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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa 

kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”. 

 

Tugas akhir ini saya persembahkan buat kedua orang tua saya kaka, adik yang selalu 

support dalam segala hal, dan juga teman-teman seperjuangan seangkatan jurusan 

Teknik Informatika angkatan 2019 yang berjuang tak kenal lelah mengerjakan 

laporan praktek kerja lapangan di kala pandemi. 

Terima kasih yang tak terhingga untuk para dosen pembimbing yang dengan sabar 

membimbing saya, Bapak/Ibu pegawai yang sudah mengajarkan banyak hal selama 

magang di Lapangan Indah Futsal TDM 2,dan juga terima kasih untuk semua pihak 

yang mendukung keberhasilan tugas akhir saya yang tidak bisa saya sebutkan satu 

per satu. 
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ABSTRAK 

 

MILIANUS SANDRO MUDA 19130003. APLIKASI PEMESANAN 

LAYANAN FUTSAL BERBASIS MOBILE DI TDM 2 INDAH FUTSAL. (Di 

bawah Bimbingan: MENHYA SNAE, M.KOM. sebagai Dosen Pembimbing I 

dan TRI ANA SETYARINI, S.SI., M.CS. sebagai Dosen Pembimbing II). 

Futsal adalah salah satu cabang olahraga yang telah popular sekarang ini. Seiring 

waktu, ikut berkembang pula usaha jasa penyewaan lapangan futsal. Dari survei 

yang dilakukan khususnya di lapangan Indah Futsal proses pengolaan bisnis masih 

dilakukan secara manual belum secara komputerisasi. Dari hasil survei tersebut 

maka terbuka peluang untuk membangun sebuah sistem untuk mengelola bisnis ini 

secara terkomputerisasi. Diharapkan sistem ini nantinya dapat digunakan oleh para 

penyedia jasa penyewaan lapangan futsal untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan secara lebih mudah berupa fasilitas laporan keuangan periodik, 

sedangkan bagi konsumen dapat membantu dengan adanya fasilitas jadwal 

ketersediaan waktu lapangan, fasilitas booking, dan untuk member futsal guna 

mendapatkan potongan harga sewa dari pihak yang pengelola. Sedangkan MySQL 

dan Xampp sebagai database. Serta perangkat lunak yang digunakan berupa 

Android Studio.Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah sistem berbasis 

Android tentang penyewaan lapangan Futsal yang dapat membantu pengelola dalam 

menjalankan usaha tersebut dengan adanya laporan keuangan untuk memudahkan 

dalam pengambilan keputusan dan juga memberikan informasi yang lebih muda 

kepada pihak pelanggan berupa jadwal ketersediaan jadwal lapangan dan 

pemesanan secara online untuk member. 

 

 
Kata Kunci: Android, Futsal, Penyewaan, Sistem. 
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ABSTRACT 

MILIANUS SANDRO YOUNG 19130003. MOBILE-BASED FUTSAL 

SERVICE ORDERING APPLICATION AT TDM 2 INDAH FUTSAL. (Under 

the Guidance: MENHYA SNAE, M.KOM. as Supervisor I and TRI ANA 

SETYARINI, S.SI., M.CS. as Supervisor II). 

 

Futsal is one of the most popular sports today. Over time, the futsal field rental 

service business also developed. From the survey conducted especially in the field 

of Indah Futsal, the business processing process is still done manually and not 

computerized. From the results of the survey, there is an opportunity to build a 

system to manage this business computerized. It is hoped that this system can later 

be used by futsal field rental service providers to get the information they need more 

easily in the form of periodic financial reporting facilities, while for consumers it 

can help with the availability of field time schedule facilities, booking facilities, and 

for futsal members to get a discount rental price from the manager. While MySQL 

and Xampp as the database. And the software used is Android Studio. The final 

result of this research is an Android-based system about Futsall field rental that can 

help managers in running the business with financial reports to facilitate decision-

making and also provide more information to customers in the form of field schedule 

availability and online booking for members. 

 

Keywords: Android, Futsal, Rental, System. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat cepat mempengaruhi 

berbagai segi kehidupan dalam masyarakat. Hal ini menyababkan terjadinya 

perubahan sistem pada dunia kerja dan bisnis, yang berdampak juga pada perubahan 

mekanisme kerja. Teknologi banyak diterapkan untuk pengelolaan pekerjaan karena 

efektivitas dan efisiensi yang terbukti mampu mempercepat kinerja, dan pada 

akhirnya akan meningkatkan keuntungan. 

Trend bisnis yang menjanjikan salah satu adalah penyewaan atau pemesanan 

lapangan futsal. Saat ini olahraga futsal banyak diminati oleh masyarakat baik 

kalangan remaja maupun dewasa. Di dalam dunia bisnis, khususnya dalam dunia 

olahraga futsal tentunya juga membutuhkan informasi-informasi untuk 

mengefisienkan dan mengefektifkan proses-proses penyewaan yang ada di 

dalamnya. Jadwal yang tidak terkontrol dengan baik menyebabkan waktu yang 

terbuang. Hal ini akan mengakibatkan tingkat pendapatan. Oleh karena itu, 

diperlukan sebuah aplikasi yang mampu mengelolah data secara efektif dan efisien 

sehingga terjadi komputerisasi data. 

Pemesanan atau penyewaan lapangan futsal adalah suatu usaha yang bergerak 

di bidang pelayanan masyarakat dalam bidang olahraga futsal. Saat ini sudah banyak 

yang melakukan usaha di bidang tersebut, maka dari itu bersaing dengan tempat lain 

pihak pengelola harus meningkatkan kinerja persewaan lapangan tersebut. Dalam 

usaha persewaan tersebut, baik dan buruknya dinilai dari pelayanan dan fasilitas 

yang diberikan kepada pelanggan. Untuk memberi pelayanan yang baik, pengelola 

usaha harus memberikan informasi yang akurat pada pelanggan. 

Di dalam sebuah perusahan atau bidang bisnis baik kecil, menengah, maupun 

berskala besar, biasanya perlu menggunakan sebuah sistem informasi yang 

menunjang kegiatan perusahan maupun usah bisnis tersebut. Dengan adanya sistem 

informasi tersebut maka segala sesuatu kegiatan dapa terkontrol satu sama lain 

dengan baik. 
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Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbaris Linux, 

Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan 

aplikasi sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Saat ini ponsel 

telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi manusia 

modern dengan ponsel, tablet, atau perangkat bergerak lainnya, mungkin sudah 

lebih intensif dibandingkan interaksi dengan laptop atau desktop. 

Futsal saat ini merupakan salah satu olahraga yang paling diminati di 

Indonesia, semua kalangan dari berbagai umur pun gemar dengan olahraga futsal. 

Banyaknya penggemar olahraga futsal ini sehingga menjadikan peluang bisnis yang 

sangat menjanjikan. Tidak mengherankan apabila saat ini banyak dijumpai tempat 

penyewaan lapangan futsal dimana-mana. 

