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ABSTRAK

Mareno Futsal merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang penyewaan
lapangan futsal. Pelanggan yang akan menyewa lapangan wajib datang ke lokasi
Mareno Futsal untuk memesan jadwal dan membayar sewa. Jika ingin
membatalkan sewa, pelanggan harus ke lokasi untuk mengambil sebagian uang
pembayaran. Pengelola masih menggunakan buku untuk menulis jadwal lapangan
dan pemesanan lapangan. Jika pemilik ingin mengetahui total pendapatan,
pengelola membutuhkan waktu untuk mengolah total pendapatan karena harga
sewa yang berbeda. Pencatatan pengelolaan lapangan yang masih manual
menyulitkan pemilik dalam mengetahui perkembangan usaha.
Solusi yang diterapkan adalah pembuatan aplikasi manajemen lapangan
futsal yang dapat menangani proses pemesanan, pengelolaan data pemesanan dan
pembuatan informasi dengan menggunakan metode penelitian SDLC model
waterfall melalui tahap analysis, design, implementation dan testing.
Berdasarkan hasil uji coba black box menunjukkan bahwa sistem
menyatakan hasil sukses pada keseluruhan uji coba, aplikasi dapat melakukan
proses pencatatan jadwal dan penyewaan lapangan futsal, melakukan pemesanan
atau pembatalan secara online, memberikan informasi histori pesanan, total
pendapatan ataupun pembuatan laporan serta memberikan informasi untuk
mengetahui perkembangan usaha melalui grafik pada dashboard aplikasi.
Kata Kunci: Futsal, Penyewaan Lapangan, Aplikasi Manajemen Lapangan, Sewa
Lapangan Online
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Mareno Futsal merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang penyewaan

lapangan futsal. Mareno Futsal mempunyai dua cabang yang beralamat di jalan
Riam Kiri Desa Bendo Kepanjenkidul Kab. Blitar dan di jalan Pandean Lk.8
Ngunut Kab. Tulungagung. Pada cabang Blitar terdapat 5 lapangan dan pada
cabang Tulungagung terdapat 3 lapangan untuk disewakan. Setiap cabang Mareno
Futsal dikelola oleh seorang kasir dan beberapa karyawan yang bergilir bergantian
untuk menyiapkan lapangan ketika selesai digunakan. Penyewaan lapangan ratarata 35 kali per hari dengan omzet ± 3,2 juta dalam sehari.
Proses pemesanan lapangan di Mareno Futsal masih sama dengan
pemesanan lapangan futsal pada umumnya, yaitu pelanggan yang ingin
mengetahui jadwal lapangan yang kosong bisa datang langsung ke lokasi, bisa
melalui SMS ataupun telepon ke nomor telepon pengelola yang telah diketahui,
kemudian pengelola lapangan akan memberikan informasi dengan melihat jadwal
lapangan yang masih kosong. Pelanggan yang akan menyewa lapangan wajib
datang ke lokasi Mareno Futsal untuk memesan jadwal yang sudah ditanyakan
sebelumnya dan membayar uang muka atau membayar lunas harga sewa
lapangan. Pengelola juga masih menggunakan buku untuk menulis jadwal
lapangan dan pemesanan lapangan. Dalam hal pelaporan, pemilik lebih sering
menanyakan total penyewaan atau pendapatan dari catatan pemesanan yang telah
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dilakukan pengelola lapangan dalam bentuk foto dengan menggunakan telepon
dan whatsapp, karena rumah pemilik yang jauh dari masing-masing cabang.
Kendala saat ini adalah proses pemesanan lapangan, pelanggan yang tidak
tahu nomor telepon pengelola harus ke lokasi Mareno Futsal untuk melihat jadwal
dan melakukan pemesanan. Pelanggan yang mempunyai nomor telepon dapat
menggunakan SMS atau telepon untuk menanyakan jadwal dan melakukan
pemesanan tetapi pelanggan diwajibkan datang ke lokasi untuk melakukan
pembayaran uang muka agar pesanan lapangan diakui. Jika pelanggan sudah
membayar lunas sewa lapangan dan ingin membatalkan sewa tersebut, pelanggan
harus kembali ke lokasi untuk mengambil pengembalian sebagian uang
pembayaran. Hal tersebut berdampak sangat merugikan pelanggan yang rumahnya
jauh karena akan membuang waktu dan tenaga untuk datang ke lokasi Mareno
Futsal. Keadaan seperti itu dapat terjadi 1-2 kali dalam seminggu.
Pencatatan pengelolaan lapangan futsal yang masih manual juga menjadi
kendala pada Mareno Futsal. Jika pemilik ingin mengetahui total pendapatan,
pengelola membutuhkan waktu untuk mengolah total pendapatan, karena harga
sewa lapangan yang berbeda untuk siang hari dan malam hari, ditambah
pemasukan dari uang muka pembatalan sewa lapangan. Waktu yang dibutuhkan
pengelola yaitu 5-15 menit, tergantung jumlah pemesanan yang terjadi dalam
jangka waktu tertentu. Perhitungan dalam jumlah yang banyak tidak menutup
kemungkinan terjadi kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh human error
yang akan berdampak pada salahnya informasi yang diberikan. Menurut pemilik,
kesalahan yang terjadi akibat human error mencapai 1-3 kali dalam setahun
dengan kerugian hingga 900 ribu. Pencatatan pengelolaan lapangan yang masih
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manual juga berdampak sulitnya pemilik dalam mengetahui perkembangan usaha,
karena tidak dapat mengetahui perbandingan pendapatan tiap bulan dan tiap tahun
secara langsung. Pemilik juga merasa informasi total pendapatan yang
disampaikan menggunakan telepon atau whatsapp kurang efisien, karena pemilik
tidak bisa melihat secara langsung catatan pemesanan. Mobilitas pemilik yang
tinggi serta lokasi cabang yang berlainan kota adalah kendala pemilik untuk
melihat catatan pemesanan secara langsung, karena untuk datang ke lokasi
masing-masing cabang pemilik membutuhkan waktu, tenaga dan biaya. Hal ini
berdampak tidak terpantaunya suatu cabang oleh pemilik.
Solusi dari permasalahan di atas adalah pembuatan aplikasi manajemen
lapangan futsal. Aplikasi ini dapat menggantikan proses pencatatan jadwal dan
penyewaan lapangan futsal yang masih menggunakan buku, membantu pelanggan
untuk melakukan pemesanan lapangan dan pembatalan pesanan, membantu
pemilik dalam mengetahui histori pesanan, total pendapatan ataupun pembuatan
laporan serta membantu mengetahui perkembangan usaha. Dikarenakan mobilitas
pemilik sangat tinggi serta lokasi cabang yang berlainan kota membuat pemilik
membutuhkan aplikasi ini berbasis web, agar pemilik dapat melihat histori
pemesanan dari masing-masing cabang secara terpusat dan terhubung tanpa
bantuan pengelola masing-masing cabang. Aplikasi yang dibangun dalam basis
web untuk penambahan fungsi pemesanan online yang akan digunakan oleh
pelanggan.
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1.2

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahan, yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi manajemen
lapangan futsal berbasis web.

1.3

Batasan Masalah
Batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi dibuat mengikuti aturan/kebijakan yang ada di Mareno Futsal.
2. Aplikasi tidak menangani pergantian jadwal yang telah dipesan (reschedule).
3. Metode pembayaran yang digunakan untuk pemesanan lapangan secara online
adalah transfer bank, saldo akun dan gabungan antara saldo akun dan transfer
bank. Tidak melayani pembayaran real-time.
4. Pengiriman e-mail menggunakan library PHPMailer dan pengiriman SMS
menggunakan jasa dari API SMS Gateway www.zenziva.id.
5. Penelitian hanya sampai tahap testing, tidak sampai tahap maintenance.

1.4

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan tugas

akhir ini adalah menghasilkan aplikasi manajemen lapangan futsal berbasis web
yang menangani proses pemesanan lapangan, pengelolaan data pemesanan dan
pembuatan informasi.

1.5

Manfaat
Adapun manfaat dari aplikasi yang akan dibangun nantinya adalah:
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a. Membuat informasi histori transaksi pemesanan lapangan per jangka waktu
tertentu pada masing-masing cabang dapat dilihat pemilik secara cepat dan
langsung.
b. Mempromosikan Mareno Futsal karena tersedianya website pemesanan
lapangan secara online.
c. Pembuatan laporan per jangka waktu tertentu pada masing-masing cabang
menjadi sangat cepat hanya beberapa detik saja.
d. Pelanggan dapat melihat jadwal, melakukan penyewaan dan pembatalan
lapangan tanpa harus datang ke lokasi Mareno Futsal.

1.6

Sistematika penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas

akhir ini yaitu sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,
pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan
sistematika penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI
Bab ini menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan judul
penulis yaitu rancang bangun aplikasi manajeman lapangan futsal
berbasis web. Teori tersebut diantaranya yaitu pengertian
manajemen, fungsi manajemen, manajemen fasilitas olahraga,
pengertian futsal, sarana dan prasarana futsal, aplikasi web,
internet, yii framework, bootstrap framework, mySQL database,
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PHPMailer, API SMS Gateway, visualisasi, dashboard, model
waterfall software development life cycle (SDLC) dan metode
pengujian aplikasi.
BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Bab ini membahas mengenai perancangan sistem yang akan dibuat,
mencakup analisis dan desain sistem yaitu desain arsitektur sistem,
perancangan permodelan data yang divisualisasikan dengan blok
diagram, system flow, data flow diagram (DFD), entity relationship
diagram (ERD) serta pembuatan aplikasi mencakup struktur basis
data, perancangan antar muka dan perancangan uji coba.

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI
Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari aplikasi yang telah
dikerjakan. Serta melakukan pengujian terhadap aplikasi yang
dibuat untuk mengetahui bahwa aplikasi tersebut telah dapat
menyelesaikan masalah yang dihadapi dan sesuai yang diharapan.

