
BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Anlisis Sistem 

Analisis sistem merupakan suatu analisis sistem informasi yang utuh 

kedalam suatu komponen dengan maksud untuk mengevaluasi permasalahan-

permasalahan, kesempatan, hambatan dan kebutuhan yang diharapkan sehingga 

dapat diusulkan teori perbaikannya. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui 

mekanisme aplikasi, proses-proses  yang terlibat dalam aplikasi serta hubungan-

hubungan proses. Tahap analisis merupakan tahapan yang sangat penting karena 

apabila terjadi kesalahan pada tahap ini, maka akan menyebabkan kesalahan pada 

tahapan selanjutnya. 

3.1.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui fasilitas yang 

harus disediakan atau fitur yang dimiliki oleh sistem agar dapat melayani 

kebutuhan pengguna sistem. Fungsi utama dari sistem ini adalah untuk 

membantu pengguna dalam melakukan pemesanan lapangan futsal  yang 

sesuai dengan jadwal yang diinginkan pengguna. 

3.1.2 Analisis Peran Sistem 

Sistem yang dibangun mempunyai peranan sebagai berikut: 

a. Sistem yang dibangun dapat meng-input, menyimpan, 

melihat, mengubah, dan menghapus jadwal dan event yang 

terdapat di lapangan terkait. 
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b. Sistem ini juga melakukan transaksi pembayaran terhadap 

transakasi pemesanan pada aplikasi dengan menggunakan 

saldo top up yang telah dilakukan pengguna sistem.  

c. Sistem dapat memberikan output berupa bukti hasil 

pemesanan lapangan serta laporan transaksi pemesanan per-

periode. 

d. Sistem yang dibangun juga sebagai sarana bertukar informasi 

bagi pelanggan yang telah mendaftar pada sistem dengan 

menggunakan fitur chat yang terdapat pada sistem.  

3.1.3 Analisis Peran Pengguna 

Sistem ini memiliki tiga kategori pengguna yaitu administrator, 

operator dan pelanggan. 

a. Administrator 

Administrator berperan untuk meng-input, mengubah dan 

menghapus data lapangan yang menjadi operator sistem serta 

data pelanggan. 

b. Operator 

Operator berperan dalam meng-input, mengubah dan 

menghapus data jadwal dan event. Jadwal yang telah di-input 

menjadi refrensi bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan. 
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c. Pelanggan 

Pelanggan yang melakukan pemesanan serta dapat melihat 

informasi berupa jadwal yang tersedia dan informasi event yang 

sedang berlangsung. 

3.1.4 Analisis Perangkat Pendukung 

Untuk menghasilkan output yang baik, maka sistem harus didukung 

oleh perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang baik 

pula. 

1. Perangkat Keras(Hardware) 

Perangkat keras (hardware) adalah perangkat fisik dari sebuah 

sistem komputer. Umumnya terdiri dari 3 jenis perangkat keras yaitu 

perangkat masukan, perangkat keluaran, dan perangkat pengolah. 

Komponen perangkat keras  digunakan dalam membangun sistem ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Komputer Intel Core i3 

b. RAM 4 GB 

c. Monitor VGA/NVIDIA GEFORCE 

d. Hard Disk Drive 

e. Keyboard 

f. Mouse 

2. Perangkat Lunak(Software) 

Perangkat lunak (software) adalah program komputer yang 

merupakan suatu susunan instruksi yang harus diberikan kepada unit 
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pengolah agar komputer dapat menjalankan perintah sesuai dengan 

yang dikehendaki. Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam 

membangun sistem ini adalah sebagai berikut : 

a. Sistem Operasi Windows 7 

b. Microsoft Word 2007 

c. Microsoft Visio 2007 

d. Sublime Text 3 

e. XAMPP 

f. Web Browser (Google Chrome) 

g. Balsamic Mockup 

3.2 Sistem Flowchart 

Flowchart digunakan untuk menggambarkan proses penyelesaian masalah 

dan sebagai bagan alir jalannya sistem. Setelah mengadakan analisis, maka dapat 

digambarkan Sistem Flowchart seperti terlihat pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Sistem Flowchart 
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3.3 Perancangan Sistem 

