunia. Organisasi International

yang mengurusi urusan sepakbola ini bernama Federation Internationale de

Football Association (FIFA), FIFA didirikan pada 21 Mei 1904 di Paris, Prancis

dan FIFA bermarkas di Zurich, Swiss. FIFA mempunyai fungsi seperti

menyelenggarakan turnamen-turnamen international yang diikuti oleh anggota

FIFA dan juga membentuk peraturan-peraturan yang terkait dengan sepakbola dan

seluruh unsur yang ada dalam sepakbola. Dapat dikatakan FIFA memiliki

kewenangan penuh terhadap sepakbola dan unsur-unsur terkait persepakbolaan di

dunia ini (Sasongko, 2016).

PSSI adalah salah satu anggota FIFA dari 209 anggota FIFA di dunia.

Sebagai federasi sepakbola Indonesia atau disebut juga sebagai Persatuan

Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). PSSI merupakan organisasi induk yang

bertugas mengatur kegiatan olahraga sepakbola di Indonesia. Diantara tugas PSSI

adalah menyelanggarakan kompetisi, hingga tahun 1979, kompetisi sepakbola

nasional di Indonesia diselenggarakan secara amatir, dan lebih dikenal dengan

istilah "Perserikatan". Namun pada tahun 2008, PSSI menyelenggarakan Liga

Super Indonesia sebagai liga sepakbola profesional pertama di Indonesia,

menggantikan Divisi Utama sebagai kompetisi tingkat teratas. Dan pada tahun

2016 PSSI kembali menyelenggarakan kompetisi yang bertajuk Indonesia Soccer
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Championship (ISC), kompetisi ISC 2016 sendiri terdiri dari 5 rangkain yaitu ISC

A yang menjadi strata tertinggi dilevel propesional yang di ikuti ISC b, ISC U-21,

hingga menyentuh level amatir. ISC Liga Nusantara (Linus) serta ISC Piala

Soeratin U-17 yang jadi 2 kompetisi level amatir. Dari kompetisi ISC tahun 2016

yang waktu pelaksaannya dari tanggal 29 april hingga 22 desember 2016

menghasilkan 724 total pertandingan, 1.889 total gol, 2.738 total kartu kuning,

126 total kartu merah hingga 3.584.241 jumlah penonton yang datang kestadion.

Dalam mengikuti kompetisi seorang pemain harus memperhatikan kondisi

fisik atau tingkat kesegaran jasmani, ketetapan teknik atau keterampilan yang

dimiliki agar performa pemain tersebut tetap stabil. Seorang pelatih sepakbola

berlisensi B AFC Bapak Yusran mengatakan untuk melihat kualitas seorang

pemain di lihat dari performanya ketika bermain. Performa pemain adalah

penampilan puncak dari penampilan seorang pemain. Bapak Yusran juga

mengatakan bahwa performa pemain dinilai berdasarkan asumsi pelatih klub saja

untuk menentukan status pemain tersebut apakah layak untuk dipertahankan dan

dievaluasi. Dari asumsi tersebut akan berdampak ketidak akuratan data performa

pemain karena bersifat subjektif atau menduga-duga berdasarkan perasaan pelatih

saja.

Pada setiap musimnya PSSI mengumpulkan data statistik setiap pemain

dari seluruh klub yang mengikuti kompetensi ISC. Data yang di kumpulkan

berupa data diri tiap pemain yaitu usia, total main inti, total main cadangan, total

cadangan tidak main, jumlah menit bermain, persentase main, jumlah kartu yang

di peroleh dan jumlah gol. Dari data yang di kumpulkan PSSI tersebut bisa di

jadikan sebagai indikator untuk melakukan evaluasi dan kebijakan untuk

menentukan performa pemain secara akurat guna untuk meningkatkan kualitas

kompetisi pada musim pertandingan berikutnya. Selain bagi PSSI, klub juga dapat

memanfaatkan data tersebut untuk melakukan evaluasi terhadap performa pemain.