BAB V

PENUTUP
Bab ini menjelaskan tentang penutup yang berisi kesimpulan
setelah

aplikasi

selesai

pengembangan selanjutnya.

dibuat

dan

saran

untuk

proses

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1

Manajemen

2.1.1

Pengertian Manajemen
Manajemen mempunyai arti yang sangat luas, dapat berarti proses, seni,

ataupun ilmu. Dikatakan proses karena manajemen terdapat beberapa tahapan
untuk mencapai tujuan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan
pengawasan. Dikatakan seni karena manajemen merupakan suatu cara atau alat
untuk seorang manajer dalam mencapai tujuan. Dimana penerapan dan
penggunaannya tergantung pada masing-masing manajer yang sebagian besar
dipengaruhi oleh kondisi dan pembawaan manajer. Dikatakan ilmu karena
manajemen dapat dipelajari dan dikaji kebenarannya (Athoillah, 2010).
Sedangkan menurut Terry dan Rue (2010) menjelaskan bahwa manajemen
merupakan suatu proses khas yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian,
penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui
pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

2.1.2

Fungsi Manajemen
Menurut Terry dan Rue (2010), fungsi manajemen adalah elemen-elemen

dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan
dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai
tujuan.
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2.1.3

Manajemen Fasilitas Olahraga
Menurut Harsuki (2012) manajemen fasilitas olahraga adalah suatu proses

perencanaan, pengadministrasian, koordinasi, dan penilaian pelaksanaan harian
dari fasilitas olahraga. Tugas-tugas ini meliputi suatu aturan pertanggungjawaban
yang luas, termasuk memasarkan fasilitas, mempromosikan kegiatan yang
menggunakan fasilitas tersebut, pemeliharaan fasilitas dan memperkerjakan atau
memecat karyawanya. Macam-macam fasilitas olahraga yaitu:
a. Fasilitas tunggal
Fasilitas itu umumnya digunakan untuk satu cabang olahraga saja.
b. Fasilitas serbaguna
Dapat dalam kategori dalam ruang maupun luar ruang. Digunakan untuk
bermacam-macam kegiatan.
c. Fasilitas pada rumah kelab (club house)
d. Fasilitas olahraga yang besar
Menyediakan ruangan untuk olahraga dan ruangan untuk penonton.
e. Fasilitas olahraga Universitas
Fasilitas olahraga yang berada dalam lingkungan kampus.
Menurut Harsuki (2012) ciri-ciri fasilitas olahraga yang dikelola dengan
baik adalah sebagai berikut:
a. Beroperasi pada jam yang ditentukan setiap harinya, dengan memberikan
pelayanan yang ramah.
b. Pelanggan baru diterima secara baik, dan mereka mendapat petunjuk sehingga
dapat menggunakan fasilitas dengan sebaik-baiknya.
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c. Karyawan yang terlatih dengan baik, peran, dan tanggung jawabnya dapat
dikenali oleh setiap pengguna.
d. Prosedur keselamatan, PPPK, pertolongan darurat, telah didokumentasikan
dan siap untuk beroperasi.
e. Melalui pengoperasianya, fasilitas dapat menghasilkan manfaat ekonomi.

2.2

Futsal

2.2.1

Pengertian Futsal
Futsal adalah kata yang digunakan secara Internasional untuk permainan

sepakbola dalam ruangan. Kata itu berasal dari kata futbol atau futebol (dari
bahasa Spanyol atau Portugal yang berarti permainan sepakbola) dan salon atau
sala (dari bahasa Perancis atau Spanyol yang berarti dalam ruangan) (Suprayitno,
2009).
Menurut Peraturan Futsal 2014/2015 oleh FIFA, dalam permainan futsal,
sebuah pertandingan dimainkan oleh dua tim yang berbeda, dengan masingmasing tim tidak lebih dari lima orang pemain yang salah satunya adalah penjaga
gawang. Dalam sebuah pertandingan resmi futsal pemain yang harus ada diawal
pertandingan minimal berjumlah tiga orang pemain, dengan salah satunya harus
menjadi penjaga gawang. Pertandingan berlangsung dua babak dengan waktu
masing-masing babak adalah 20 menit, kecuali adanya persetujuan mengenai
waktu antara tim dan wasit serta wasit kedua. Setiap perubahan dalam durasi
permainan harus dilakukan sebelum memulai permainan dan harus sesuai dengan
aturan kompetisi.
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2.2.2

Sarana dan Prasarana Futsal
Sarana dan prasarana pada olahraga futsal yaitu:

a. Lapangan
Menurut Peraturan Futsal 2014/2015 oleh FIFA, ukuran lapangan untuk
pertandingan non-internasional yaitu panjang 25-42m, lebar 16-25m. Ukuran
lapangan yang digunakan pertandingan internasional yaitu panjang 38-42m
dan lebar 20-25m.
b. Gawang
Menurut Peraturan Futsal 2014/2015 oleh FIFA, gawang harus ditempatkan
ditengah garis gawang. Tiang gawang dan palang harus terbuat dari kayu,
logam atau bahan yang disetujui lainnya. Ukuran gawang adalah lebar 3,16m,
dan tinggi 2,08m. Kedua tiang gawang dan palang memiliki lebar dan dalam
yang sama, yaitu 8 cm. Jaring harus terbuat dari rami, goni atau nilon atau
bahan lain yang disetujui.
c. Bola
Menurut Peraturan Futsal 2014/2015 oleh FIFA, bola harus berbentuk bulat,
terbuat dari kulit atau bahan yang disetujui dengan minimal diameter keliling
62 cm dan maksimal 64 cm. Berat bola pada saat pertandingan dimulai
minimal 400 gram dan maksimal 440 gram dan dengan tekanan sama dengan
0,6 - 0,9 atmosfer (600 - 900g / cm2). Bola tidak memantul dari 50cm - 65cm
pada pantulan pertama ketika dijatuhkan dari ketinggian 2m.
d. Perlengkapan Pemain
Dasar perlengkapan pemain menurut Suprayitno (2009):
1. Memakai seragam atau kostum dan bercelana pendek.
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2. Memakai kaos kaki panjang.
3. Memakai shin guards.
4. Sepatu dengan model yang diperkenankan untuk dipakai terbuat dari
kain atau kulit lunak atau sejenisnya. Penggunaan sepatu adalah wajib.
5. Semua yang dikenakan pemain tidak boleh mengandung unsur politik,
agama, atau pernyataan seseorang.
6. Khusus penjaga gawang diperkenankan memakai celana panjang di
bagian luar harus ditutup kaos kaki.
7. Penjaga gawang memakai warna yang mudah membedakanya dari
pemain lain serta wasit.
Dalam penyewaan lapangan futsal, sarana dan prasarana yang dipinjamkan
adalah:
1. Lapangan beserta gawang
2. Bola
3. Rompi futsal sebagai kostum pemain

2.3

Aplikasi Web
Aplikasi (application) adalah penerapan, penggunaan atau penambahan

pada suatu software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk
mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan
lain-lain (Dhanta, 2009).
Pengertian aplikasi web menurut Shelly dan Vermaat (2011) adalah sebuah
situs web yang mengijinkan pengguna untuk mengakses dan berinteraksi dengan
software dari komputer atau perangkat apapun yang terhubung dengan internet.
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2.4

Internet
Menurut Turban, dkk (2010) internet adalah kumpulan dari orang-orang

yang menggunakan komputer secara berdiri sendiri namun terhubung antara satu
sama lain melalui sebuah lingkungan jaringan global. Adapun layanan internet
yang tersedia saat ini seperti komunikasi langsung (email, chat), diskusi (Usenet
News, email), sumber daya informasi yang terdistribusi (World Wide Web,
Gopher), remote login dan lalu lintas file (Telnet, FTP) dan layanan lainnya.

2.5

Yii Framework
Menurut YiiSoft (2017), Yii adalah PHP framework kinerja tinggi yang

modern, terbaik untuk mengembangkan aplikasi baik web dan API. Yii diucapkan
sebagai Yee atau [ji:], dan merupakan singkatan dari "Yes It Is!"
Yii merupakan kerangka kerja open-source pengembangan aplikasi web
gratis yang ditulis dalam PHP5. Yii bekerja untuk merampingkan pengembangan
aplikasi dan membantu untuk memastikan produk akhir yang sangat efisien,
extensible, dan mudah dipelihara.
Yii dilengkapi dengan fitur yang kaya seperti MVC, DAO / ActiveRecord,
I18N / L10N, caching, otentikasi dan kontrol akses berbasis peran, scaffolding,
testing, dll. Hal ini dapat mengurangi waktu pengembangan secara signifikan.

2.6

Bootstrap Framework
Bootstrap merupakan framework untuk membangun desain web secara

responsif, yaitu tampilan web akan menyesuaikan ukuran layar dari browser yang
kita gunakan baik di desktop, tablet ataupun mobile device. Bootstrap merupakan
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front-end framework yang bagus dan luar biasa yang mengedapankan tampilan
untuk mobile device untuk mempercepat dan mempermudah pengembangan
website. Bootstrap menyediakan HTML, CSS dan Javascript siap pakai dan
mudah untuk dikembangkan (Fadul, 2015).

2.7

MySQL Database
Menurut Raharjo (2011), database didefinisikan sebagai kumpulan data

yang terintegrasi dan diatur sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat
dimanipulasi, diambil dan dicari secara cepat.
MySQL merupakan software RDBMS (server databases) yang dapat
mengelola database dengan cepat, dapat menampung data dengan jumlah yang
besar, dapat diakses banyak user (multi-user) dan dapat melakukan suatu proses
sikron atau bersamaan (multi-threaded) (Raharjo, 2011).

2.8

PHPMailer
PHPMailer merupakan salah satu plugin yang digunakan untuk mengirim

e-mail. PHPMailer adalah plugin yang gratis. PHPMailer juga cukup lengkap
karena selain dapat mengerimkan e-mail dalam bentuk tulisan, kita juga bisa
menambahkan attachment langsung (Listiyono, 2015).
Tabel 2.1 Fungsi pada PHPMailer
No.

Fungsi

Keterangan

1.

$mail = new PHPMailer;

Memanggil class PHPMailer

2.

$mail->SMTPDebug = 3;

Mengaktifkan debug

3.

$mail->isSMTP();

Mengatur PHPMailer untuk
menggunakan SMTP
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No.

Fungsi

Keterangan

4.

$mail->Host = 'smtp1.ex.com';

Mengatur server SMTP

5.

$mail->SMTPAuth = true;

Mengaktifkan otentikasi SMTP

6.

$mail->Username = 'user@ex.com';

Mengatur username SMTP

7.

$mail->Password = 'secret';

Mengatur password SMTP

8.

$mail->SMTPSecure = 'tls';

Mengaktifkan enkripsi tls / ssl

9.

$mail->Port = 587;

Mengatur port enkripsi, untuk tls =
587 & ssl = 465

10.

$mail->setFrom('from@ex.com',

Mengatur nama dan e-mail pengirim

'Mailer');

jika tidak menggunakan SMTP

11.

$mail->addAddress('joe@ex.net');

Menambahkan penerima

12.

$mail->addReplyTo('alex@ex.com',

Menambahkan balas ke

'Alex');
13.

$mail->addCC('cc@ex.com');

Menambahkan CC

14.

$mail->addBCC('bcc@ex.com');

Menambahkan BCC

15.

$mail->addAttachment('imag.jpg',

Menambahkan lampiran

'new.jpg');
16.

$mail->isHTML(true);

Mengatur e-mail ke format HTML

17.

$mail->Subject = 'the subject';

Mengatur judul

18.

$mail->Body = 'HTML message';

Mengatur isi HTML mail

19.

$mail->AltBody = 'non-HTML

Mengatur isi e-mail (non-HTML)

message';
20.

$mail->send();

Mengirim e-mail

21.