Tahap perancangan adalah proses penggunaan berbagai teknik dan prinsip 

untuk tujuan mendefinisikan proses atau sistem secara detail. Perancangan sistem 

harus berdasarkan Sistem Flowchart yang baru seperti yang sudah digambar pada 

pembahasan sebelumnya. 

3.3.1 Diagram Berjenjang 

Diagram berjenjang adalah diagram yang digunakan untuk 

mempersiapkan penggambaran diagram arus data ke level-level bawah. 

Diagram berjenjang dapat digambarkan dengan menggunakan notasi proses 

pada data flow diagram 

Berikut adalah diagram berjenjang dari sistem: 

Gambar 3.2 Diagram Berjenjang 
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3.3.2 Diagram Konteks 

Diagram konteks merupakan level tertinggi dari diagram arus data 

(DAD) yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungannya. 

Diagram ini menunjukkan secara umum hubungan dari proses input, proses 

dan output. 

Berikut adalah diagram konteks dari sistem : 

Gambar 3.3 Diagram Konteks 

3.3.3 Diagram Arus Data(DAD) Level 1 

Diagram Arus Data (DAD) level 1 adalah diagram yang 

menggambarkan bagian arus data suatu sistem yang telah ada atau baru 

dengan terstruktur dan jelas. Gambar 3.3 adalah DAD dari sistem yang 

terdiri dari 5 proses. 
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Gambar 3.4 DAD Level 1 

3.3.4 Diagram Arus Data(DAD) Level 1 Proses 3 

Proses input data top up merupakan langkah awal dalam melakuan 

proses top up. Nanti data ini akan diproses pada halaman admin berdasarkan 

data yang telah di-input secara valid. 
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Pada proses top up yaitu dengan menambahkan nilai pada 

proses input data top up dengan sisa saldo pada pelanggan. 

Gambar 3.5 DAD Level 1 Proses 3  

3.4 Pemodelan Sistem 

3.4.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan suatu model untuk 

menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek 

dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Pada ERD sistem ini 

terdiri dari 13 tabel yaitu tabel admin, tabel lapangan, tabel user, tabel top 

up, tabel p_top up, tabel transaksi, tabel jadwal, tabel jam, tabel chat, tabel 

informasi, tabel event, tabel gambar_lap dan tabel tmp_transaksi. 
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Gambar 3.6 ERD Sistem 

3.4.2 Perancangan Database 

Perancangan database adalah proses untuk menentukan isi dan 

pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan 

sistem. Prinsip utama basis data adalah pengaturan data/arsip. Sedangkan 

tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan 
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kembali data/arsip. Perancangan database dapat dijadikan sebagai 

penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari 

beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. 

Perancangan database ini terdiri dari dua tahap yaitu  perancangan model data 

konseptual dan perancangan model data fisik. 

1. Relasi Antar Tabel 

Relasi antar tabel bertujuan untuk membuat spesifikasi struktur 

penyimpanan dan jalur akses data sehingga diperoleh kemampuan 

sistem yang baik untuk berbagai aplikasi. Identifikasi tipe rasional 

bertujuan menetukan hubungan-hubungan yang ada antara jenis-jenis 

entitas yang telah diidentifikasi sebelumnya seperti pada gambar 3.7. 