Masalah lainnya yang terjadi pada pemesanan Lapangan futsal di TDM 2 

adalah petugas masih memanfaatkan buku manual dalam melakukan manajemen 

jadwal lapangan. Proses reservasi juga cukup merepotkan petugas karena pelanggan 

sering melakukan pemesanan secara mendadak. Terutama pada saat pelanggan 

datang secara bersamaan juga membuat petugas kerepotan dalam menangani proses 

reservasi sehingga berpotensi menimbulkan kekecewaan kepada pelanggan. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya suatu aplikasi yang dapat memberikan 

informasi secara online, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi komputer 

berbasis mobile. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka akan dilakukan dan dikaji aplikasi 

penyewaan online lapangan futsal berbaris Android dan akan dituangkan dalam 

bentuk laporan tugas akhir yang berjudul”APLIKASI PEMESANAN LAYANAN 

FUTSAL BERBASIS MOBILE DI TDM 2 INDAH FUTSAL”. 

1.2. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut: “bagaimana membangun aplikasi mobile yang dapat digunakan untuk 

menyewa lapangan Futsal pada lapangan Indah Futsal TDM 2 tanpa yang 

bersangkutan datang secara langsung dan penyewa dapat memesan jadwal lapangan 

Futsal secara online?”. 
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1.3. Batasan masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis menetapkan batas masalah 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini hanya membahas mengenai pemesanan dan informasi jadwal 

lapangan futsal. 

2.  Aplikasi ini dibangun menggunakan program Android Studio. 

3. Aplikasi ini sudah bisa diakses secara online. 

4. Aplikasi untuk penyewa dibuat di atas platform Android sehingga            

dimungkinkan hanya dapat berjalan pada smartphone berbasis Android. 

5. Bahasa pemograman pada tugas akhir ini menggunakan Glide APP. 

1.4. Tujuan dan manfaat 

1.4.1. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi pemesanan 

layanan lapangan indah Futsal di TDM 2 Berbasis Mobile guna membantu dan 

mempermudah user dalam melakukan pemesanan lapangan Futsal. 

1.4.2. Manfaat 

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.Dapat mempermudah pelanggan untuk melihat daftar jadwal yang telah 

dipesan. 

2. Dapat mengetahui kondisi lapangan, apakah masih readiy atau tidak. 

3. Dapat membantu pemesan untuk memesan lapangan Futsal. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

2.1. Penelitian Terdahulu  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain lain Ruhmawan (2017), 

menghasilkan layanan informasi pemesanan lapangan futsal yang memiliki fitur 

penjadwalan, pemesanan, proses pengolahan data pemesanan, dan pembuatan 

laporan transaksi pemesanan lapangan futsal yang berbasis Mobile.“Aplikasi E-

Futsal dengan Metode Mobile-GIS dan GPS Berbasis Android” (Agustian, 2017). 

Pada penelitian diatas peneliti menggunakan aplikasi berbasis Android dengan 

memanfaaatkan teknologi GIS dan GPS sedangkan yang penulis kembangkan 

adalah aplikasi reservasi lapangan futsal berbasis WEB tanpa terintegrasi dengan 

GIS dan GPS. Persamaan dari aplikasi peneliti dan penulis adalah sebagai tempat 

pemasaran lapangan futsal yang dimiliki oleh pengelola. “Impementasi Algoritma 

Brute Force dalam Perancangan Aplikasi Penelusuran Skripsi” (Afif, 2018). Pada 

penelitian diatas peneliti dan penulis menggunakan aplikasi berbasis WEB dan 

memiliki fitur pencarian. Pencarian yang digunakan oleh peneliti adalah pencarian 

skripsi dan penulis menggunakan 7 pencarian lapangan futsal. Perbedaan dari 

aplikasi ini peneliti terfokus hanya pada pencarian skripsi sedangkan aplikasi 

penulis juga dapat mengecek dan memesan lapangan futsal.   

2.2. Sejarah Singkat Lapangan Indah Futsal  

 Lapangan Indah Futsal didirikan pada Tahun 2011 dan diresmikan pada Tahun 

2012 dengan luas lapangan 18x25 dan luas tanah 23x31m2. Pemilik lapangan Indah 

Futsal di miliki oleh Bapak H. Abdullah S Sagran dan di kelola oleh anak ke 3 

bernama Fauzi Abdullah Sagran sampe tahun 2015. Setelah Tahun 2015 lapangan 

Indah Futsal di kelola oleh anak ke 4 bernama Saleh Abdullah Sagran sampe Tahun 

2019 dan akhirnya pada tanggal 10 Oktober 2019 diambil atau di kelola oleh PT 

Chandra Utama Agency sampai saat ini. Lapangan Indah Futsal terletak di TDM 2, 

Kecamatan Oebufu Kota Kupang. Didirikannya lapangan Indah Futsal ini di latar 

belakangi atas bisnis lapangan futsal yang menjanjikan seiring dengan banyaknya 
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peminat olahraga futsal di Kota Kupang dibandingkan dengan peminat lapangan 

sepak bola. 

Seiring berjalannya waktu, lapangan Indah Futsal mampu bersaing dengan 

lapangan futsal lainnya dengan mengedepankan fasilitas yang dinilai cukup baik. 

Lapangan Indah Futsal semakin berkembang dengan meningkatkan kualitas serta 

fasilitas yang diberikan untuk penyewa lapangan futsal. Tidak hanya meningkatkan 

fasilitas yang ada di lapangan Indah Futsal saja melainkan membuat kenyamanan 

penyewa lapangan dalam bermain futsal. Meskipun lapangan Indah Futsal semakin 

berkembang, tidak jarang pula yang memberikan kritik maupun saran terhadap 

pelayanan yang diberikan. Dengan adanya kritik dan saran dapat menimbulkan 

dampak positif untuk meningkatkan pelayanan penyewa lapangan futsal dan juga 

mengembangkan usahanya dengan menyediakan segala jenis atribut futsal. 

2.2.1. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan hal penting dalam sebuah instansi sebagai 

pedoman tugas, tanggungjawab, hak, wewenang dan hubungan koordinasi masing-

masing jabatan dalam aktifitas organisasi. Berikut adalah struktur organisasi 

lapangan Indah Futsal. 

 Tabel 1. Sturktur Organisasi Lapangan Indah Futsal 

STRUKTUR ORGANISASI LAPANGAN INDAH FUTSAL TDM 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

PEMILIK 

PENGELOLA 

KEAMANAN ADMINISTRASI KEBERSIHAN 
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2.2.2. Deskripsi 

Deskripsi kerja dari masing-masing profesi sesuai struktur Lapangan Indah 

Futsal adalah sebagai berikut: 

1 Pemilik 

Sebagai pemilik usaha lapangan futsal 

2 Pengelolah 

 Bertugas mengelolah usaha lapangan futsal. 

3 Administrasi 

 Bertugas mengatur keuangan yang masuk dari penyewaan lapangan futsal 

dan menentukan waktu mulai dan berakhirnya penyewaan lapangan futsal. 

4 Keamanan 

Bertugas menjaga keamanan area lapangan futsal baik itu di dalam area 

maupun di luar area futsal. 

5 Kebersihan 

Bertugas membersihkan area lapangan futsal dari sampah-sampah agar 

penyewa dapat nyaman pada saat bermain. 

2.3. Pengertian Sistem  

Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya 

satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan 

tertentu. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau 

himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi,  

saling tergantung  satu  sama  yang  lain,  dan  terpadu (Yunaeti  dan Irviani, 2017). 