$mail->ErrorInfo;

Menampilkan kesalahan / eror

2.9

API SMS Gateway
API (Application Programming Interface) adalah antarmuka yang

digunakan untuk mengakses aplikasi atau layanan dari sebuah program. API
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memungkinkan pengembang untuk memakai fungsi yang sudah ada dari aplikasi
lain sehingga tidak perlu membuat ulang dari awal (Hardiani, Rianto R. dan
Sarwosri, 2012).
SMS Gateway adalah sebuah perangkat lunak yang menggunakan bantuan
komputer dan memanfaatkan teknologi seluler yang diintegrasikan guna
mendistribusikan pesan-pesan yang diperluas lewat sistem informasi melalui
media SMS yang ditangani oleh jaringan seluler (Tarigan, 2012).
Contoh

link

API

SMS

Gateway

pada

www.zenziva.id

adalah

https://reguler.zenziva.net/apps/smsapi.php?userkey=budi&passkey=budi123&no
hp=08123456789&pesan=Halo nama saya Budi.
Tabel 2.2 Parameter pada link API SMS Gateway www.zenziva.id
No.

Parameter

Keterangan

1.

userkey=budi

Userkey dari akun www.zenziva.id

2.

passkey=budi123

Passkey dari akun www.zenziva.id

3.

nohp=08123456789

Nomor telepon penerima

4.

pesan=Halo nama saya Budi

Isi pesan dari SMS yang akan dikirim

2.10

Visualisasi
Menurut Andrews (2019), information visualization (InfoVis) is the visual

presentation of abstract information spaces and structures, together with
accompanying interactions, so as to facilitate their rapid assimilation and
understanding. Yang artinya, visualisasi informasi adalah sebuah teknik penyajian
informasi dari data abstrak dan terstruktur dengan cara representasi visual yang
efisien untuk memudahkan pengguna dalam memahami informasi serta memiliki
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kemampuan interaktif terhadap pengguna agar mudah dalam melakukan analisa
informasi yang dilakukan.

2.11

Dashboard
Menurut Rainer dan Cegielski (2011), digital dashboard biasanya disebut

executive dashboard atau management cockpit menyediakan akses informasi yang
cepat dan tepat waktu, dan akses langsung ke laporan manajemen. Digital
dashboard sangat user-friendly dan didukung dengan grafik. Digital dashboard
memungkinkan pemilik untuk memeriksa laporan tertentu dan laporan yang rinci.
Menurut Rasmussen, Chen & Bansal (2009) elemen yang direncanakan yang
digunakan untuk mendesain dashboard yaitu:
1. Penggunaan storyboard
Storyboard adalah alat pengukur gambar, seperti urutan ilustrasi atau gambar
yang ditampilkan untuk tujuan pra-visualiasasi dalam gambar bergerak atau
urutan media interaktif termasuk website dan interaksi dengan komputer.
Storyboard

sangat

bermanfaat

untuk

digunakan

sebagai

persiapan

implementasi tahap-tahap proses logical.
2. Komponen
Komponen dashboard yang dapat digunakan yaitu Bagan Area, Diagram
Batang, Diagram Balon, Jarum Petunjuk atau gauge, Bagan Garis, dan Bagan
Lingkar atau Pie.
3. Tata letak dashboard
Dalam desain dashboard jangan terlalu banyak warna karena dapat
mengganggu. Penggunaan warna yang tidak tepat juga dapat berakibat buruk.
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Jenis tulisan atau font jangan terlalu banyak jenis, tetapi gunakan hanya satu
jenis huruf saja seperti Arial.
4. Penggunaan tampilan layar
Jika banyak informasi yang ditampilkan pada dashboard tunggal, maka
buatlah pengaturan dan kategori atau dengan beberapa dashboard.
Penempatan komponen dashboard dengan menempatkan informasi yang
penting sebagai prioritas. Masukkan judul dashboard dengan jenis huruf,
ukuran, dan warna huruf yang sesuai. Pilih judul dengan cermat yang singkat,
jelas dan tepat.
5. Penggunaan tabel
Spesifikasikan fungsi utama dashboard dengan memilih dimensi yang sesuai
seperti depatemen, tingkatan, dan periode waktu. Pemilihan ini disaring sesuai
dengan data yang berkaitan untuk keseluruhan dashboard.
6. Link dengan isi lain
Dashboard yang dibuat dapat dihubungkan dengan link misalkan laporan,
artikel dan lainnya.

2.12

Model Waterfall Software Development Life Cycle (SDLC)
Menurut Satzinger, Jackson & Burd (2009) System Development Life

Cycle (SDLC) is the entire process of building, deploying, using, and updating an
information system, yang artinya semua kegiatan membuat, menyebarkan,
menggunakan, dan memperbaharui sebuah sistem informasi.
Menurut

Bassil

(2011),

Model

Waterfall

SDLC

adalah

proses

pengembangan perangkat lunak yang berurutan (sequential) dimana prosesnya
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dari atas ke bawah (seperti air terjun) melalui tahapan-tahapan yang harus
dijalankan untuk keberhasilan pembuatan perangkat lunak.

Gambar 2.1 SDLC model Waterfall (Bassil, 2011)

Tahapan dari metode waterfall yaitu:
1. Analysis
Fase analis sering disebut juga sebagai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak
(Software Requirements Specification atau SRS), yaitu deskripsi lengkap dan
komprehensif tentang perilaku perangkat lunak yang dikembangkan.
2. Design
Fase desain adalah proses perencanaan dan pemecahan masalah (problem
solving) untuk sebuah solusi perangkat lunak.
3. Implementation
Fase implementasi mengacu pada realisasi kebutuhan bisnis dan spesifikasi
desain ke dalam bentuk program nyata, database, website, atau komponen
perangkat lunak melalui pemograman dan penempatan (deployment).
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4. Testing
Fase pengujian juga dikenal sebagai verifikasi dan validasi, yaitu sebuah
proses untuk memeriksa bahwa solusi sebuah perangkat lunak memenuhi
persyaratan dan menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan.
5. Maintenance
Fase perawatan adalah proses memodifikasi solusi perangkat lunak setelah
dibuat dan diterapkan untuk memperbaiki output, memperbaiki error dan
meningkatkan kinerja dan kualitas.

2.13

Metode Pengujian Aplikasi
Menurut Quadri dan Farooq (2010), pengujian software adalah proses

verifikasi dan validasi apakah sebuah aplikasi software atau program memenuhi
persyaratan bisnis dan persyaratan teknis yang mengarahkan desain dan
pengembangan

dan

cara

kerjanya

seperti

yang

diharapkan

dan

juga

mengidentifikasi kesalahan yang penting yang digolongkan berdasarkan tingkat
severity pada aplikasi yang harus diperbaiki. Adapun kegunaan dari pengujian
aplikasi adalah:
-

Untuk melakukan tes kesesuaian suatu komponen terhadap spesifikasi (Black
Box Testing)

-

Untuk melakukan tes kesesuaian suatu komponen terhadap desain (White Box
Testing)
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2.13.1 Black Box Testing
Black box testing yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi
fungsional tanpa menguji desain dan kode program (Sukamto dan Salahuddin,
2015). Black Box Testing dilakukan tanpa pengetahuan detail struktur internal dari
sistem atau komponen yang dites, juga disebut sebagai behavioral testing,
specification-based testing, input / output testing atau functional testing. Black
box testing berfokus pada kebutuhan fungsional pada aplikasi, berdasarkan pada
spesifikasi kebutuhan dari aplikasi. Dengan adanya black box testing, perekayasa
aplikasi dapat menggunakan sekumpulan kondisi masukan yang dapat secara
penuh memeriksa keseluruhan fungsional pada suatu program.

2.13.2 White Box Testing
White Box Testing merupakan cara pengujian dengan melihat ke dalam
modul untuk meneliti kode-kode program yang ada, dan menganalisis apakah ada
kesalahan atau tidak. Jika ada modul yang menghasilkan output yang tidak sesuai
dengan proses bisnis yang dilakukan, maka baris-baris program, variabel, dan
parameter yang terlibat pada unit tersebut akan dicek satu persatu dan diperbaiki,
kemudian di-compile ulang.

BAB III
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1

Analisis Sistem
Perancangan aplikasi manajemen lapangan futsal berbasis web ini

menggunakan System Development Life Cycle (SDLC) model Waterfall yang
digunakan untuk menggambarkan tahapan-tahapan dalam melakukan perancangan
sistem serta langkah-langkah yang harus dikerjakan pada setiap tahapan.
Metode penelitian dilakukan agar pengerjaan Tugas Akhir dapat berjalan
sesuai langkah-langkah serta dikerjakan secara terstruktur dan sistemetis. Adapun
model penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1.
Tahap 1
Analisis (Analysis)
(Studi Literatur, Wawancara,
Observasi)

Tahap 2
Design

Analisis Proses Bisnis:
1. Proses Bisnis Saat Ini
2. Identifikasi Masalah
3. Identifikasi Pengguna
4. Identifikasi Data

Desain
Arsitektur

Analisis Kebutuhan
Pengguna

Proses
Modelling

Analisis Kebutuhan
Fungsional

Data
Modelling

Analisis Kebutuhan Non
Fungsional
Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap 3
Implementation

Pembuatan
aplikasi (coding)

Blok
Diagram

Tahap 4
Testing

Testing
aplikasi
(Black
Box
Testing)

Interface
Perancangan Uji
Coba Sistem

Gambar 3.1 Diagram Model Penelitian
Analisis (Analysis) adalah tahap awal yang dilakukan dalam pembuatan
Rancang Bangun Aplikasi Manajemen Lapangan Futsal Berbasis Web. Pada tahap
ini dilakukan pengumpulan data yang berguna untuk bahan pembuatan aplikasi.
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Dalam pengumpulan data sebagai bahan pembuatan sistem, diperlukan adanya
pengamatan data dan informasi. Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan
data tersebut, antara lain:
1.

Studi Literatur
Studi literatur dilakukan di perpustakaan atau dengan cara menggali informasi
melalui internet. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan pengetahuan
yang lebih mengenai aplikasi yang akan dibuat.
a. Mengenai proses penyewaan.
b. Mengenai pembuatan laporan data transaksi penyewaan.
c. Mengenai perancangan aplikasi manajemen yang baik.
d. Mengenai elemen dalam aplikasi manajemen.

2.

Wawancara
Wawancara dilakukan pada pemilik Mareno Futsal, pengelola dan beberapa
pelanggan yang telah melakukan pesanan terkait dengan permasalahan yang
ada, kendala yang dialami, serta informasi apa saja yang dibutuhkan sehingga
aplikasi yang dibuat mampu memberikan solusi dari permasalahan maupun
kendala yang terjadi.