Gambar 3.7 Relasi Antar Tabel 
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2. Perancangan Tabel 

Perancangan tabel merupakan tahapan untuk 

mengimplementasikan hasil perancangan database sebelumnya menjadi 

tersimpan secara fisik pada media penyimpanan eksternal sesuai dengan 

Database Management System DBMS) yang digunakan. My Structured 

Query Language (MySQL) merupakan pilihan DBMS yang tepat untuk 

mendukung aplikasi basis data yang dapat dilakukan kapanpun. Tabel-

tabel yang terdapat dalam basis data yang digunakan dalam sistem 

pengolahan data dalam proses pembuatan Aplikasi Pemesanan 

Lapangan Futsal Berbasis Web ini adalah sebagai berikut: 

1. Tabel Admin 

Tabel admin akan menyimpan informasi dari admin dimana 

informasi terdiri dari biodata diri admin seperti nama lengkap, 

nomor telepon dan email. Data akan digunakan pada proses 

login admin dengan menggunkan field nama dan password.    

Tabel 3.1 Admin 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_admin int 

(Auto 

Increament) 

11 * id_admin 

sebagai primary 

key 

nama varchar 50   

nama_lengkap varchar 100   

telp varchar 15   

email varchar 50   

password varchar 10   
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2. Tabel Lapangan 

Pada tabel lapangan akan menyimpan detail data lapangan serta 

data operator sebagai pengelola lapangan. Data tersebut akan 

menjadi sebuah informasi pada halaman pelanggan. Akan tetapi 

pada field username dan password tidak akan di tampilkan pada 

halaman pelanggan melainkan digunakan sebagai proses login 

operator. 

Tabel 3.2 Lapangan 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_lapangan Int 

(Auto 

Increament) 

11 * id_lapangan 

sebagai primary 

key 

nama_lapangan varchar 100   

nama_pemilik varchar 100   

almt_lapangan varchar 350   

telp_lapangan varchar 20   

telp_pemilik varchar 20   

email_lapangan varchar 100   

email_pemilik varchar 100   

foto_lapangan varchar 150   

deskripsi longtext    

hrg_lapangan int 20   

username varchar 50   

password varchar 100   

 

3. Tabel User 

Tabel User akan menyimpan data dari pelanggan yang 

menggunakan sistem dimana data tersebut akan digunakan pada 

proses transaksi, top up, serta proses login. Proses login 

menggunakan field email dan password 
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          Tabel 3.3 User 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_user int 

(Auto 

Increament) 

11 * id_user sebagai 

primary key 

nama varchar 100   

telp varchar 15   

email varchar 50   

alamat varchar 100   

saldo int 11   

password varchar 10   

 

4. Tabel Transaksi 

Transaksi pemesanan dan pembayaran lapangan akan disimpan 

berdasarkan lapangan yang dipesan pada tabel transaksi. 

Tabel 3.4 Transaksi  

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_transaksi Int 

(Auto 

Increament) 

11 * id_transaksi 

sebagai primary 

key 

id_lapangan int 11 ** id_lapangan 

sebagai foreign 

key 

nama_lapangan varchar 50   

jam varchar 20   

nama_pelanggan varchar 50   

nama_team varchar 100   

telepon varchar 20   

tgl_invoice date    

total_hrg varchar 50   

total_bayar varchar 50   

status varchar 50   
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5. Tabel Jam 

Jam yang ada pada tabel jadwal merupkan hasil input-an dari 

tabel jam dimana pada tabel jam hanya menyimpan jam namun 

tidak dapat diubah maupun dihapus karena sifatnya yang 

bersifat tetap. 

Tabel 3.5 Jam 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_jam Int 

(Auto 

Increament) 

11 * id_jam sebagai 

primary key 

r_jam time    

jam varchar 20   

 

6. Tabel Jadwal 

Tabel Jadwal digunakan untuk menyimpan data jadwal pada 

lapangan yang telah di-input berdasarkan jam pada tabel jam. 

Jadwal yang telah tersimpan akan menjadi sebuah informasi 

pada halaman pelanggan sehingga pelanggan dapat memesan 

lapangan sesuai dengan jadwal yang diinginkan. 