Dari definisi ini dapat dirinci lebih lanjut pengertian sistem secara umum yaitu: 

1. Setiap sistem terdiri dari unsur. 

2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan. 

3. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. 

4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar 

2.4. Pengertian futsal 

Futsal adalah Olahraga bola yang dimainkan oleh dua tim, yang masing-

masing beranggotakan 5 orang pemain. Futsal sendiri telah diciptakan sejak tahun 

1930 oleh Juan Carlos Ceriani di Uruguay. Hingga saat ini olahraga futsal 
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berkembang sangat pesat bahkan telah menjadi bagian dari FIFA (Fédération 

Internationale de Football Association) sejak tahun 1989. Tujuan Olahraga Futsal 

adalah mamasukkan bola ke gawang lawan. Dengan menggunakan kaki, kepala, dan 

semua bagian tubuh kecuali tangan. Tidak seperti Sepak Bola Olahraga Futsal 

dimainkan di ruang tertutup dan di tempat yang rata. Dengan ukuran lapangan yang 

lebih kecil dan jumlah pemain yang lebih sedikit dari Sepak Bola. Juga lapangan 

futsal dibatasi oleh garis bukan dengan net atau dengan sebuah papan. 

2.5. Tinjauan Umum Software 

2.5.1. Glide 

Glide adalah platform tanpa kode yang membantu membuat aplikasi dari 

lembar Google dalam lima menit gratis. Alat tanpa kode memungkinkan 

mengonversi Goole Sheet menjadi aplikasi seluler yang cantik dan mudah 

digunakan dengan UX sederhana. Dengna Glide, dapat membuat perubahan pada 

aplikasi dengan memodifikasi Sheet, yang berfungsi sebagai database, tetapi 

platform tanpa kodehannya memungkinkan interaksi CRUD (membuat, membaca, 

memperbarui,menghapus) dengan sheet pendukung. 

Pada Spreadsheet aplikasi Glide baris berfungsi seperti objek. Memilih tata 

letak untuk objek seperti daftar,judul, kalender, detail, peta, galeri, dan kolom. 

Untuk jenis objek apa pun, perlu menetapkan kolom ke bidang tampilan masing-

masing. Setiap tab Sheet menjadi” halaman”di aplikasi. Dasbor Glide 

memungkinkan mengakses aplikasi, menonton video tutorial dengan industri untuk 

menggunakan platform tanpa kode,dan membaca template dengan teliti. 

Glide menawarkan sejumlah tamplat gratis dan berbarbayar untuk 

membangun berbagai aplikasi, termasuk aplikasi yang tercatat kehadiran, melacak 

pengeluaran dan anggaran,membagi pengeluaran,mengelola undangan pesta,dan 

membuat kuis harian. Seperti Thunkable dan Bubble, Glide tidak menyediakan 

editor drag-and-drop, sehingga pilihan tata letak lebih dibatasi disisi posotifnya, ini 

berarti bahwa Glide menawarkan waktu peluncuran yang sangat cepat. 

Untuk membahagiakan aplikasi Glide, cukup salin, tempel,dan kirim tautan 

aplikasi ke siapa saja, dimana saja. Aplikasi Glide berfungsi sebagai PWA (aplikasi 

web progresif) dan berjalan di perangkat IOS dan Android. Meskipun tidak dapat 
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membuat aplikasi seluler asli dengan platform tanpa kode dapat mengisi formulir 

ini jika tertarik untuk mengirimkan aplikasi Glide ke App Store. 

Glade adalah platform tanpa kode yang nyaman bagi oroang-orang yang 

ingin membuat aplikasi sederhana dengan cepat, untuk bekerja, berpergian, 

bersantai, atau menetapkan tujuan pribadi (seperti kebugaran dan tabungan). Berkat 

fitur bagus platform tanpa kode, berbagai jenis orang dapat mengambil manfaat dari 

penggunaan Glide, termasuk pendidik, spesialis SDM/ operasi, karyawan Startup, 

pemilik usaha kecil, pecinta kuliner, dan orang tua muda. Glide menawarkan opsi 

berlangganan bulanan dan tahunan dengan dua tingkatan struktur harga, serta opsi 

gratis. Semua opsi gratis dan berbayar termasuk aplikasi yang dapat dibagikan, 

dilindungi kata sandi, pengguna tidak terbatas, dan integrasi dengan Stripe dan 

Zapier. 

Glide menyediakan menyediakan template yang membatasi pilihan tata letak 

tetapi membuatnya sangat mudah untuk meluncurkan aplikasi. Tidak seperti Glide, 

Bubble menyediakan editor antarmuka drag-and-drop yang memerlukan beberapa 

pelajaran untuk dipelajari, tetapi kemudian memungkinkan kebebasan desain penuh. 

Template untuk aplikasi Bubble juga tersedia untuk dibeli oleh pembuat pihat 

ketiga, seperti Zeroqode. 

Aplikasi Glide menyediakan Google Sheet untuk membuat basis data dan 

pada dasarnya hanya mengizinkan interaksi CRUD (membuat, membaca, 

membarui, meghapus) dengan lembar pendukung. Selain memungkinkan untuk 

acara fornt dan back-end, Bubble hadir dengan fungsionalitas database lengkap 

diluar CMS dan memungkinkan untuk menyelesaikan hal-hal seperti menanganni 

situasi bersyarat, menghubungkan ke API atau backend apa pun, dan membangun 

fitur seperti sistem komentar atau upvoting. 
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BAB III 

URAIAN KEGIATAN 

3.1. Uraian Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

Adapun kegiatan penulis selama pelaksanaan kegiatan praktek 

kerjaLapangan (PKL) seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2. Tabel Uraian Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

Hari Kerja Jam Kerja Kegiatan 

 Senin, 7 Februari 2022 7: 30 s.d  13 : 00 Pengenalan lokasi PKL  

Selasa, 8 Februari 2022 7: 30 s.d  13 : 00 

Membantu petugas untuk 

mencatat jadwal lapangan 

yang sudah di booking oleh 

para tim 

Rabu, 9 Februari 2022 7: 30 s.d  13: 00 
Membantu peteugas 

membersihkan lapangan 

Kamis, 10 Februari 2022  7 : 30 s.d 13 : 00 
Memberitahukan jadwal 

pertandingan 

Jumat, 11 Februari 2022 07 : 30 s.d 13 : 00 Mengawas pertandingan 

Senin, 14 Februari 2022 10:00 s.d 14:00 
Mempersiapkan bola untuk 

parah tim 

Selasa, 15 Februari 2022 08:00 s.d 12:00 Menjaga lapangan futsal  

Rabu, 16 Februari 2022 7:30 s.d 13: 00 
Rapat bersama para petugas     

lapangan 

Jumat, 18 Februari 2022 07:00 s.d 10:00 
Membersihkan lingkungan  

sekitar lapangan 

Senin, 21 Februari 2022 09:00 s.d 12:00 
Memberitahukan jadwal 

pertandingan 

Selasa, 22 Februari 2022 09:00 s.d 15:00 Memberitahukan jadwal  

Rabu, 23 Februari 2022 09:00 s.d 16:00 Membersihkan lapangan 
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Tabel 2. Tabel Uraian Kegiatan Praktek Kerja Lapangan  (lanjutan) 