3. Observasi
Pada saat penelitian tidak hanya melakukan wawancara dengan pihak di atas,
namun juga dilakukan observasi dimana dilakukan pengamatan secara
langsung terkait dengan proses berjalannya pengelolaan lapangan futsal di
Mareno Futsal. Pengumpulan data dengan cara observasi ini dilakukan untuk
mendapatkan informasi dan data serta mengetahui langkah-langkah yang
berhubungan untuk penyelesaian masalah manajemen lapangan futsal.
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Pada tahap Analysis dilakukan juga beberapa tahap yang diperlukan dalam
proses pengembangan sistem yaitu analisis proses bisnis, analisis kebutuhan
pengguna, analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan non fungsional, dan
analisis kebutuhan sistem.

3.1.1

Analisis Proses Bisnis
Tahap analisis proses bisnis merupakan tahap untuk menganalisis proses

bisnis yang ada pada Mareno Futsal. Tahap yang dilakukan dalam analisis proses
bisnis yaitu dengan melakukan identifikasi masalah, identifikasi pengguna dan
identifikasi data.
1. Proses Bisnis Saat Ini
Proses manajemen lapangan futsal pada Mareno Futsal terdapat dua sub
proses yaitu sub proses pemesanan lapangan futsal dan proses pengolahan data
pesanan lapangan futsal. Sub proses pemesanan lapangan futsal dimulai saat
pelanggan akan melihat jadwal lapangan. Kemudian pelanggan melakukan
pemesanan lapangan jika lapangan yang pelanggan pilih tersedia. Setelah itu
pengelola

mencatat

jadwal

pesanan

yang

dipilih

pelanggan

serta

menginformasikan total tarif sewa lapangan dan total tarif jika dibayar dengan
uang muka. Pelanggan membayarkan sejumlah uang sesuai pembayaran yang
dipilih apakah pembayaran lunas atau uang muka, setelah itu pengelola mencatat
biaya yang telah dibayarkan pelanggan beserta pembayaran yang dipilih.
Sub proses selanjutnya yaitu sub proses pengolahan data pesanan lapangan
futsal. Kegiatan ini dimulai oleh pengelola dengan menghitung jumlah pendapatan
dari data pesanan yang selesai ataupun batal dalam jangka waktu tertentu. Setelah
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itu pengelola akan menginformasikan total pendapatan kepada pemilik melalui
telepon atau whatsapp.
Gambaran proses manajemen lapangan futsal yang ada saat ini dapat
dilihat pada document flow gambar 3.2.
a. Document Flow Proses Pemesanan Lapangan Futsal

Document Flow Pemesanan Lapangan Futsal
Pelanggan

Pengelola

Mulai
Menanyakan
informasi jadwal
lapangan

Tidak

Punya nomor
telepon Mareno
Futsal
Ya
SMS/telepon untuk
menanyakan jadwal
lapangan

Melihat jadwal
lapangan dan
menginformasikan
ke pelanggan

Datang ke lokasi
Mareno Futsal dan
melihat jadwal
lapangan

Tidak

Lapangan pilihan
tersedia?
Ya
Pesan lapangan

Menginformasikan
total tarif/uang muka
sewa lapangan

Bayar sewa
lapangan
Uang lunas/DP sesuai
pilihan pembayaran

Catat pesanan
dan pembayaran
Catatan pesanan

Selesai

Gambar 3.2 Document Flow Proses Pemesanan Lapangan Futsal
Gambar 3.2 merupakan gambaran sub proses pemesanan lapangan futsal
yang terjadi saat ini. Sub proses pemesanan lapangan futsal dilakukan oleh
pelanggan, dengan terlebih dahulu menanyakan jadwal lapangan yang ingin
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dipesan. Jika pelanggan mempunyai nomor telepon Mareno Futsal, pelanggan
bisa

menanyakan

jadwal

melalui

SMS/telepon

dan

pengelola

akan

menginformasikan kepada pelanggan mengenai jadwal yang ingin dipesan. Jika
tidak, pelanggan harus datang ke lokasi Mareno Futsal dan melihat jadwal
lapangan. Kemudian pelanggan menentukan apakah lapangan yang akan dipesan
tersedia atau tidak. Jika lapangan tersedia, pelanggan lanjut untuk pesan lapangan.
Setelah itu pengelola akan menginformasikan total tarif sewa lunas dan total tarif
jika dibayar dengan uang muka. Kemudian pelanggan harus membayar agar
pesanan lapangan diakui. Pelanggan akan membayarkan sejumlah uang sesuai
pembayaran yang dipilih apakah pembayaran lunas atau pembayaran uang muka,
setelah itu pengelola mencatat biaya yang telah dibayarkan pelanggan beserta
pembayaran yang dipilih pada jadwal yang pelanggan sewa.
b. Document Flow Pengolahan Data Pesanan Lapangan Futsal

Document Flow Pengolahan Data Pesanan Lapangan Futsal
Pemilik

Pengelola
Mulai

Menghitung jumlah
pendapatan
Catat total
pendapatan perhari
dan hitung
pendapatan akhir

Catatan perhitungan total
pendapatan perhari dan total
pendapatan per jangka
waktu

Catatan perhitungan total
pendapatan perhari dan total
pendapatan per jangka
waktu

Catatan pesanan
yang lalu

Menginformasikan
total pendapatan
melalui telepon
atau whatsapp

Selesai

Gambar 3.3 Document Flow Pengolahan Data Pesanan Lapangan Futsal
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Gambar 3.3 merupakan gambaran sub proses pengolahan data pesanan
lapangan futsal. Pengelola menghitung jumlah pendapatan dari data pesanan yang
selesai ataupun batal. Kemudian pengelola menghitung total pendapatan untuk
perhari dan mentotal kembali total pendapatan perhari tersebut sampai jangka
waktu yang ditentukan. Pengelola mencatat data tersebut di balik lembar catatan
pesanan. Setelah itu pengelola akan menginformasikan data tersebut kepada
pemilik melalui telepon atau whatsapp.
2. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah didapatkan dari hasil wawancara dan observasi yang
sudah dilakukan. Proses manajemen lapangan futsal di Mareno Futsal masih
mengalami kendala dan beberapa permasalahan sehinga menimbulkan beberapa
akibat bagi pelanggan dan pemilih usaha tersebut. Beberapa permasalahan yang
terjadi pada proses manajemen lapangan futsal di Mareno Futsal serta solusi yang
diberikan dapat dilihat pada tabel 3.1.
Tabel 3.1 Permasalahan dan Solusi Proses Manajemen Lapangan Futsal
Permasalahan
Pemesanan
futsal

Akibat

lapangan Hal
saat

mengharuskan

tersebut

Solusi
sangat Membuat

aplikasi

ini merugikan

pelanggan manajemen

yang

jauh futsal

rumahnya

dengan

lapangan
fitur

pelanggan untuk datang karena akan membuang pemesan secara online dan
ke lokasi Mareno Futsal. waktu dan tenaga untuk fitur pembatalan pesanan
Jika pembayaran sudah datang ke lokasi Mareno jika pembayaran pesanan
dibayar lunas dan ingin Futsal
dibatalkan,

pada

saat telah

dibayar

pelanggan pemesanan lapangan atau pembayaran

lunas,
akan

harus ke lokasi Mareno saat pengambilan uang dikembalikan sebagian ke
Futsal untuk mengambil yang dikembalikan jika saldo akun.
sebagian

uang

yang pesanan dibatalkan dan
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Permasalahan
dikembalikan.
Pencatatan
lapangan

Akibat

Solusi

saat jadwal main.

pengelolaan Pengolahan
futsal

yang dalam

pendapatan Membuat

jumlah

aplikasi

yang manajemen

manual.

Pengolahan banyak tidak menutup futsal

jumlah

pendapatan terjadinya human error. menggantikan

dalam

jangka

tertentu

lapangan

yang

dapat
proses

waktu Menurut pemilik, akibat pencatatan jadwal, jam &

membutuhkan human error mencapai 1- tarif

lapangan

serta

waktu yang lama karena 3 kali setahun dengan penyewaan lapangan futsal
perhitungan harga sewa kerugian

hingga

lapangan yang berbeda ribu.

Pencatatan buku. Dengan fitur yang

untuk siang dan malam, pengelolaan
ditambah

lapangan dapat

mengetahui

pemasukan manual juga menyulitkan perbandingan pesanan dan

uang muka pembatalan pemilik
sewa

mengetahui pendapatan per bulan dan

lapangan. perkembangan

Informasi
dalam

900 yang masih menggunakan

pendapatan karena

waktu

usaha, per

tidak

tahun

dapat mengetahui

tertentu mengetahui

diinformasikan perbandingan pendapatan dipilih

melalui

telepon

atau tiap bulan dan tiap tahun waktu

pendapatan

sesuai
yang

jangka

diinginkan

langsung. pemilik secara langsung

secara
Informasi

pendapatan tanpa bantuan pengelola.

yang
melalui

fitur

melalui laporan yang dapat

hanya

whatsapp.

serta

disampaikan
telepon

atau

whatsapp kurang efisien,
pemilik

tidak

bisa

melihat secara langsung
data catatan pemesanan.
Tidak
catatan

bisa

melihat Untuk

melihat catatan Membuat

pemesanan pemesanan

aplikasi

secara manajemen

lapangan

secara langsung karena langsung membutuhkan futsal berbasis web agar
lokasi

cabang

berlainan kota.

yang waktu, tenaga dan biaya pemilik
karena

lokasi

dapat

melihat

cabang histori/catatan pemesanan
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Permasalahan

Akibat
yang berlainan kota.

Solusi
masing-masing
secara

terpusat

cabang
dan

terhubung tanpa bantuan
pengelola masing-masing
cabang.

3. Identifikasi Pengguna
Berdasarkan hasil observasi penulis dan wawancara yang telah dilakukan
kepada pemilik, pengguna yang akan terlibat pada proses manajemen lapangan
futsal adalah pemilik, pengelola sebagai admin/kasir dan pelanggan.
4. Identifikasi Data
Setelah melakukan proses identifikasi masalah dan identifikasi pengguna,
maka dapat dilakukan proses identifikasi data. Proses manajemen lapangan futsal
membutuhkan data sebagai berikut: data cabang, data lapangan, data jam & tarif
lapangan, data karyawan, data pelanggan, data pesanan dan data pembayaran.
Aplikasi yang akan dibuat membutuhkan data tambahan yaitu: data rekening
pembayaran, data detail pesanan, data konfirmasi pembayaran online, data sado
pelanggan, data tarik saldo, data tambah saldo dan data konfirmasi tambah saldo.