Tabel 3.6 Jadwal 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_jadwal Int 

(Auto 

Increament) 

11 * id_jadwal 

sebagai primary 

key 

id_lapangan int 11 ** id_lapangan 

sebagai foreign 

key 

jam time    

tgl_input date    

status varchar 25   
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7. Tabel Event 

Tabel event menyimpan dan menampilkan informasi data event 

yang telah di-input operator berdasarkan lapangan yang sedang 

menyelenggarakan event tersebut. 

Tabel 3.7 Event 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_event Int 

(Auto 

Increament) 

11 * id_event sebagai 

primary key 

id_lapangan int 11 ** id_lapangan 

sebagai foreign 

key 

nm_event varchar 50   

cover_event varchar 500   

isi_event longtext    

tgl_mulai date    

tgl_selesai date    

foto_event varchar 100   

 

8. Tabel p_topup 

Tabel proses top up akan menyimpan data permintaan top up 

dari pelanggan dimana tabel ini memiliki 8 field berupa 

informasi pelanggan  dengan tambahan field jumlah, bukti, 

tanggal dan status. Status digunakan untuk  mengetahui proses 

top up sudah ditanggapi admin atau belum, sehingga tidak 

terjadi pengulangan proses top up. 

Tabel 3.8 p_topup 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_top Int 

(Auto 

11 * id_top sebagai 

primary key 
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Increament) 

id_user int 11 ** id_user sebagai 

foreign key 

nama varchar 200   

telp varchar 20   

jumlah varchar 25   

bukti varchar 200   

tanggal date    

status varchar 25   

 

9. Tabel Topup 

Pada tabel top up memiliki 3 field yakni id_top sebagai primary 

key, id_pelanggan sebagai foreign key dan saldo. Field saldo 

yang ada pada tabel top up digunakan sebagai penyimpanan 

saldo terakhir dari pelanggan yang sedang melakukan top up 

untuk dijumlahkan dengan field jumlah pada tabel p_topup. 

Tabel 3.9 topup 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_top Int 

(Auto 

Increament) 

11 * id_top sebagai 

primary key 

id_user int 11 ** id_user sebagai 

foreign key 

saldo varchar 100   

 

10. Tabel Chat 

Tabel chat digunakan untuk menyimpan data dari fitur 

percakapan didalam aplikasi. Tabel chat memilki 4 field yakni, 

id_chat sebagai primary key, nama, tanggal dan isi. 
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Tabel 3.10 Chat   

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_chat Int 

(Auto 

Increament) 

11 * id_chat sebagai 

primary key 

nama varchar 100   

tanggal date    

isi varchar 300   

 

11. Tabel Informasi 

Pada tabel informasi akan menyimpan data dari informasi 

bantuan maupun syarat dan ketentuan yang berlaku dalam 

aplikasi serta tata cara penggunaan fitur-fitur yang terdapat 

didalam aplikasi. Data hanya di-input oleh admin.  

Tabel 3.11 Informasi 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_info Int 

(Auto 

Increament) 

11 * id_info sebagai 

primary key 

nama_info varchar 100   

isi longtext    

 

12. Tabel tmp_transaksi 

Pada tabel tmp_transaksi akan menyimpan data sementara dari 

transaksi pemesanan yakni data berupa jam serta tarif pada jam 

yang telah di-input kemudian nantinya akan dihitung total harga 

berdasarkan data jam yang di-input. 

   Tabel 3.12 tmp_transaksi 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_tmp Int 11 * id_tmp sebagai 
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(Auto 

Increament) 

primary key 

id_jadwal Int 11 ** id_ jadwal sebagai 

foreign key 

id_user Int 11 ** id_user sebagai 

foreign key 

jam Varchar 200   

harga int 20   

 

13. Tabel gambar_lap 

Tabel gambar_lap digunakan untuk menyimpan gambar 

lapangan yang nantinya akan ditampilkan pada informasi detail 

lapangan dalam bentuk carousel dinamis. 