Hari Kerja Jam Kerja Kegiatan 

Kamis, 24 Februari 2022 09:00 s.d. 16:00 Memberitahukan jadwal 

pertandingan 

Senin, 28 Februari 2022 10:00 s.d. 17:00 Rapat bersama akhir di 

tempat PKL 

Selasa, 1 Maret 2022 08:00 s.d. 15:00 Acara perpisahan sekaligus 

penyerahan surat balasan dari 

lokasi PKL 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

4.1.   Analisis Sistem  

Sistem yang dirancang merupakan usulan perancangan sistem untuk 

memudahkan User. Sehingga dapat memudahkan User untuk melakukan 

penyewaan dengan lebih fleksibel dan terkomputerisasi. Untuk memulai 

pembangunan suatu program aplikasi, terlebih dahulu dilakukan perancangan 

pengembangan perangkat lunak berdasarkan pengumpulan data dan kebutuhan dari 

pengguna yang menggunakan sistem ini. Adapun langkah-langkah atau tahapan 

pembangunan sistem ini adalah sebagai berikut: 

4.2.   Analisis dan Perancangan 

Pada lapangan Indah Futsal sistem penyewaan lapangan juga masih dilakukan 

secara manual dengan cara mencatat setiap penyewa, calon penyewa serta members 

dalam satu buku yang tentunya menyulitkan bagian pendataan penyewa untuk 

menyalin data members setiap minggunya sesuai dengan hari dan jam yang dipesan 

oleh members. Selain itu dalam menyampaikan informasi kepada calon penyewa 

yang ingin mengetahui hari dan jam lapangan yang kosong, pihak Indah Futsal harus 

mengecek data satu persatu dan menyamakan data members dengan minggu 

sebelumnya untuk menghindari penumpukan jadwal. Selama ini proses pemesanan 

pada Indah Futsal yaitu calon penyewa dapat mengirim SMS (short mesages 

services), telepon atau datang langsung ke tempat dan menanyakan informasi jadwal 

tersebut untuk selanjutnya baru mendapat informasi jadwal yang kosong. Ketika 

melakukan pemesanan penyewa juga harus mendatangi tempat penyewaan guna 

registrasi pembayaran maupun menyerahkan uang muka, kemudian menunggu 

petugas memeriksa buku pemesanan yang berisi data penyewa dan jadwal lapangan 

kosong yang masih tersedia. Hal ini tentu saja tidak praktis. Penyewa akan 

menghabiskan banyak waktu untuk mendatangi Indah Futsal, menunggu petugas 

mencatat pemesanan, dan memeriksa data pemesanan. Sistem penyewaan yang lama 

ini perlu dikembangkan guna mendapatkan sistem baru yang diharapkan dapat 

membuat proses penyewaan lapangan futsal yang lebih efektif dan efisien.  
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4.3.    Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 

Berdasarkan hasil observasi pada objek penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, dan hasil wawancara yang hendak mengecek, memesan atau mencari 

informasi mengenai lapangan futsal itu masih dilakukan dengan cara manual yaitu 

pengguna harus langsung datang ke lokasi. Kondisi ini memang kurang baik, karena 

untuk mendapatkan informasi mengenai lapangan futsal masih bersifat 

konvensional. Sistem yang berjalan untuk mengecek, memesan atau mencari 

informasi mengenai lapangan futsal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

Gambar 1. Flowmap Mekanisme Penyewaan Yang Sedang Berjalan 

Sistem yang sedang berjalan 

Pengelola Penyewa 
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Prosedur Penyewaan Lapangan Futsal yang sedang berjalan: 

1. Pengelola lapangan futsal menyediakan lapangan futsal 

2. Pengguna mendatangi tempat lapangan dan mengecek ketersediaan 

lapang atau jadwal kosong.  

3. Jika jadwal ketersediaan sudah terisi maka jadwal tersebut tidak dapat 

diganggu gugat atau dirubah dan penyewa tersebut harus mencari 

ketersediaan jadwal lain yang kosong. 

4. Jika jadwal kosong dan tersedia maka penyewa memberitahukan atau 

mengajukan pesanan lapangan kepada pengelola lapangan futsal, lalu 

pengelola akan mencatat data jadwal tersebut sesuai apa yang diajukan, 

lalu akan menyimpan data tersebut. 

4.4. Analisis Masalah 

 Adapun masalah yang dihadapi dalam sistem yang digunakan saat ini 

adalah: 

1. Bagaimana mengefisiensikan waktu pelanggan untuk menyewa 

lapangan futsal dimana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke tempat 

secara langsung.  

2. Bagaimana membuat pengelola lapangan futsal melakukan administrasi 

pengelolaan data penyewa dan data penyewaan menjadi lebih mudah dan 

secara terkomputerisasi. 

4.5. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

 Sub bab ini menjelaskan tentang spesifikasi minimal perangkat keras bagi 

User guna mendukung sistem ini dapat berjalan serta menggambarkan bagaimana 

sistem ini dibuat. 

4.5.1. Kebutuhan Perangkat Keras Develover 

Disini akan dijelaskan spesifikasi minimal perangkat keras (hardware) yang 

digunakan dalam merancang sistem penyewaan lapangan futsal, seperti pada Tabel 

2 dibawah ini: 
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Tabel 3. Spesifikasi Minimal Kebutuhan Perangkat Keras Developer 

  

Nama Keterangan 

Processor Intel Core i3-2330M 1.7Ghz 

RAM 4GB 
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Tabel 3. Spesifikasi Minimal Kebutuhan Perangkat Keras Developer 

(lanjutan) 

 

 

 

4.5.2. Kebutuhan Perangkat Keras User (Pengelola) 

 Pada Tabel 4 dijelaskan spesifikasi minimal perangkat keras (hardware) 

yang dibutuhkan user (penyewa) untuk menggunakan sistem penyewaan lapangan 

futsal ini agar berjalan optimal. 

Tabel 4. Spesifikasi Minimal Kebutuhan Perangkat Keras User 

(Pengelola) 

Nama Keterangan 

VGA Intel HD Graphics 2GB 

Harddiks 2GB 

Layar 1280x800 pixels 

Mouse Standard 

Nama Keterangan 

Processor Intel Core 2 Duo 1.7Ghz 

RAM 2GB 

VGA Intel HD Graphics 2GB 

Harddisk 2GB 

Layar 1280x800 pixels 

Mouse Standard 
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4.5.3. Kebutuhan Perangkat Keras User (Penyewa) 

Pada Tabel 5 dijelaskan spesifikasi minimal perangkat keras (hardware) 

yang dibutuhkan user (penyewa) untuk menggunakan sistem penyewaan lapangan 

futsal ini agar berjalan optimal. 

  

Nama Keterangan 

Processor Snapdragon 450 8x Cortex-A53 up to 1.8 

GHz 

GPU Adreno 

RAM 2GB 

ROM Free Space 6MB 

Baterai 3.000 mAh 
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4.6. Perancangan Sistem 

Sistem yang dirancang merupakan usulan perancangan system untuk 

memudahkan user. Sehingga dapat memudahkan user untuk melakukan penyewaan 

dengan lebih fleksibel dan terkomputerisasi. 

4.6.1. Use Case Diagram 

Use Case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara 

pengguna dengan sistem. Use Case diagram menggambarkan hubungan antara 

aktor dan kegiatan yang dapat dilakukanya terhadap aplikasi. 