3.1.2

Analisis Kebutuhan Pengguna
Analisis kebutuhan pengguna berfungsi untuk mengetahui kebutuhan dari

pengguna yang menggunakan sistem. Pengguna yang menggunakan sistem
mempunyai kebutuhan fitur yang berbeda sesuai dengan kebutuhan data dan
informasi dari masing-masing pengguna. Untuk penerapan sistem pada aplikasi,
masing-masing kebutuhan pengguna sebagai berikut:
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a. Pemilik
Tabel 3.2 Kebutuhan Pengguna Pemilik
Kebutuhan Fungsi
Pengelolaan data master

Pengelolaan profil

Kebutuhan Data
1. Data cabang

1. Informasi cabang

2. Data lapangan

2. Informasi lapangan

3. Data jadwal

3. Informasi jadwal

4. Data rekening

4. Informasi rekening

5. Data karyawan

5. Informasi karyawan

6. Data pelanggan

6. Informasi pelangan

1. Data karyawan

1. Informasi profil

Pengelolaan

data 1. Data cabang

pesanan

dan 2. Data lapangan

online

Kebutuhan Informasi

1. Informasi histori pesanan
dan

hasil

pencarian

pesanan offline di semua 3. Data jadwal

semua

cabang

4. Data karyawan

terpusat dan terhubung

5. Data pelanggan

menurut jangka waktu

6. Data pesanan

tertentu

7. Data detail pesanan
8. Data pembayaran
9. Data rekening
10. Data

konfirmasi

pembayaran online
11. Data saldo

cabang

secara

2. Informasi status pesanan
dan status pembayaran
3. Infomasi
pada

pendapatan
masing-masing

cabang secara langsung
menurut jangka waktu
tertentu dalam bentuk
laporan
4. Informasi

jadwal

terpakai atau tidak
Pengelolaan

data 1. Data saldo

1. Informasi

daftar

tarik

transaksi saldo di semua 2. Data pelanggan

saldo dan tambah saldo

cabang

di semua cabang

3. Data karyawan
4. Data tarik saldo
5. Data cabang
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Kebutuhan Fungsi

Kebutuhan Data

Kebutuhan Informasi

6. Data tambah saldo
7. Data

konfirmasi

tambah saldo
8. Data rekening
Dashboard

aplikasi 1. Data pesanan

manajemen

lapangan 2. Data pembayaran

futsal

3. Data detail pesanan

1. Informasi perbandingan
pendapatan

dan

total

pesanan per bulan dan
per tahun

b. Pengelola
Tabel 3.3 Kebutuhan Pengguna Pengelola
Kebutuhan Fungsi
Pengelolaan profil

Kebutuhan Data
1. Data karyawan

Pengelolaan

data 1. Data cabang

pesanan

online

dan 2. Data lapangan

pesanan

offline

di 3. Data jadwal

masing-masing cabang

Kebutuhan Informasi
1. Informasi profil
1. Informasi histori pesanan
dan hasil pencarian di
masing-masing

4. Data karyawan

secara

5. Data pelanggan

jangka waktu tertentu

6. Data pesanan
7. Data detail pesanan
8. Data pembayaran
9. Data rekening
10. Data

cepat

cabang
menurut

2. Informasi status pesanan
dan status pembayaran
3. Informasi

jadwal

terpakai atau tidak

konfirmasi

pembayaran online
11. Data saldo
Pengelolaan
transaksi

data 1. Data saldo
saldo

masing-masing cabang

di 2. Data pelanggan

1. Informasi

tarik

saldo dan tambah saldo

3. Data karyawan

di

4. Data tarik saldo

cabang

5. Data cabang

daftar

masing-masing
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Kebutuhan Fungsi

Kebutuhan Data

Kebutuhan Informasi

6. Data tambah saldo
7. Data

konfirmasi

tambah saldo
8. Data rekening
Dashboard

aplikasi 1. Data pesanan

manajemen

lapangan 2. Data pembayaran

futsal

3. Data detail pesanan

1. Informasi perbandingan
pendapatan

dan

total

pesanan per bulan dan
per tahun

Lihat daftar pelanggan 1. Data pelanggan
yang terdaftar aplikasi

1. Informasi data pelanggan
yang terdaftar aplikasi

c. Pelanggan
Tabel 3.4 Kebutuhan Pengguna Pelanggan
Kebutuhan Fungsi
Pendaftaran

Kebutuhan Data

pengguna 1. Data pelanggan

Kebutuhan Informasi
1. Informasi pelanggan

baru
Pengelolaan profil

1. Data pelanggan

Pengelolaan

data 1. Data cabang

pesanan

pada 2. Data lapangan

online

akun pelanggan

3. Data jadwal

1. Informasi profil
1. Informasi
terpakai atau tidak
2. Informasi histori pesanan

4. Data karyawan

dan

5. Data pelanggan

secara cepat

6. Data pesanan

jadwal

hasil

3. Informasi

pencarian

pembayaran

7. Data detail pesanan

pemesanan

8. Data pembayaran

online melalui tampilan

9. Data rekening

layar, e-mail dan SMS

10. Data

konfirmasi 4. Informasi

pembayaran online
11. Data saldo

lapangan

pemesanan

lapangan offline melalui
nota cetak
5. Informasi

pembayaran
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Kebutuhan Fungsi

Kebutuhan Data

Kebutuhan Informasi
akhir melalui nota cetak

Pengelolaan

data 1. Data saldo

transaksi

pada 2. Data pelanggan

saldo

1. Informasi mutasi saldo

3. Data karyawan

akun pelanggan

4. Data tarik saldo

akun dan mutasi pending
saldo akun
2. Informasi

5. Data cabang

pembayaran

6. Data tambah saldo

saldo

7. Data

status
tambah

konfirmasi

tambah saldo
8. Data rekening

3.1.3

Analisis Kebutuhan Fungsional

a. Kebutuhan Fungsional Pemilik
1. Fungsi Pengelolaan Profil
Tabel 3.5 Fungsi Pengelolaan Profil
Nama Fungsi

Fungsi Pengelolaan Profil

Pengguna

Pemilik

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
melakukan pengelolaan data profil pemilik.

Kondisi Awal
Alur Normal

Data karyawan
Aksi Pengguna

Respon Sistem

Perbaharui Profil Saya
Pengguna

memilih Sistem akan menampilkan halaman

menu profil saya.

profil saya yang berisi nama, status,
foto, foto cover dan form ubah profil.

Pengguna

menekan Setelah foto dipilih, sistem akan

tombol ganti foto dan memproses ganti foto setelah itu
memilih foto.

menampilkan foto yang baru dengan
notifikasi foto berhasil diganti.
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Pengguna

menekan Setelah foto cover dipilih, sistem

tombol ganti foto cover akan memproses ganti foto cover
dan memilih foto cover. setelah itu menampilkan foto cover
yang baru dengan notifikasi foto
cover berhasil diganti.
Pengguna

mengubah Sistem akan memvalidasi apakah

data nama atau telepon masukan sudah sesuai aturan dan
atau

alamat

menekan

dan masukan telepon ditemukan pada
tombol data telepon pengguna lain atau

perbaharui profil.

tidak. Jika validasi gagal, notifikasi
kesalahan akan ditampilkan di bawah
kolom input yang salah. Jika validasi
sukses, sistem akan memproses ubah
profil

setelah

itu

menampilkan

kembali halaman profil saya dengan
notifikasi

profil

berhasil

diperbaharui.
Pengaturan Akun
Pengguna

memilih Sistem akan menampilkan halaman

menu pengaturan akun.

pengaturan akun yang berisi form
ganti password.

Pengguna mengisi form Sistem akan memvalidasi apakah
ganti

password

menekan
simpan.

dan masukan password saat ini sama

tombol dengan password pengguna yang
belum diganti dan membandingkan
masukan

password

baru

dan

konfirmasi passwod baru sama atau
tidak. Jika validasi gagal, notifikasi
kesalahan akan ditampilkan di bawah
kolom input yang salah. Jika validasi
sukses, sistem akan memproses ganti
password

pada

data

pengguna
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tersebut. Setelah itu sistem akan
menampilkan

kembali

halaman

pengaturan akun dengan notifikasi
ganti password berhasil.
Kondisi Akhir

Fungsi ini dapat mengubah data profil pemilik.

2. Fungsi Pengelolaan Data Master
Tabel 3.6 Fungsi Pengelolaan Data Master
Nama Fungsi

Fungsi Pengelolaan Data Master

Pengguna

Pemilik

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
melakukan pengelolaan data master.

Kondisi Awal

Data cabang, data lapangan, data jadwal, data rekening, data
karyawan dan data pelanggan.

Alur Normal

Aksi Pengguna

Respon Sistem

Halaman Utama Data Master
Pengguna

menekan Sistem akan menampilkan halaman

salah satu halaman data utama data master yang dipilih yang
master.

berisi daftar data master yang sudah
ada berserta kolom input untuk
pencarian data master.
Pencarian Data Master

Pengguna

mengisi Sistem akan mencari data master

kolom input pencarian sesuai kolom input pencarian yang
dan menekan tombol diisi
enter pada keyboard.

oleh

pengguna

dan

menampilkannya kembali di halaman
utama data master.

Menambah Data Master
Pengguna
tombol

menekan Jika pengguna memilih tambah data

tambah

yang (cabang, lapangan / jadwal) sistem

berada di bagian kanan akan menampilkan form pada modal
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atas

halaman

utama yang masukannya digunakan untuk

data

master,

jika membuat perulangan masukan pada

muncul

modal

berisi form

tambah

yang

utama

form pengguna harus (memudahkan penambahan banyak
mengisi

semua data secara langsung). Kemudian

masukan yang ada dan sistem menampilkan halaman form
menekan tombol lanjut.

utama tambah data master.

Pengguna mengisi form Sistem akan memvalidasi apakah
tambah
yang

data

master masukan sudah sesuai aturan dan

dipilih

menekan

dan sama dengan data master yang sudah
tombol ada atau tidak. Jika validasi gagal,

simpan.

notifikasi

kesalahan

akan

ditampilkan di bawah kolom input
yang salah. Jika validasi sukses,
sistem akan memproses tambah data
master yang dipilih. Setelah itu
sistem akan menampilkan kembali
halaman utama data master yang
ditambah dengan notifikasi tambah
data master yang dipilih berhasil.
Mengubah Data Master
Pengguna

menekan Sistem akan menampilkan halaman

tombol ubah pada data form ubah data master yang dipilih
master

yang

diubah.

akan dan berisi data master yang akan
diubah.

Pengguna mengubah isi Sistem akan memvalidasi apakah
dari masukan pada form masukan sudah sesuai aturan dan
ubah data master yang sama dengan data master yang sudah
dipilih

dan

tombol ubah.

menekan ada atau tidak. Jika validasi gagal,
notifikasi

kesalahan

akan

ditampilkan di bawah kolom input
yang salah. Jika validasi sukses,
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sistem akan memproses ubah data
master yang dipilih. Setelah itu
sistem akan menampilkan kembali
halaman utama data master yang
diubah dengan notifikasi ubah data
master yang dipilih berhasil.
Menghapus Data Master
Pengguna

menekan Sistem akan memproses hapus data

tombol hapus pada data master yang dipilih. Setelah itu
master

yang

akan sistem akan menampilkan kembali

dihapus dan memilih halaman utama data master yang
tombol konfirmasi OK.

dihapus. Jika data yang dihapus
atribut

primary

key

diketahui

digunakan pada data lain, maka
proses

hapus

data

gagal,

pada

halaman utama akan menampilkan
notifikasi hapus data master yang
dipilih gagal. Jika hapus berhasil
pada

halaman

utama

akan

menampilkan notifikasi hapus data
master yang dipilih berhasil.
Kondisi Akhir

Fungsi ini dapat menampilkan informasi data master dan
melakukan pencarian data master serta pengelolaan data master
mulai dari penambahan, pengubahan dan penghapusan data
master.