   Tabel 3.13 gambar_lap 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_gambar Int (Auto 

Increament) 

11 * id_gambar sebagai 

primary key 

id_lapangan Int 11 ** id_ lapangan 

sebagai foreign key 

gbr_lap varchar 200   

nama_gbr varchar 200   
 

3.5 Perancangan Antar Muka(Interface) 

Adapun perancangan antar muka dari Aplikasi Pemesanan Lapangan 

Futsal Berbasis Website adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Perancangan Interface Pelanggan 

1. Tampilan Halaman Login Pelanggan 

Pada halaman login pelanggan terdapat terdapat field email dan 

password sebagai validasi login pelanggan serta tombol daftar akun 

bagi pelanggan yang belum menjadi pelanggan pada aplikasi. 
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        Gambar 3.8 Tampilan Login Pelanggan      

2. Tampilan Halaman Pendaftaran Akun Pelanggan 

Pada tampilan halaman daftar akun terdapat 7 field yaitu nama 

lengkap, telepon, email, alamat dan password. Adapun field 

konfirmasi password untuk meningkatkan keamanan akun pada 

aplikasi. 

   Gambar 3.9 Tampilan Daftar Akun 
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3. Tampilan Halaman Beranda Pelanggan 

Pada tampilan halaman beranda pelanggan terdapat menu 

beranda, booking, event, top up, profil, chat dan logout. Akan tetapi 

bila pelanggan belum melakukan login, maka menu yang 

ditampilkan hanya menu beranda, event, top up dan logout saja. 

Adapun tampilan halaman beranda pelanggan akan di tampilkan 

informasi lapangan yang tersedia dalam aplikasi serta tombol detail 

untuk melihat informasi detail lapangan yang tersedia. 

   Gambar 3.10 Tampilan Beranda Pelanggan 

4. Tampilan Halaman Detail Lapangan 

Pada halaman detail lapangan akan ditampilkannya informasi 

detail mengenai lapangan berupa deskripsi dan fitur apa saja yang 

disediakan lapangan serta informasi alamat, kontak, maupun tarif 

yang ditetapkan untuk melakukan pemesanan. Adapun informasi 

yang ditampilkan pada halaman detail lapangan yaitu jadwal yang 

telah disediakan operator. 
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   Gambar 3.11 Tampilan Detail Lapangan 

5. Tampilan Pilih Lapangan 

Sebelum pelanggan melakukan pemesanan, pelanggan akan 

diarahkan untuk memlilih lapangan yang ingin dipesan pada halaman 

pilih lapangan. Pada halaman pilih lapangan terdapat 2 buah tombol 

yakni booking lapangan dan detail lapangan.  

            Gambar 3.12 Tampilan Pilih Lapangan 
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6. Tampilan Halaman Pilih Jadwal 

Pada tampilan halaman pilih jadwal terdapat informasi tarif 

pemesanan dan jadwal yang telah disediakan operator serta aksi 

pemesanan pada tombol booking.  

Gambar 3.13 Tampilan Pilih Jadwal  

7. Tampilan Halaman Form Pemesanan 

Pada tampilan ini, pelanggan wajib mengisi setiap fields yang 

ada pada form pemesanan berdasarkan lapangan dan jadwal yang 

telah dipilih pelanggan. Pada tampilan ini juga terdapat 2 buah 

tombol batal dan pesan sekarang dimana tombol batal jika pelanggan 

ingin membatalkan transaksi dan tombol pesan sekarang jika 

pelanggan ingin melanjutkan transaksi.  
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           Gambar 3.14 Tampilan Form Pemesanan 

8. Tampilan Halaman Nota Transaksi 

Nota transaksi akan disediakan apabila pelanggan telah sukses 

melakukan transaksi pemesanan. Pada tampilan ini juga disediakan 

tombol cetak nota yang nantinya akan menjadi refrensi bagi 

pelanggan sebagai bukti bahwa pelanggan siap menggunakan 

lapangan yang telah dipesan.  