Gambar 2. Use Case Diagram Penyewa 

 
 

Tabel 6. Definisi Aktor Penyewa 

Aktor Deskripsi 

Penyewa Merupakan aktor yang akan menyewa 

lapangan futsal pada sistem penyewaan 

lapangan futsal 
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Gambar 3. Use Case Diagram Pengelola 

Tabel 7. Definisi Aktor Pengelola 

Aktor Deskripsi 

Pengelola Merupakan aktor yang akan mengelola 

data penyewaan pada sistem penyewaan 

lapangan futsal 

 

Untuk mempermudah dalam menganalisis, dapat menggunakan skenario 

pada fase-fase selanjutnya, sehingga dapat melakukan pemilahan pada skenario 

tersebut, antara lain: 

Skenario Use Case  

Nama Use Case  : Registrasi  

Aktor  : Penyewa  

Tujuan : Mendaftarkan data penyewa 

Tabel 8. Skenario Use Case Registrasi 
Aktor Sistem 

 1. Sistem menampilkan halaman 

registrasi 



xvi 
 

2. Aktor memasukan data nama, 

alamat, username, password, no 

hp dan ktp 

 

3. Aktor klik simpan  

 

Tabel 8. Skenario Use Case Registrasi (lanjutan) 

Aktor Sistem 

 4. Sistem menampilkan notifikasi 

pendaftaran berhasil dan masuk 

halaman login 

 

Nama Use Case  : Login 

 Aktor  : Penyewa dan Pengelola 

Tujuan   : Masuk halaman utama aplikasi 

Tabel 9. Skenario Use Case Login 

 

 

 

 

 

 

Aktor Sistem 

 1. Sistem menampilkan halaman 

Login 

2. Aktor memasukan username dan 

password 

 

3. Aktor klik login  

 4. Sistem menampilkan halaman 

utama 
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Nama Use Case  : Booking lapangan futsal  

Aktor  : Penyewa  

Tujuan  : Booking lapangan 

Tabel 10. Skenario Use Case Booking Lapangan Futsal 

Aktor Sistem 

 1. Sistem menampilkan halaman 

booking 

2. Aktor memasukan data booking 

berupa tanggal, jam awal, jam 

selesai lalu klik simpan 

 

  3. Sistem menyimpan data booking ke 

dalam basis data apabila jadwal 

belum terisi 

Nama Use Case  : Konfirmasi Bukti Pembayaran  

Aktor  : Penyewa  

Tujuan  : Melakukan konfirmasi pembayaran 

Tabel 11. Skenario Use Case Konfirmasi Bukti Pembayaran 

 

Nama Use Case  : Verifikasi Pembayaran  

Aktor Sistem 

 1. Sistem menampilkan halaman 

rincian data booking 

2. Aktor unggah gambar bukti 

pembayaran 

 

  3. Sistem meyimpan bukti pembayaran 

ke dalam basis data 
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Aktor  : Pengelola  

Tujuan  : Melakukan verifikasi pembayaran dari penyewa  

Tabel 12. Skenario Use Case Verifikasi Pembayaran 

Aktor Sistem 

 1. Sistem menampilkan daftar data 

booking lapangan 

2. Aktor menekan tombol lihat 

struk untuk melihat bukti 

pembayaran 

 

  3. Sistem menampilkan gambar bukti 

pembayaran 

4. Aktor verifikasi bahwa bukti 

pembayaran tersebut valid 

 

5. Aktor menekan tombol 

verifikasi 

 

 6. Sistem menampilkan dialog ‘Anda 

yakin verifikasi kode booking ini?’ 

7. Aktor menekan tombol Ok  

 

Tabel 13. Skenario Use Case Verifikasi Pembayaran (lanjutan) 

Aktor Sistem 

 
8 Sistem menampilkan pesan booking 

berhasil diverifikasi 

9 Aktor menekan tombol selesai 

setelah verifikasi bukti 

pembayaran tersebut 
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 10 Sistem menampilkan dialog booking 

ini sudah selesai 

11  Aktor menekan tombol OK  

 

Nama Use Case : Mengirim Notifikasi  

Aktor : Pengelola  

Tujuan  :Pengelola mengirim notifikasi kepada penyewa bahwa booking 

sudah diproses 

Tabel 14. Skenario Use Case Mengirim Notifikasi 

Aktor Sistem 

 1. Sistem menampilkan halaman menu 

master notif 

2. Aktor menekan tombol tambah 

data 

 

3. Aktor mengisi judul, isi dan 

tujuan User yang akan dikirim 

notifikasi lalu klik simpan 

 

 4. Sistem menampilkan pesan ‘Notif 

berhasil dikirim!!’ dan menyimpan 

kedalam basis data 

 

 

 

Nama Use Case  : Melihat notifikasi 

Aktor    : Penyewa  

Tujuan   : Penyewa melihat notifikasi untuk mengetahui status proses 

penyewaan 
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Tabel 15. Skenario Use Case Melihat Notifikasi 

Aktor Sistem 

 1. Sistem menampilkan halaman utama 

2. Aktor menekan tombol notifikasi  

  3. Sistem menampilkan notifikasi 

 

Nama Use Case  : Melihat Info  

Aktor    : Penyewa  

Tujuan   : Penyewa melihat info untuk mengetahui harga dan no 

rekening tujuan transfer 

Tabel 16. Skenario Use Case Melihat Info 

Aktor Sistem 

 1. Sistem menampilkan halaman utama 

2. Aktor menekan tombol info harga 

lapangan 

 

  3. Sistem menampilkan harga lapangan 

dan no rekening tujuan transfer 
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Nama Use Case  :   Melihat Riwayat booking  

Aktor    :   Penyewa  

Tujuan   : Penyewa dapat melihat riwayat booking yang pernah 

dilakukan 

Tabel 17. Skenario Use Case Melihat Riwayat Booking 

 

Nama Use Case : Menambah data member/penyewa 

Aktor   :Pengelola 

Tujuan   : Menambah data member/penyewa 

Tabel 18. Skenario Use Case Menambah data member/penyewa 

 

Aktor Sistem 

 1. Sistem menampilkan halaman utama 

2. Aktor menekan tombol riwayat 

booking 

 

  3. Sistem menampilkan daftar riwayat 

booking 
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Nama Use Case : Mengedit data member/penyewa 

Aktor   :Pengelola 

Tujuan   : Mengedit data member/penyewa 

Tabel 19. Skenario Use Case Mengedit data member/penyewa 

Nama Use Case : Menghapus data member/penyewa 

Aktor   :Pengelola 

Tujuan   : Menghapus data member/penyewa 

Aktor Sistem 

 1. Sistem menampilkan halaman 

master member 

1 Aktor menekan tombol tambah 

data 

 

2 Aktor memasukan data nama, 

alamat, username, password, no 

hp,dan level 

 

3 Aktor klik simpan  

 4 Sistem menampilkan notifikasi 

‘Penambahan User Berhasil !!!’ 

dan menyimpan data pada basis 

data 

Aktor Sistem 

 
1 Sistem menampilkan halaman master 

member 

 

2 Aktor memilih penyewa/member 

yang ingin diedit lalu klik edit 

 