3. Fungsi Pengelolaan Data Pesanan Online & Offline di Semua Cabang
Tabel 3.7 Fungsi Pengelolaan Data Pesanan Online & Offline di Semua Cabang
Nama Fungsi

Fungsi Pengelolaan Data Pesanan Online & Offline di Semua
Cabang

Pengguna

Pemilik
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Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
melakukan pengelolaan data pesanan online dan offline beserta
laporan jangka waktu tertentu di semua cabang.

Kondisi Awal

Data cabang, data lapangan, data jadwal, data karyawan, data
pelanggan, data pesanan, data detail pesanan, data pembayaran,
data rekening, data konfirmasi pembayaran online & data saldo.

Alur Normal

Aksi Pengguna

Respon Sistem

Halaman Daftar Pesanan
Pengguna

memilih Sistem akan mengolah data pesanan,

menu pesanan.

data detail pesanan dan pembayaran
untuk mengetahui status pesanan.
Kemudian

menampilkan

data

pesanan beserta status pesanan pada
halaman pesanan.
Filter Daftar Pesanan
Pengguna mengisi form Sistem akan menggunakan data dari
filter

pesanan

dan form filter pesanan dan mengolah

menekan

tombol data pesanan, data detail pesanan dan

terapkan.

pembayaran untuk mengetahui status
pesanan. Kemudian menampilkan
data pesanan beserta status pesanan
pada halaman pesanan serta data dari
form filter yang telah dimasukkan.
Pencarian Pesanan

Pengguna

mengisi Sistem akan mengolah data pesanan,

kolom input pencarian data detail pesanan dan pembayaran
dan menekan tombol untuk mengetahui status pesanan dan
enter

pada

keyboard mencari

sesuai

kolom

input

atau memilih pilihan pencarian yang diisi oleh pengguna
yang

tersedia

dropdown

yang

pada dan menampilkannya kembali di
ada halaman pesanan.

pada barisan pencarian.
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Detail Pesanan
Pengguna

menekan Sistem akan mengolah data cabang,

tombol detail pesanan data lapangan, data jadwal, data
pada data pesanan yang karyawan,
ingin

dilihat

data

pelanggan,

data

detail pesanan, data detail pesanan, data

pesanan.

pembayaran, data rekening, data
konfirmasi pembayaran online dan
data saldo untuk mengetahui status
pesanan,

histori

pesanan,

status

lapangan, status pembayaran. Setelah
itu

sistem

menampilkan

detail

pesanan di bawah data pesanan yang
bersangkutan.
Buat Pesanan Offline
Pengguna

menekan Sistem

tombol buat pesanan.

akan

mengarahkan

ke

halaman jadwal lapangan semua
cabang.

Pengguna
jadwal

memilih Sistem
yang

akan

mengarahkan

ke

ingin halaman pesanan baru, jadwal yang

dipesan pelanggan dan telah dipilih diurutkan menurut jam
menekan tombol lanjut mulai main paling awal ke paling
akhir.

pesan.
Pengguna

menghapus Sistem akan menghilangkan jadwal

jadwal yang dipilih.

lapangan yang telah dihapus.

Pengguna mengisi form Sistem akan memvalidasi apakah
pesanan baru.

masukan sudah sesuai aturan. Jika
validasi gagal, notifikasi kesalahan
akan ditampilkan di bawah kolom
input yang salah.

Pengguna

menekan Sistem akan menampilkan form input

tombol punya akun.

tambahan yaitu e-mail pelanggan.

Pengguna mengisi form Sistem

akan

menampilkan
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input e-mail pelanggan.

autocomplete

dari

e-mail

yang

dimasukkan pengguna.
Pengguna memilih hasil Sistem akan melihat pada data
dari

autocomplete

e- pelanggan apakah terdapat saldo
akun atau tidak. Jika ada, sistem

mail pelanggan.

akan menampilkan saldo akun yang
dapat digunakan untuk membayar
pesanan offline.
Pengguna mencentang Sistem akan mengatur pembayaran
bayar uang muka/DP.

menjadi bayar uang muka/DP.

Pengguna mencentang Sistem akan menampilkan form input
bayar sebagian dengan nominal saldo saat checkbox bayar
saldo dan mengisi saldo sebagian

saldo

dicentang.

Saat

yang akan digunakan tombol gunakan ditekan, sistem akan
serta menekan tombol memvalidasi nominal saldo dengan
gunakan.

data saldo pelanggan. Jika validasi
gagal,

notifikasi

kesalahan akan

ditampilkan di bawah kolom input
nominal saldo. Jika validasi sukses,
sistem akan mengatur pembayaran
menggunakan saldo dengan nominal
yang telah dimasukkan.
Pengguna
metode

memilih Sistem akan memvalidasi jadwal
pembayaran, yang dipilih sudah terlewat atau

pengguna memasukkan belum, sudah dipesan orang lain atau
nominal

uang

dibayarkan
jika
metode
tunai,

yang belum. Jika validasi gagal, notifikasi

pelanggan akan ditampilkan di bawah jadwal

yang

dipilih yang dipilih. Jika validasi sukses,

pembayaran sistem akan melakukan simpan data
dan

menekan pesanan, data pembayaran dan data

tombol buat pesanan.

detail pesanan serta data saldo jika
membayar sebagian dengan saldo.
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Kemudian sistem mencetak nota
pembayaran

dan

menampilkan

halaman pesanan dengan notifikasi
pesanan berhasil dibuat.
Verifikasi Pembayaran Pesanan Online
Pengguna

menekan Sistem

tombol

verifikasi konfirmasi pembayaran online yang

pembayaran

akan

menampilkan

data

pada telah ditambahkan oleh pelanggan.

pesanan yang dipilih.
Pengguna
verifikasi

melakukan Sistem akan memvalidasi data yang
manual

ke dikirim, jika validasi tidak sesuai

ibanking dari bank yang maka
telah

ditransfer

akan

muncul

alert.

Jika

oleh validasi sesuai sistem akan melihat

pelanggan. Jika validasi tombol yang ditekan pengguna. Jika
manual

pengguna pengguna menekan tombol terima,

menyatakan
pengguna
tombol

sesuai, sistem akan memproses ubah status
menekan pembayaran

terima,

sesuai

jika pembayaran

yang

dengan
dilakukan

tidak sesuai, pengguna (lunas/DP) dan mengirim e-mail
menekan tombol tolak.

pembayaran
Jika

berhasil

pengguna

tolak,
simpan

sistem

diverifikasi.

menekan
akan

verifikasi

tombol

memproses
pembayaran

dengan status tolak dan mengirim email dan SMS verifikasi pembayaran
ditolak. Setelah itu sistem akan
menampilkan

kembali

halaman

pesanan dengan notifikasi sesuai
status verifikasi pembayaran.
Pembayaran Akhir (Lunas)
Pengguna

menekan Sistem akan menampilkan modal

tombol detail pesanan berisi daftar jadwal yang dipesan
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dan menekan tombol beserta status lapangan dan jumlah
pembayaran lunas.

pembayaran

lunas

yang

harus

dibayar.
Pengguna memilih jam Sistem akan memvalidasi data yang
main yang akan dibayar dikirim, jika validasi tidak sesuai
dan menekan tombol maka
bayar

serta

akan

muncul

alert.

Jika

memilih validasi sesuai sistem memproses

tombol konfirmasi OK.

simpan

pembayaran

lunas

dan

mencetak nota pembayaran. Setelah
itu

sistem

akan

menampilkan

halaman pesanan dengan notifikasi
pembayaran lunas berhasil dan status
pesanan

akan

berubah

menjadi

dibayar lunas.
Pembayaran Offline Pesanan Online/Offline Metode
Pembayaran Transfer
Pengguna

menekan Sistem akan menampilkan modal

tombol detail pesanan berisi daftar jadwal yang dipesan
dan menekan tombol beserta
bayar sekarang.
Pengguna
tombol

status

lapangan,

jumlah

pembayaran yang harus dibayar.

menekan Sistem akan memvalidasi data yang
bayar

memilih
konfirmasi OK.

dan dikirim, jika validasi tidak sesuai
tombol maka

akan

muncul

alert.

Jika

validasi sesuai sistem memproses
simpan pembayaran tanpa harus
melewati
verifikasi

proses

konfirmasi

pembayaran

dan
serta

mengirim e-mail jika pesanan jenis
online atau cetak nota pembayaran
jika pesanan jenis offline. Setelah itu
sistem akan menampilkan halaman
pesanan

dengan

notifikasi
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pembayaran

offline

berhasil

dan

status pesanan akan berubah menjadi
dibayar DP/lunas.
Membatalkan Pesanan
Pengguna

menekan Sistem akan menampilkan modal

tombol ikon batal pada berisi daftar jadwal yang dipesan
pesanan

yang

akan beserta status lapangan dan nominal

dibatalkan.
Pengguna
tombol

uang yang akan dikembalikan.
menekan Sistem akan memvalidasi data yang

proses

memilih

dan dikirim, jika validasi tidak sesuai
tombol maka

konfirmasi OK.

akan

muncul

alert.

Jika

validasi sesuai sistem memproses
batal pesanan yang dipilih. Sistem
akan mengembalikan sebagian uang
pembayaran jika pesanan tersebut
berstatus dibayar lunas. Jika pesanan
tersebut dipesan online, maka uang
pembayaran akan dikembalikan ke
saldo akun (memproses simpan saldo
refund pembatalan pesanan). Jika
pesanan tersebut dipesan offline,
maka

uang

pembayaran

akan

dikembalikan secara tunai. Setelah
itu

sistem

akan

menampilkan

kembali halaman pesanan dengan
notifikasi

pesanan

dibatalkan

dan

berhasil

uang

yang

dikembalikan.
Pembuatan Laporan Pesanan
Pengguna
tombol

buat

menekan Sistem akan mengolah data cabang,
laporan data lapangan, data jadwal, data

dan mengisi form cetak karyawan,

data

pelanggan,

data
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laporan

kemudian pesanan, data detail pesanan, data

menekan

tombol pembayaran, data rekening, data

terapkan.

konfirmasi pembayaran online dan
data saldo sesuai dengan masukkan
pada form cetak laporan untuk
ditampilkan pada laporan dalam
bentuk

rangkuman

dan

rincian

pesanan.
Kondisi Akhir

Fungsi ini dapat menampilkan informasi data pesanan online &
offline yang dapat disaring menurut jangka waktu tertentu.
Fungsi ini juga dapat melakukan pencarian data pesanan online
& offline dan pengelolaan pesanan online & offline mulai dari
buat pesanan offline, verifikasi pembayaran pesanan online,
pembayaran offline pesanan online/offline dengan metode
pembayaran transfer, pembayaran akhir atau pembayaran lunas,
membatalkan pesanan dan pembuatan laporan pesanan menurut
jangka waktu tertentu di semua cabang.