             Gambar 3.15 Tampilan Nota Transaksi 



51 
 

9. Tampilan Halaman Event 

Pada tampilan halaman event, terdapat informasi event yang 

sedang berlangsung. Informasi meliputi nama event, tanggal mulai, 

tannggal selesai dan cover event. Adapun tombol detail untuk 

melihat informasi event yang lebih spesifik. 

                Gambar 3.16 Tampilan Event 

10. Tampilan Halaman Detail Event 

Pada tampilan halaman detail event, akan disajikan informasi 

yang lebih spesifik mengenai event yang sedang berlangsung. 

      Gambar 3.17 Tampilan Detail Event 
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11. Tampilan Halaman Top up 

Halaman top up merupakan halaman dimana pelanggan akan 

melakukan penambahan saldo aplikasi. Pada halaman ini palanggan 

akan mengisi field nama, telepon, nominal top up serta bukti 

pembayaran. 

         Gambar 3.18 Tampilan Top up 

12. Tampilan Halaman Riwayat Transaksi 

Pada halaman ini, akan diberikan informasi mengenasi riwayat 

transaksi pelanggan selama menggunakan aplikasi. 

          Gambar 3.19 Tampilan Riwayat Transaksi 



53 
 

13. Tampilan Halaman Cek Profil 

Halaman cek profil merupakan halaman untuk menampilkan 

informasi data diri pelanggan serta informasi saldo aplikasi ter-

update  

   Gambar 3.20 Tampilan Cek Profil 

14. Tampilan Halaman Ubah Profil 

Pada tampilan halaman ubah profil, pelanggan dapat mengubah 

sendiri data diri pelanggan. 

   Gambar 3.21 Tampilan Ubah Profil 
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15. Tampilan Halaman Ubah Password 

Pelanggan dapat mengubah password secara mandiri dengan 

menggunakan menu ubah password. Tampilan ubah password dapat 

dilihat pada gambar 3.22. 

                 Gambar 3.22 Tampilan Ubah Password 

16. Tampilan Halaman Chat 

Halaman chat merupakan tampilan dari fitur yang tersedia 

dalam aplikasi. Pada tampilan ini akan menampilkan informasi dari 

pegirim ,tanggal pengiriman serta isi dari chat itu sendiri. Informasi 

chat yang ditampilkan berdasarkan tanggal pengirim terbaru. 

                    Gambar 3.23 Tampilan Chat 
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17. Tampilan Halaman Informasi Aplikasi 

Pada halaman informasi aplikasi akan disajikan informasi 

mengenai panduan penggunaan serta syarat dan ketentuan aplikasi. 

Adapun informasi kontak admin yang terdapat dalam halaman 

informasi aplikasi. 

         Gambar 3.24 Tampilan Informasi Aplikasi 

18. Tampilan Halaman Detail Informasi 

Pada halaman detail informasi akan menampilkan informasi 

aplikasi secara rinci berdasarkan informasi yang dipilih pada 

halaman informasi aplikasi. 

          Gambar 3.25 Tampilan Detail Informasi 
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19. Tampilan Halaman Pemberitahuan 

Pada halaman pemberitahuan akan menampilkan informasi 

permberitahuan mengenai proses top up pelanggan yang telah 

diverifikasi admin dengan status gagal. Terdapat tombol lihat untuk 

melihat informasi yang lebih spesifik. 

      Gambar 3.26 Tampilan Pemberitahuan 

20. Tampilan Halaman Detail Pemberitahuan 

Halaman detail pemberitahuan merupakan halaman yang akan 

menampilkan informasi pemberitahuan yang lebih spesfifik. 