3 Aktor mengedit lalu klik simpan  

 4 Sistem menyimpan ke dalam 

basis data 
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Tabel 20. Skenario Use Case Menghapus data member/penyewa 

  

Aktor Sistem 

 1. Sistem menampilkan halaman 

master member 

2 Aktor memilih penyewa/member 

yang ingin dihapus lalu klik hapus 

 

3 Aktor mengedit lalu klik 

simpan 

 

 4 Sistem menghapus penyewa/member 

daribasisdata 
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Nama Use Case : Melihat dan Export data booking 

Aktor   : Pengelola 

Tujuan   : Melihat data booking yang pernah dilakukan 

 Tabel 21. Skenario Use Case Melihat dan Export data booking 

 

Nama Use Case : Menambah User admin 

Aktor   : Pengelola 

Tujuan   : Menambah User admin 

Tabel 22. Skenario Use Case Menambah User admin 

 

Aktor Sistem 

 1 Sistem menampilkan halaman 

data booking 

2 Aktor melihat data riwayat 

booking 

 

3 Aktor export data tersebut bisa 

berupa file csv, Excel, pdf 

 

 4 Sistem mengunduh file yang di 

export 

Aktor Sistem 

 1 Sistem menampilkan halaman 

master admin 

2. Aktor menekan tombol tambah 

data 

 

3. Aktor memasukan data nama, 

alamat, username, password, 

no hp, dan level 

 

4. Aktor klik simpan 

 

 

 5. Sistem menyimpan ke dalam 

basis data 
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Nama Use Case : Mengedit User admin 

Aktor    : Pengelola 

Tujuan     : Mengedit User admin 

Tabel 23. Skenario Use Case Mengedit User admin 

 

Nama Use Case : Menghapus User admin 

Aktor   : Pengelola 

Tujuan   : Menghapus User admin 

Tabel 24. Skenario Use Case Menghapus User admin 

  

Aktor Sistem 

 1. Sistem menampilkan halaman 

master admin 

2. Aktor memilih user yang ingin 

diedit lalu klik edit 

 

3. Aktor mengedit lalu klik 

simpan, 

 

 4. Sistem menyimpan ke dalam 

basis data 

Aktor Sistem 

 1. Sistem menampilkan halaman 

master member 

2. Aktor memilih User yang ingin 

dihapus lalu klik hapus 

 

3. Aktor klik hapus  

 4. Sistem menghapus User dari 

basis data 
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Nama Use Case : Menambah foto lapangan 

Aktor   : Pengelola 

Tujuan   : Menambah foto lapangan agar tampil di aplikasi penyewa 

 

Tabel 25. Skenario Use Case Menambah foto lapangan 

 

Nama Use Case : Mengedit foto lapangan 

Aktor   : Pengelola 

Tujuan   : Mengedit foto lapangan 

Tabel 26. Skenario Use Case Mengedit foto lapangan 

Aktor Sistem 

 1. Sistem menampilkan halaman 

master slider 

2. Aktor menekan tombol tambah 

gambar 

 

3. Aktor memasukan nama dan 

unggah foto lapangan 

 

4. Aktor klik simpan  

 5. Sistem menampilkan notifikasi 

‘File berhasil disimpan. !!!’ dan 

menyimpan ke dalam basis data 

Aktor Sistem 

 1. Sistem menampilkan halaman 

master slider 

2. Aktor memilih foto lapangan 

yang ingin diedit lalu klik edit 

 

3. Aktor mengedit lalu klik 

simpan 
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Nama Use Case : Menghapus foto lapangan 

Aktor   : Pengelola 

Tujuan   : Menghapus foto lapangan 

Tabel 27. Skenario Use Case Menghapus foto lapangan 

 

4.6.2 Sequence Diagram 

 Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada setiap 

objek pada sebuah skenario. Diagram ini menunjukkan sejumlah contoh objek dan 

pesan yang diletakkan diantara objek-objek ini didalam Use Case. Komponen 

utama Sequence diagram terdiri atas objek yang digambarkan dengan kotak 

bernama. Pesan diwakili oleh garis dengan tanda panah dan waktu yang 

ditunjukkan dengan progres vertikal. 

1. Sequence Diagram Registrasi 

Sequence diagram ini digunakan penyewa untuk melakukan registrasi 

sebelum melalukan login. 

 4. Sistem menampilkan notifikasi 

‘File berhasil disimpan. !!!’ dan 

menyimpan ke dalam basis data 

Aktor Sistem 

 1. Sistem menampilkan halaman 

master member 

2. Aktor memilih foto lapangan 

yang ingin dihapus lalu klik 

hapus 

 

3. Aktor klik hapus  

 4. Sistem menghapus foto dari 

basis data 
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Gambar 5. Sequence Diagram Registrasi 

 

2. Sequence Diagram Login 

Sequence diagram ini digunakan pengelola untuk mengakses sistem 

login menggunakan email dan password 

Gambar 6. Sequence Diagram Login 

 

3. Sequence Diagram Booking 

Sequence diagram ini digunakan penyewa untuk melalukan booking 

lapangan 

Gambar 7. Sequence Diagram Booking 
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4. Sequence Diagram Konfirmasi Pembayaran 

Sequence diagram ini digunakan penyewa untuk mengkonfirmasikan 

pembayaran jika sudah melalukan pembookingan. 

Gambar 8. Sequence Diagram Konfirmasi Pembayaran 

5. Sequence Diagram Verifikasi Pembayaran 

Sequence diagram ini digunakan pengelola untuk melakukan verifikasi 

pembayaran.  
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Gambar 9. Sequence Diagram Verifikasi Pembayaran 

 

 

6. Sequence Diagram Tambah, Edit, Hapus Notifikasi 

Sequence diagram ini digunakan pengelola untuk melihat data pelanggan 

dan mengedit jumlah deposit pelanggan. 

Gambar 10. Sequence Diagram Tambah, Edit, Hapus Notifikasi 
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7. Sequence Diagram Melihar Info 

Sequence diagram digunakan penyewa melihat informasi-informasi 

sesudah melakukan pembookingan. 

Gambar 11. Sequence Diagram Melihat Info 

 

 

 

8. Sequence Diagram Riwayat Booking 

Sequence diagram digunakan penyewa untuk melihat riwayat booking 

apakah sudah di booking atau belum di booking. 



xxxii 
 

Gambar 12. Sequence Diagram Riwayat Booking 

 

9. Sequence Diagram Tambah, Edit, Hapus penyewa/member 

Tampilan sequence diagram ini lihat/edit pelanggan merupakan tampilan 

ketika pengelola ingin melihat data pelanggan dan mengedit jumlah deposit 

pelanggan.   

Gambar: 13. Sequence Diagram Tambah, Edit, Hapus penyewa/member 

10. Sequence Diagram Tambah, Edit, Hapus User admin 
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Sequence diagram ini digunakan pengelola menghapus data-data 

penyewa yang belum melakukan registrasi 

Gambar: 14. Sequence Diagram Tambah, Edit, Hapus User admin 

 

11. Sequence Diagram Diagram Tambah, Edit, Hapus Foto Lapangan 

 Sequence diagram ini digunakan pengelola untuk menambah data-data 

peyewa. 

Gambar: 15. Sequence Diagram Tambah, Edit, Hapus Foto Lapangan. 