Terkadang proses seleksi performa pemain tidak berjalan sesuai

kemampuan yang diukur dengan tepat untuk setiap pemain. Oleh karena itu pada

penelitian ini akan dilakukan penerapan metode clustring algoritma K-means

untuk mengelompokkan performa pemain tersebut. Klasterisasi adalah proses
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mengelompokkan objek berdasarkan informasi yang diperoleh dari data yang

menjelaskan hubungan antar objek dengan prinsip untuk memaksimalkan

kesamaan antar anggota satu kelas dan meminimumkan kesamaan antar kelas.

K-Means merupakan salah satu metode yang ada pada data mining, K-

Means termasuk kedalam jenis unsupervised atau tanpa data training. Metode ini

membagi sekumpulan data menjadi beberapa cluster dengan karakteristik yang

sama dan karakteristik yang berbeda akan dikelompokkan pada cluster yang

lainnya.Metode K-Means Clustering dapat diterapkan pada kasus dengan jumlah

record data yang sangat besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Ghosh dan Dubey (2013) dengan judul

“Comparative Analysis of K-Means and Fuzzy C-Means Algorithms”

membandingkan penggunaan K-Means dan algoritma Fuzzy C-Means (FCM)

membuktikan bahwa K-Means memiliki kompleksitas waktu yang lebih baik

dibandingkan algoritma FCM dalam menyelesaikan permasalahan klasterisasi.

Sementara itu hasil penelitian Budiman, dkk (2016) dengan judul Perbandingan

Metode K-Means dan Metode DBSCAN Pada Pengelompokan Rumah Kost

Mahasiswa Di Kelurahan Tembalang Semarang, menggunakan nilai indeks

silhouette sebagai parameter perbandingan, didapatkan K-means memiliki nilai

yang lebih tinggi dibandingkan nilai DBSCAN dengan perbandingan 0,463

berbanding 0,281. Sehingga K-means terbukti lebih baik dalam pengelompokan

dibandingkan dengan DBSCAN.

Berdasarkan masalah serta solusi yang telah dijabarkan di atas, maka

penulis mengambil suatu rumusan masalah untuk melakukan penelitian dengan

judul “Klasterisasi Performa Pemain Sepakbola Liga Indonesia Menggunakan

Algoritma K-Means” guna mengolah data kompetisi Indonesia Soccer

Championship 2016 dan harapannya sebagai indikator dalam penentuan

kebijakan/ Regulasi oleh PSSI terhadap kompetisi tentang peforma pemain.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat

diambil suatu rumusan masalah yaitu bagaimana menerapkan metode K-Means

Clustering untuk melakukan pemetaan performa pemain yang mengikuti

kompetisi Indonesia Soccer Championship (ISC) yang diselenggarakan oleh PSSI.

1.3 Batasan Masalah
Untuk membuat penelitian ini lebih fokus dan terarah maka penulis

membatasi pada beberapa hal:

1. Data penelitian adalah data pemain sepakbola dari laporan kompetisi PSSI

satu musim penuh yaitu Indonesia Soccer Championship (ISC) 2016.

2. Dari 12 atribut digunakan 11 atribut  yaitu nama pemain, usia, main inti, main

cadangan, cadangan tidak main, menit bermain, persentase main, kartu

kuning, kartu merah dan total gol.

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan dan penulisan tugas akhir ini

adalah dapat menentukan, mengelompokkan dan menganalisa performa pemain

yang mengikuti kompetisi tersebut kedalam beberapa cluster dengan

menggunakan metode K-Means Clustering.

1.5 Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan dalam memahami laporan penulisan tugas akhir maka

dibuat rencana kerangka laporan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang deskripsi umum penelitian yang meliputi latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah

dan sistematika penulisan laporan tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang mendukung penelitian yang

berhubungan dengan penelitian meliputi teori umum PSSI, Knowledge

Discovery In Database, Data Mining, Clustering, Algoritma K-Means.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam

penelitian, mulai dari identifikasi masalah, teknik pengumpulan data,

analisa serta interpretasi.

BAB IV ANALISA

Bab ini membahas tentang analisa data serta analisa proses yang

dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Algoritma K-Means

Clustering.

BAB VI INTERPRETASI

Bab ini menguraikan mengenai interpretasi yang dilakukan dalam

penelitian, yaitu menerapkan algoritma K-Means dalam menentukan

Clustering performa pemain yang mengikuti kompetisi.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari

hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang berkaitan

dengan penelitian ini.