Adapaun terdapat 2 buah tombol yakni update data dan hapus data, 

dimana pelanggan dapat meng-update data top up serta dapat 

menghapus data tersebut. 
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        Gambar 3.27 Tampilan Detail Pemberitahuan 

3.1.1 Perancangan Interface Operator 

1. Tampilan Halaman Login Operator 

Pada tampilan halaman login operator akan menampilkan field 

pelangganname dan password yang menjadi validasi login operator. 

                        Gambar 3.28 Tampilan Login Operator 

2. Tampilan Halaman Jadwal Lapangan 

Setelah berhasil login, operator akan masuk kedalam aplikasi 

dengan halaman jadwal lapangan sebagai halaman utama. Hal ini 
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bertujuan agar operator dapat mengetahui jadwal yang tersedia pada 

lapangan yang dikelolahnya. 

    Gambar 3.29 Tampilan Jadwal Lapangan 

3. Tampilan Halaman Atur Jam Operasional 

Pada halaman ini operator akan meng-input jadwal lapangannya 

secara mandiri. Hal ini dilakukan operator apabila belum ada jadwal 

yang tersedia pada aplikasi atau dengan kata lain jadwal masih 

kosong.  

        Gambar 3.30 Tampilan Atur Jam Operasional 
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4. Tampilan Halaman Pemberitahuan Pemesanan 

Pada halaman ini akan menampilkan informasi permberitahuan 

transaksi pemesanan dengan tipe bayar kredit. Adapun tombol lihat 

untuk melihat detail pemesanan. 

 Gambar 3.31 Tampilan Pemberitahuan Pemesanan 

5. Tampilan Halaman Detail Pemesanan 

Halaman detail pemesanan merupakan halaman yang akan 

menampilkan informasi transaksi pemesanan lebih spesifik. Adapun 

tombol lunaskan untuk melunaskan transaksi pembayaran dengan 

tipe bayar kredit. 

 Gambar 3.32 Tampilan Detail Pemesanan  



60 
 

6. Tampilan Halaman Data Pemesanan 

Data pemesanan akan ditampilkan pada halaman data 

pemesanan berupa tabel data pemesanan. Tersedia tombol detail dan 

belum lunas. Dimana tombol detail untuk melihat detail pemesanan 

dan tombol belum lunas jika status transaksi pembayaran masih 

berstatus belum lunas. Apabila status transaksi pembayaran telah 

lunas maka tombol belum lunas akan hilang dengan sendirinya. 

           Gambar 3.33 Tampilan Data Pemesanan 

7. Tampilan Halaman Laporan Pemesanan 

Halaman laporan pemesanan merupakan halaman yang akan 

bertugas untuk mencetak laporan pemesanan secara periode. Desain 

dari tampilan halaman laporan pemesanan dapat dilihat pada gambar 

3.32. 
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          Gambar 3.34 Halaman Laporan Pemesanan 

8. Tampilan Halaman Data Event 

Halaman data event akan menampilkan informasi event yang 

sedang berlangsung pada lapangan yang dikelola oleh operator. 

Terdapat tombol hapus untuk mengapus event dan detail untuk 

melihat informasi event lebih spesifik. Adapun tombol tambah event 

untuk menambah event yang akan diselenggarakan. 

   Gambar 3.35 Tampilan Data Event 
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9. Tampilan Halaman Tambah Event 

Pada halaman tambah event akan disediakan field-field untuk 

menambah data event seperti: nama event, cover event, isi event, 

tanggal mulai, tanggal selesai dan gambar event 

    Gambar 3.36 Tampilan Tambah Event 

10. Tampilan Halaman Data Lapangan 

Pada tampilan halaman data lapangan, operator dapat melihat 

informasi lapangan maupun pemilik lapangan yang dikelolahnya. 

Tampilan halaman data lapangan dapat dilihat pada gambar 3.37. 
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   Gambar 3.37 Tampilan Data Lapangan 

11. Tampilan Halaman Ubah Data Lapangan 

Operator dapat merubah informasi mengenai lapangannya 

secara mandiri. Desain halaman ubah data lapangan dapat dilihat 

pada gambar 3.38. 