4.6.3. Class Diagram 

 Class Diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika di instansiasi akan 

menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain 

berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, 

sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut 

(metoda/fungsi). Class Diagram menggambarkan struktur dan deskripsi Class, 
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package dan object beserta hubungan satu sama lain seperti containment, 

pewarisan, asosiasi dan lain-lain. 

1. Class Diagram Penyewa 

Gambar: 16. Class Diagram Penyewa 

2. Class Diagram Pengelola 

Gambar: 17. Class Diagram Pengelola 

 

a. Perancangan Basis Data 
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Perancangan basis data merupakan perancangan yang digunakan untuk 

pembuatan dan penyimpanan data ke dalam sistem terdiri dari beberapa file basis 

data 

4.7.1 Struktur Tabel 

Untuk mendeskripsikan kebutuhan data dalam perancangan basis data, 

maka dibuatlah struktur data yang dibutuhkan melalui table data berikut struktur 

table yang telah dirancang. 

1. Nama Tabel : Booking 

Tabel 26. Tabel  Booking 

 

Nama Field Type Size Keterangan 

id_Booking Int 10 Id Booking 

Username Varchar 45 Username Login 

tanggal_Booking Date 0 Tanggal Booking 

Status Varchar 45 Status Booking 

Statusbayar Varchar 45 Status Bayar 

TanggalBuat Datetime 0 Tanggal 

Pembuatan 

Jamawal Varchar 45 Jam Mulai 

Jamselesai Varchar 45 Jam Selesai 

Durasi Varchar 45 Durasi Bermain 

Harga Varchar 45 Harga 

Struk Varchar 255 Struk Bukti 

Bayar 
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2. Nama Tabel : Daftar 

Tabel 27. Tabel Daftar 

 

 

 

 

 

4.8 Perancangan Antarmuka 

Nama Field Type Size Keterangan 

Id Int 10 Id 

Nama Varchar 35 Nama User 

Alamat Varchar 255 Alamat User 

Phone Varchar 13 No HP User 

Username Varchar 45 Username Login 

Password Varchar 45 Password Login 

Id_level Varchar 5 Id Hak Akses 

User 
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 Perancangan antarmuka (interface) merupakan rancangan yang 

menggambarkan interaksi aktor atau User dengan sistem dari segi tampilan atau 

display serta kemudahan User dalam pengoperasiannya. 

4.8.1 Rancangan Antarmuka 

a. Rancangan Antarmuka Penyewa 

1. Rancangan Menu Login 

 Berikut ini adalah tampilan login pelanggan calon pemesan lapangan di 

Indah futsal. 

Gambar 18. Rancangan Antarmuka Menu Login Penyewa.  

 

2. Rancangan Menu Daftar Pelanggan 

Halaman ini digunakan untuk melakukan pendaftaran sebelum pengguna 

diberikan akses untuk menambahkan data, dimana terdapat tujuh textfield untuk 

nama, alamat, username, password, No. Hp, KTP dan tombol daftar. 
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Gambar 19. Rancangan Antarmuka Menu Daftar Pelanggan 

3. Rancangan Menu Booking 

 Tampilan menu booking pesanan merupakan tampilan ketika pelanggan 

memilih jadwal yang sudah ditentukan tanggal dan waktunya. 

Gambar 20. Rancangan Antarmuka Menu Booking 

4. Rancangan Menu Riwayat Booking 

 Tampilan menu riwayat booking merupakan tampilan ketika pelanggan 

sudah melakukan booking 
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Gambar 21. Rancangan Antarmuka Menu Riwayat Booking 

 

5. Rancangan Menu Info 

Tampilan menu info merupakan tampilan harga sewa lapangan yang mau 

dibooking 

 Gambar 22. Rancangan Antarmuka Menu Info 

 

6. Racangan Menu Konfirmasi Pembayaran 

Tampilan konfirmasi pembayaran ini merupakan konfirmasi ulang ketika 

pelanggan ingin memesan lapangan berfungsi untuk memastikan kembali 

kepada pelanggan apakah sudah melakukan registrasi atau belum. 
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Gambar 23. Rancangan Antarmuka Menu Konfirmasi Pembayaran 

 

b. Rancangan Antarmuka Pengelola 

1. Rancangan Login 

 Tampilan halaman awal login adalah halaman awal ketika admin pertama 

kali membuka sistem, di halaman login. 

 Gambar 24. Rancangan Antarmuka Menu Login Pengelola 

 

2. Rancangan Menu Data Booking 

 Tampilan rancangan menu data booking merupakan tampilan untuk 

mengakses data-data yang mau dibooking. 
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 Gambar 25. Rancangan Antarmuka Menu Data Booking 

 

  

 

3. Rancangan Menu Laporan Booking 

 Tampilan ini merupakan tampilam untuk menampilkan data-data booking 

Gambar: 26. Rancangan Antarmuka Menu Laporan Booking 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Implementasi Sistem 

Implementasi adalah tahap dimana penulis menerapkan kode–kode program 

yang ditampilkan ke dalam wujud sebuah sistem yang dapat dioperasikan. Kode–

kode program yang dimaksud meliputi kode–kode program untuk menghasilkan 

tampilan ke pengguna (user interface) dan juga mengenai proses–proses yang 

terjadi didalamnya. Pada sub bab ini akan dibahas mengenai implementasi sistem 

yang mengarah pada suatu bentuk nyata, dapat dilihat hasilnya. Dengan kata lain 

akan diuraikan mengenai fungsi – fungsi setiap halaman yang ada di dalam sistem. 

5.1.1 Implementasi Sistem Penyewa 

1. Tampilan menu daftar/registrasi 

Tampilan menu daftar/registrasi adalah Tampilan sebelum penyewa 

melakukan registrasi atau pendaftaran untuk melakukan booking lapangan. 

   Gambar 27. Tampilan menu daftar/registrasi 
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2. Tampilan halaman form booking penyewa 

Tampilan halaman form booking adalah Tampilan penyewa mengisi data-

data untuk melakukan booking lapangan. 

Gambar 28. Tampilan halaman form booking penyewa 

 

3. Tampilan halaman form bayar penyewa 

Tampilan halaman form bayar penyewa adalah Tampilan penyewa untuk 

melakukan pengisian data dan mengupload bukti pembayaran. 

  Gambar 29. Tampilan halaman form bayar penyewa 
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4. Tampilan halaman riwayat booking penyewa 

Tampilan riwayat booking adalah Tampilan penyewa untuk melihat riwayat 

booking apakah sudah melakukan booking atau belum melakukan booking. 

 Gambar 30.Tampilan halaman riwayat booking penyewa 

 

5. Tampilan halaman hasil filter riwayat booking penyewa 

Tampilan ini untuk melihat jadwal pesanan yang sudah dilakukan pelanggan 

di Indah futsal. 

Gambar 31. Tampilan halaman riwayat booking penyewa 
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xlviii 
 

6. Tampilan halaman chat penyewa 

Tampilan ini merupakan tampilan penyewa untuk melakukan chatingan 

kepada admin tentang aplikasi yang sedang berjalan. 

 Gambar 32. Tampilan halaman chat penyewa 

 

 

7. Tampilam halaman awal mulai chat 

Tampilan ini merupakan tampilan menu awal penyewa untuk melakukan 

chatingan. 