4. Fungsi Pengelolaan Data Transaksi Saldo di Semua Cabang
Tabel 3.8 Fungsi Pengelolaan Data Transaksi Saldo di Semua Cabang
Nama Fungsi

Fungsi Pengelolaan Data Transaksi Saldo di Semua Cabang

Pengguna

Pemilik

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
melakukan pengelolaan data transaksi saldo di semua cabang.

Kondisi Awal

Data saldo, data pelanggan, data karyawan, data tarik saldo,
data cabang, data tambah saldo, data konfirmasi tambah saldo
dan data rekening.

Alur Normal

Aksi Pengguna

Respon Sistem
Halaman Tarik Saldo

Pengguna

memilih Sistem akan menampilkan halaman

menu tarik saldo.

tarik saldo yang berisi data tarik
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saldo diurutkan menurut yang belum
dikonfirmasi berada di paling atas
dan yang sudah dikonfirmasi berada
setelah

urutan

yang

belum

dikonfirmasi.
Pencarian Tarik Saldo
Pengguna

mengisi Sistem akan mencari data tarik saldo

kolom input pencarian sesuai kolom input pencarian yang
dan menekan tombol diisi
enter pada keyboard.

oleh

pengguna

dan

menampilkannya kembali di halaman
tarik saldo.

Konfirmasi Tarik Saldo
Pengguna
tombol

menekan Sistem

akan

menampilkan

form

konfimasi konfirmasi penarikan saldo dengan

penarikan pada nomor informasi nomor penarikan yang
penarikan yang dipilih.

dipilih.

Pengguna memasukkan Sistem akan memvalidasi kode unik
kode

unik

penarikan penarikan.

Jika

dan menekan tombol notifikasi
konfirmasi.

validasi

kesalahan

gagal,
akan

ditampilkan di bawah kolom input
kode unik. Jika validasi sukses,
sistem akan mengubah status tarik
saldo dikonfirmasi dan menampilkan
notifikasi berhasil, beri uang sebesar
nominal penarikan ke penarik saldo.
Halaman Tambah Saldo

Pengguna

memilih Sistem akan menampilkan halaman

menu tambah saldo.

tambah

saldo

yang

berisi

data

tambah saldo diurutkan menurut
yang belum diverifikasi berada di
paling

atas

dan

yang

sudah

diverifikasi berada setelah urutan
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yang belum diverifikasi.
Pencarian Tambah Saldo
Pengguna

mengisi Sistem akan mencari data tambah

kolom input pencarian saldo sesuai kolom input pencarian
dan menekan tombol yang
enter pada keyboard.

diisi

oleh

pengguna

dan

menampilkannya kembali di halaman
tambah saldo.

Tambah Saldo Offline
Pengguna

menekan Sistem

tombol tambah saldo.

akan

menampilkan

form

tambah saldo pelanggan.

Pengguna mengisi form Sistem akan memvalidasi e-mail
tambah saldo yaitu e- pelanggan dan nominal penambahan
mail

pelanggan

nominal

dan sesuai ketentuan tambah saldo. Jika

penambahan validasi gagal, notifikasi kesalahan

dan menekan tombol akan ditampilkan di bawah kolom
tambah.

input

yang

salah.

Jika

validasi

sukses, sistem memproses tambah
saldo dan mencetak nota tambah
saldo berhasil. Setelah itu sistem
akan menampilkan kembali halaman
daftar

tambah

saldo

dengan

notifikasi tambah saldo ke akun
pelanggan berhasil.
Verifikasi Tambah Saldo
Pengguna

menekan Sistem

tombol

verifikasi konfirmasi transfer tambah saldo

transfer nomor tambah yang
saldo yang dipilih.
Pengguna
verifikasi

telah

pengguna

ke terima,

ibanking dari bank yang simpan
telah

ditransfer

menampilkan

ditambahkan

data

oleh

pelanggan.

melakukan Jika
manual

akan

sistem

menekan
akan

verifikasi

tombol

memproses

tambah

saldo

oleh dengan status terima dan mengirim
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pelanggan. Jika validasi e-mail
manual

tombol

saldo

berhasil

pengguna diverifikasi. Jika pengguna menekan

menyatakan
pengguna

tambah

sesuai, tombol

tolak,

sistem

akan

menekan memproses simpan verifikasi tambah
terima,

jika saldo

dengan

status

tolak

dan

tidak sesuai, pengguna mengirim e-mail dan SMS verifikasi
menekan tombol tolak.

tambah saldo ditolak. Setelah itu
sistem akan menampilkan kembali
halaman daftar tambah saldo dengan
notifikasi sesuai status verifikasi
tambah saldo.

Kondisi Akhir

Fungsi ini dapat menampilkan informasi data pengelolaan saldo
dan pencarian data pengelolaan saldo serta melakukan
pengelolaan data transaksi saldo mulai dari konfimasi tarik
saldo, tambah saldo secara offline dan verifikasi tambah saldo
di semua cabang.

5. Fungsi Dashboard Aplikasi Manajemen Lapangan Futsal
Tabel 3.9 Fungsi Dashboard Aplikasi Manajemen Lapangan Futsal
Nama Fungsi

Fungsi Dashboard Aplikasi Manajemen Lapangan Futsal

Pengguna

Pemilik

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
menampilkan dashboard aplikasi manajemen lapangan futsal.

Kondisi Awal
Alur Normal

Data pesanan, data pembayaran dan data detail pesanan
Aksi Pengguna

Respon Sistem

Informasi Jumlah Pesanan (Online, Offline, Selesai,
Dibatalkan, Terbatalkan Sistem) Per Bulan atau Tahun
Pengguna

memilih Sistem akan mengolah data pesanan

menu dashboard.

dan

data

mengetahui
Kemudian

pembayaran
status
sistem

untuk
pesanan.

menyaring

ke
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dalam informasi jumlah pesanan
online,

pesanan

selesai,

pesanan

offline,

pesanan

dibatalkan

dan

pesanan terbatalkan sistem serta
menampilkan di halaman dashboard
dengan tampilan grafik per bulan.
Pengguna
tombol

menekan Sistem akan mengambil data serta
beralih

per menampilkan di halaman dashboard

tahun.

dengan tampilan grafik per tahun.

Informasi Jumlah Pendapatan Per Bulan atau Tahun
Pengguna

memilih Sistem akan mengolah data pesanan,

menu dashboard.

data pembayaran dan data detail
pesanan untuk mengetahui status
pesanan, status pembayaran dan
status lapangan. Kemudian sistem
menjumlahkan

pendapatan

serta

menampilkan di halaman dashboard
dengan grafik tampilan per bulan.
Pengguna
tombol

menekan Sistem akan mengambil data serta
beralih

per menampilkan di halaman dashboard

tahun.
Kondisi Akhir

dengan grafik tampilan per tahun.

Fungsi ini dapat menampilkan informasi jumlah (pesanan
online, pesanan offline, pesanan selesai, pesanan dibatalkan,
pesanan terbatalkan otomatis) per bulan atau per tahun dan
jumlah pendapatan per bulan atau per tahun.

b. Kebutuhan Fungsional Pengelola
1. Fungsi Pengelolaan Profil
Tabel 3.10 Fungsi Pengelolaan Profil
Nama Fungsi

Fungsi Pengelolaan Profil
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Pengguna

Pengelola

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
melakukan pengelolaan data profil pengelola.

Kondisi Awal
Alur Normal

Data karyawan
Aksi Pengguna

Respon Sistem

Perbaharui Profil Saya
Pengguna

memilih Sistem akan menampilkan halaman

menu profil saya.

profil saya yang berisi nama, status,
cabang, foto, foto cover dan form
ubah profil.

Pengguna

menekan Setelah foto dipilih, sistem akan

tombol ganti foto dan memproses ganti foto setelah itu
memilih foto.

menampilkan foto yang baru dengan
notifikasi foto berhasil diganti.

Pengguna

menekan Setelah foto cover dipilih, sistem

tombol ganti foto cover akan memproses ganti foto cover
dan memilih foto cover. setelah itu menampilkan foto cover
yang baru dengan notifikasi foto
cover berhasil diganti.
Pengguna

mengubah Sistem akan memvalidasi apakah

data nama atau telepon masukan sudah sesuai aturan dan
atau

alamat

menekan

dan masukan telepon ditemukan pada
tombol data telepon pengguna lain atau

perbaharui profil.

tidak. Jika validasi gagal, notifikasi
kesalahan akan ditampilkan di bawah
kolom input yang salah. Jika validasi
sukses, sistem akan memproses ubah
profil dan menampilkan halaman
profil saya dengan notifikasi profil
berhasil diperbaharui.
Pengaturan Akun

Pengguna

memilih Sistem akan menampilkan halaman
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menu pengaturan akun.

pengaturan akun yang berisi form
ganti password.

Pengguna mengisi form Sistem akan memvalidasi apakah
ganti

password

menekan

dan masukan password saat ini sama

tombol dengan password pengguna yang

simpan.

belum diganti dan membandingkan
masukan

password

baru

dan

konfirmasi passwod baru sama atau
tidak. Jika validasi gagal, notifikasi
kesalahan akan ditampilkan di bawah
kolom input yang salah. Jika validasi
sukses, sistem akan memproses ganti
password data pengguna tersebut.
Setelah

itu

sistem

menampilkan

halaman pengaturan akun dengan
notifikasi ganti password berhasil.
Kondisi Akhir

Fungsi ini dapat mengubah data profil pengelola.

2. Fungsi Pengelolaan Data Pesanan Online & Offline di Masing-masing Cabang
Tabel 3.11 Fungsi Pengelolaan Data Pesanan Online & Offline di Masing-masing
Cabang
Nama Fungsi

Fungsi Pengelolaan Data Pesanan Online & Offline di Masingmasing Cabang

Pengguna

Pengelola

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
melakukan pengelolaan data pesanan online dan offline beserta
laporan jangka waktu tertentu di masing-masing cabang.