              Gambar 3.38 Tampilan Ubah Data Lapangan 
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12. Tampilan Halaman Ubah Data Operator 

Halaman ini akan digunakan operator untuk mengubah 

informasi data diri dari pemilik lapangan maupun sekedar mengubah 

pelangganname operator. Tampilan ubah data operator dapat dilihat 

pada gambar 3.39. 

               Gambar 3.39 Tampilan Ubah Data Operator 

13. Tampilan Halaman Ubah Password Operator 

Dengan menggunakan menu ubah password, operator dapat 

mengubah password sesuai keperluannya. Tampilan ubah password 

operator dapat dilihat pada gambar 3.40. 

             Gambar 3.40 Tampilan Ubah Password Operator 

 



65 
 

3.1.2 Perancangan Interface Admin 

1. Tampilan Halaman Login Admin 

Pada tampilan halaman login, admin akan diminta memasukan 

pelangganname dan password sebagai proses validasi login admin. 

Berikut tampilan halaman login admin. 

   Gambar 3.41 Tampilan Login Admin 

2. Tampilan Halaman Index  

Setelah berhasil melakukan proses login, admin akan masuk ke 

halaman index. Tampilan index dapat dilihat pada gambar 3.42. 

               Gambar 3.42 Tampilan Index 
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3. Tampilan Halaman Pemberitahuan Top up 

Halamam pemberitahuan top up merupakan halaman yang 

bertujuan menampilkan adanya permintaan top up dari pelanggan 

yang masuk ke aplikasi. Adapun tombol lihat untuk melihat lebih 

detail permintaan top up pelanggan. 

         Gambar 3.43 Tampilan Pemberitahuan Top up 

4. Tampilan Halaman Top up Pelanggan 

Pada halaman top up pelanggan admin dapat memproses 

permintaan top up pelanggan. Tampilan top up pelanggan dapat 

dilihat pada gambar 3.44. 
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                  Gambar 3.44 Tampilan Top up Pelanggan 

5. Tampilan Halaman Data Lapangan 

Pada tampilan data lapangan, admin dapat melihat jumlah 

lapangan yang terdaftar pada sistem. Admin dapat menambah. 

menghapus maupun sekedar melihat informasi secara spesifik dari 

lapangan yang terdaftar. 

            Gambar 3.45 Tampilan Data Lapangan 
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6. Tampilan Halaman Tambah Lapangan 

Pada halaman ini, admin akan meginput data master lapangan 

dan data kepemilikan lapangan yang nantinya akan menjadi operator 

pada aplikasi. Tampilan tambah lapangan dapat dilihat pada gambar 

3.46.  

           Gambar 3.46 Tampilan Tambah Lapangan  

7. Tampilan Halaman Data Pemesanan 

Pada halaman data pemesanan akan ditampilkan informasi 

transaksi pemesanan secara keseluruhan berupa tabel data 

pemesanan serta admin dapat mencetaknya dalam bentuk laporan 

transaksi pemesanan. Tampilan data pemesanan dapat dilihat pada 

gambar 3.48. 
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Gambar 3.47 Tampilan Data Pemesanan 

8. Tampilan Halaman Data Pelanggan 

Halaman data pelanggan bersisi informasi data pelanggan 

berupa tabel data pelanggan. Admin dapat melihat infromasi 

pelanggan serta menghapus data pelanggan. 

            Gambar 3.48 Tampilan Data Pelanggan 

9. Tampilan Halaman Informasi Aplikasi 

Pada halaman ini, admin dapat menambah, melihat, mengubah 

serta menghapus data panduan menggunakan aplikasi serta syarat 

dan ketentuan yang berlaku dalam aplikasi. 
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       Gambar 3.49 Tampilan Informasi Aplikasi 

 