Gambar 33. Tampilan halaman chat penyewa 
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8. Tampilan halaman mulai chat penyewa 

Tampilan ini merupakan tampilan mulai chat penyewa dengan admin  

Gambar 34. Tampilan mulai chat penyewa 

 

 

9. Tampilan hasil chat halaman penyewa 

Tampilan ini merupakan tampilan mulai chat penyewa dengan admin  

 Gambar 35. Tampilan hasil chat halaman penyewa  
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5.2.1 Implementasi Sistem Pengelola 

 

1 Tampilan menu awal masuk login 

Tampilan halaman login adalah halaman awal ketika admin pertama kali 

membuka sistem. 

Gambar 36. Tampilan menu awal masuk login 

 

2 Tampilan menu setelah login 

Halaman ini digunakan untuk melakukan pendaftaran sebelum pengguna 

diberikan akses untuk menambahkan data. 

 Gambar 37. Tampilan menu login 
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3 Tampilan Dashboard Admin Tab User 

Tampilan ini merupakan tampilan admin ketika ingin melihat data 

pelanggan. 

Gambar 38. Tampilan Dashboard Admin Tab User 

 

4 Tampilan menu daftar member/penyewa 

 Tampilan ini merupakan tampilan penyewa untuk melakukan mengisi data 

untuk melakukan booking lapangan 
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 Gambar 39. Tampilan menu daftar member/penyewa 

 

5 Tampilan data booking 

Tampilan ini merupakan tampilan penyewa melakukan pendaftaran untuk 

melakukan booking lapangan 

 Gambar 40. Tampilan data booking 

 

6 Tampilan data registrasi 

Tampilan ini merupakan tampilan penyewa mengisi data untuk melakukan 

registrasi 
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Gambar 41. Tampilan data registrasi 

 

7 Tampilan info sewa 

Tampilan ini merupakan tampilan admin untuk melihat data jadwal dan 

pemesanan lapangan 

 Gambar 42. Tampilan info sewa 

 

8 Tampilan laporan penyewaan 
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Tampilan ini merupakan tampilan untuk melihat tanggal sewa dan status 

booking 

Gambar 43. Tampilan laporan penyewaan 

 

 

5.2 Pengujian Sistem 

Metode pengujian yang digunakan adalah dengan mitode blackbox. Pengujian 

blackbox ini untuk menguji spesifikasi suatu fungsi atau modul, apakah berjalan 

sesuai yang diharapkan atau tidak. 

Tabel.28. Tabel Pengujian Sistem Untuk Penyewa 

Kelas Ujian Skenario 

Pengujian 

Hasil yang 

diterapkan 

Hasil Pengujian 

Login Mengisih email 

dan password 

dengan benar 

Masuk ke 

halaman utama 

Sesuai 
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Register Mengisi semua 

kolom dengan 

benar 

Menampilkan 

pesan pendaftaran 

berhasil 

Sesuai 

Register Tidak mengisi 

salah satu kolom 

Menampilkan 

pesan kolom 

tersebut tidak 

boleh kosong 

Sesuai 

Booking 

Lapangan 

Mengisi data 

dengan benar dan 

jadwal belum 

terisi 

Booking Berhasil Sesuai 

Booking 

Lapangan 

Form booking 

tidak di isi 

Menampilkan 

pesan Masukan 

Data dengan 

benar 

Sesuai 

Kirim Bukti 

Pembayaran 

Memilih foto 

bukti pembayaran 

Bukti pembayaran 

berhasil di upload 

Sesuai 

 

Tabel 28. Tabel Pengujian Sistem Untuk Penyewa (lanjutan) 

Kelas Ujian Skenario 

Pengujian 

Hasil yang 

diterapkan 

Hasil Pengujian 
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Kirim bukti 

pembayaran 

Tidak memilih 

foto bukti 

pembayaran 

Menampilkan 

pesan silakan pilih 

bukti pembayaran 

Sesuai 

Notifikasi Melihat notifikasi Menampilkan 

notifikasi bahwa 

booking sukses 

Sesuai 

Tabel.29. Tabel Pengujian Sistem Untuk Pengelolah 

Pengujian Skenario 

pengujian 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil pengujian 

Login Mengisi email 

dan password 

dengan benar 

Masuk ke 

halaman utama 

Sesuai 

Lihat bukti TF Klik tombol lihat 

Struk 

Menampilkan foto 

bukti transfer 

Sesuai 

Verivikasi 

Pembayaran 

Klik tombol 

verifikasi lalu 

pilih OK 

Menampilkan 

pesan Bukti 

Pembayaran 

Bersahil 

diverifikasi 

Sesuai 

Menyelesaikan 

booking 

Klik tombol 

selesai lalu pilih 

OK 

Menampilkan 

pesan booking 

Sukses 

Sesuai 
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Tabel.29. Tabel Pengujian Sistem Untuk Pengelolah (lanjutan) 

Pengujian Skenario 

pengujian 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil pengujian 

Tambah member Mengisi kolom 

pendaftaran 

Menampilkan 

pesan 

penambahan 

member berhasil 

Sesuai 

Tambah member Mengisi kolom 

email yang sudah 

pernah terdaftar 

Menampilkan 

pesan gagal, email 

sudah ada 

Sesuai 

Edit member Mengedit data 

member 

Data berhasil 

diupdate ke 

database 

Sesuai 

Hapus member Menghapus data 

member 

Data terhapus dari 

database 

Sesuai 

Melihat laporan 

booking 

Klik menu 

laporan booking 

Menampilkan data 

booking 

Sesuai 

Tambah user 

admin 

Mengisi kolom 

pendaftaran 

Menampilkan 

pesan 

penambahan 

member berhasil 

Sesuai 
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Tambah user 

admin 

Mengisi kolom 

email yang sudah 

pernah terdaftar 

Menampilkan 

pesan gagal, email 

sudah adah 

Sesuai 

Edit user admin Mengedit data 

user admin 

Data berhasil 

update ke 

database 

Sesuai 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpilan 

Berdasarkan pembahasan dari bab – bab sebelumnya mengenai laporan tugas 

akhir yang berjudul “Aplikasi Pelayanan Futsal Berbasis Mobile Di TDM 2 Indah 

Futsal” penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:  

a. Aplikasi booking lapangan futsal berbasis mobile ini dapat 

meminimalisir terjadinya bentrok jadwal booking dan dapat 

mempermudah proses booking lapangan. 

b. Aplikasi booking lapangan futsal berbasis mobile ini dapat 

mempermudah proses booking dan dapat di akses dimana saja tanpa 

harus datang langsung ke lapangan  

c. Aplikasi booking lapangan futsal berbasis mobile ini dapat 

mengurangi resiko hilangnya data transaksi karena data tersimpan di 

database. 

6.2. Saran 

Untuk pengembangan lebih lanjut, penulis memberikan saran untuk 

pengembangan dari aplikasi booking lapangan futsal ini yaitu sebagai berikut:  

a. Perlu adanya penambahan fitur komunikasi langsung (live chat) agar 

mempermudah customer menghubungi pihak petugas. 

b. Perlu adanya penambahan fitur notifikasi / reminder. 

c. Perlu Penambahan adanya fitur cancel booking lapangan. 
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