Kondisi Awal

Data cabang, data lapangan, data jadwal, data karyawan, data
pelanggan, data pesanan, data detail pesanan, data pembayaran,
data rekening, data konfirmasi pembayaran online dan data
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saldo.
Alur Normal

Aksi Pengguna

Respon Sistem

Halaman Daftar Pesanan
Pengguna

memilih Sistem akan mengolah data pesanan,

menu pesanan.

data detail pesanan dan pembayaran
untuk mengetahui status pesanan.
Kemudian

menampilkan

data

pesanan beserta status pesanan pada
halaman pesanan.
Filter Daftar Pesanan
Pengguna mengisi form Sistem akan menggunakan data dari
filter

pesanan

dan form filter pesanan dan mengolah

menekan

tombol data pesanan, data detail pesanan dan

terapkan.

pembayaran untuk mengetahui status
pesanan. Kemudian menampilkan
data pesanan beserta status pesanan
pada halaman pesanan serta data dari
form filter yang telah dimasukkan.
Pencarian Pesanan

Pengguna

mengisi Sistem akan mengolah data pesanan,

kolom input pencarian data detail pesanan dan pembayaran
dan menekan tombol untuk mengetahui status pesanan dan
enter

pada

atau

memilih

dropdown

keyboard mencari

yang

sesuai

kolom

input

pada pencarian yang diisi oleh pengguna
ada dan menampilkannya kembali di

pada barisan pencarian.

halaman pesanan.
Detail Pesanan

Pengguna

menekan Sistem akan mengolah data cabang,

tombol detail pesanan data lapangan, data jadwal, data
pada data pesanan yang karyawan,
ingin
pesanan.

dilihat

data

pelanggan,

data

detail pesanan, data detail pesanan, data
pembayaran, data rekening, data
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konfirmasi pembayaran online dan
data saldo untuk mengetahui status
pesanan,

histori

pesanan,

status

lapangan, status pembayaran. Setelah
itu

sistem

menampilkan

detail

pesanan di bawah data pesanan yang
bersangkutan.
Buat Pesanan Offline
Pengguna

menekan Sistem

tombol buat pesanan.

akan

mengarahkan

ke

halaman jadwal lapangan cabang
yang dikelola pengguna.

Pengguna
jadwal

memilih Sistem
yang

akan

mengarahkan

ke

ingin halaman pesanan baru, jadwal yang

dipesan pelanggan dan telah dipilih diurutkan menurut jam
menekan tombol lanjut mulai main paling awal ke paling
pesan.

akhir.

Pengguna

menghapus Sistem akan menghilangkan jadwal

jadwal yang dipilih.

lapangan yang telah dihapus.

Pengguna mengisi form Sistem akan memvalidasi apakah
pesanan baru.

masukan sudah sesuai aturan. Jika
validasi gagal, notifikasi kesalahan
akan ditampilkan di bawah kolom
input yang salah.

Pengguna

menekan Sistem akan menampilkan form input

tombol punya akun.

tambahan yaitu e-mail pelanggan.

Pengguna mengisi form Sistem
input e-mail pelanggan.

akan

autocomplete

dari

menampilkan
e-mail

yang

dimasukkan pengguna.
Pengguna memilih hasil Sistem akan melihat pada data
dari

autocomplete

mail pelanggan.

e- pelanggan apakah terdapat saldo
akun atau tidak. Jika ada, sistem
akan menampilkan saldo akun yang
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dapat digunakan untuk membayar
pesanan offline.
Pengguna mencentang Sistem akan mengatur pembayaran
pilihan

bayar

uang menjadi bayar uang muka/DP.

muka/DP.
Pengguna mencentang Sistem akan menampilkan form input
bayar sebagian dengan nominal saldo saat checkbox bayar
saldo dan mengisi saldo sebagian

saldo

dicentang.

Saat

yang akan digunakan tombol gunakan ditekan, sistem akan
serta menekan tombol memvalidasi nominal saldo dengan
gunakan.

data saldo pelanggan. Jika validasi
gagal,

notifikasi

kesalahan akan

ditampilkan di bawah kolom input
nominal saldo. Jika validasi sukses,
sistem akan mengatur pembayaran
menggunakan saldo dengan nominal
yang telah dimasukkan.
Pengguna
metode

memilih Sistem akan memvalidasi jadwal
pembayaran, yang dipilih sudah terlewat atau

pengguna memasukkan belum, sudah dipesan orang lain atau
nominal

uang

dibayarkan
jika
metode
tunai,

yang belum. Jika validasi gagal, notifikasi

pelanggan akan ditampilkan di bawah jadwal

yang

dipilih yang bersangkutan. Jika validasi

pembayaran sukses,
dan

menekan simpan

tombol buat pesanan.

sistem
data

akan

melakukan

pesanan,

data

pembayaran dan data detail pesanan
serta data saldo jika membayar
sebagian dengan saldo. Kemudian
sistem

akan

mencetak

nota

pembayaran. Setelah itu sistem akan
menampilkan

halaman

pesanan

dengan notifikasi pesanan berhasil
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dibuat.
Verifikasi Pembayaran Pesanan Online
Pengguna

menekan Sistem

akan

menampilkan

data

tombol

verifikasi konfirmasi pembayaran online yang
pada telah ditambahkan oleh pelanggan.

pembayaran

pesanan yang dipilih.
Pengguna
verifikasi

melakukan Sistem akan memvalidasi data yang
manual

ke dikirim, jika validasi tidak sesuai

ibanking dari bank yang maka
telah

ditransfer

akan

muncul

alert.

Jika

oleh validasi sesuai sistem akan melihat

pelanggan. Jika validasi tombol yang ditekan pengguna. Jika
manual

pengguna pengguna menekan tombol terima,

menyatakan
pengguna
tombol

sesuai, sistem akan memproses ubah status
menekan pembayaran

terima,

sesuai

jika pembayaran

yang

dengan
dilakukan

tidak sesuai, pengguna (lunas/DP) dan mengirim e-mail
menekan tombol tolak.

pembayaran
Jika

berhasil

pengguna

tolak,
simpan

sistem

diverifikasi.

menekan
akan

tombol

memproses

verifikasi

pembayaran

dengan status tolak dan mengirim email dan SMS verifikasi pembayaran
ditolak. Setelah itu sistem akan
menampilkan

kembali

halaman

pesanan dengan notifikasi sesuai
status verifikasi pembayaran.
Pembayaran Akhir (Lunas)
Pengguna

menekan Sistem akan menampilkan modal

tombol detail pesanan berisi daftar jadwal yang dipesan
dan menekan tombol beserta status lapangan dan jumlah
pembayaran lunas.

pembayaran
dibayar.

lunas

yang

harus
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Pengguna memilih jam Sistem akan memvalidasi data yang
main yang akan dibayar dikirim, jika validasi tidak sesuai
dan menekan tombol maka
bayar

serta

akan

muncul

alert.

Jika

memilih validasi sesuai sistem memproses

tombol konfirmasi OK.

simpan

pembayaran

lunas

dan

mencetak nota pembayaran. Setelah
itu

sistem

akan

menampilkan

halaman pesanan dengan notifikasi
pembayaran lunas berhasil dan status
pesanan

akan

berubah

menjadi

dibayar lunas.
Pembayaran Offline Pesanan Online/Offline Metode
Pembayaran Transfer
Pengguna

menekan Sistem akan menampilkan modal

tombol detail pesanan berisi daftar jadwal yang dipesan
dan menekan tombol beserta
bayar sekarang.
Pengguna
tombol

status

lapangan,

jumlah

pembayaran yang harus dibayar.

menekan Sistem akan memvalidasi data yang
bayar

memilih
konfirmasi OK.

dan dikirim, jika validasi tidak sesuai
tombol maka

akan

muncul

alert.

Jika

validasi sesuai sistem memproses
simpan pembayaran tanpa harus
melewati

proses

verifikasi

konfirmasi

pembayaran

dan
serta

mengirim e-mail jika pesanan jenis
online atau cetak nota pembayaran
jika pesanan jenis offline. Setelah itu
sistem akan menampilkan halaman
pesanan

dengan

pembayaran

offline

notifikasi
berhasil

dan

status pesanan akan berubah menjadi
dibayar DP/lunas.
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Membatalkan Pesanan
Pengguna

menekan Sistem akan menampilkan modal

tombol ikon batal pada berisi daftar jadwal yang dipesan
pesanan

yang

akan beserta status lapangan dan nominal

dibatalkan.
Pengguna
tombol

uang yang akan dikembalikan.
menekan Sistem akan memvalidasi data yang

proses

memilih

dan dikirim, jika validasi tidak sesuai
tombol maka

konfirmasi OK.

akan

muncul

alert.

Jika

validasi sesuai, sistem memproses
batal pesanan yang dipilih. Sistem
akan mengembalikan sebagian uang
pembayaran jika pesanan tersebut
berstatus dibayar lunas. Jika pesanan
tersebut dipesan online, maka uang
pembayaran dikembalikan ke saldo
akun

(memproses

simpan

saldo

refund pembatalan pesanan). Jika
pesanan tersebut dipesan offline,
maka

uang

pembayaran

akan

dikembalikan secara tunai. Setelah
itu sistem menampilkan kembali
halaman pesanan dengan notifikasi
pesanan berhasil dibatalkan dan uang
yang dikembalikan.
Pembuatan Laporan Pesanan
Pengguna
tombol

buat

menekan Sistem akan mengolah data cabang,
laporan data lapangan, data jadwal, data

dan mengisi form cetak karyawan,
laporan

data

pelanggan,

data

kemudian pesanan, data detail pesanan, data

menekan

tombol pembayaran, data rekening, data

terapkan.

konfirmasi pembayaran online dan
data saldo sesuai dengan masukkan
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pada form cetak laporan untuk
ditampilkan pada laporan dalam
bentuk

rangkuman

dan

rincian

pesanan.
Kondisi Akhir

Fungsi ini dapat menampilkan informasi data pesanan online &
offline yang dapat disaring menurut jangka waktu tertentu.
Fungsi ini juga dapat melakukan pencarian data pesanan online
& offline dan pengelolaan pesanan online & offline mulai dari
buat pesanan offline, verifikasi pembayaran pesanan online,
pembayaran offline pesanan online/offline dengan metode
pembayaran transfer, pembayaran akhir atau pembayaran lunas,
membatalkan pesanan dan pembuatan laporan pesanan menurut
jangka waktu tertentu di masing-masing cabang.

3. Fungsi Pengelolaan Data Transaksi Saldo di Masing-masing Cabang
Tabel 3.12 Fungsi Pengelolaan Data Transaksi Saldo di Masing-masing Cabang
Nama Fungsi

Fungsi Pengelolaan Data Transaksi Saldo di Masing-masing
Cabang

Pengguna

Pengelola

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
melakukan pengelolaan data transaksi saldo di masing-masing
cabang.

Kondisi Awal

Data saldo, data pelanggan, data karyawan, data tarik saldo,
data cabang, data tambah saldo, data konfirmasi tambah saldo
dan data rekening.

Alur Normal

Aksi Pengguna

Respon Sistem
Halaman Tarik Saldo

Pengguna

memilih Sistem akan menampilkan halaman

menu tarik saldo.

tarik saldo yang berisi data tarik
saldo diurutkan menurut yang belum
dikonfirmasi berada di paling atas
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dan yang sudah dikonfirmasi berada
setelah

urutan

yang

belum

dikonfirmasi.
Pencarian Tarik Saldo
Pengguna

mengisi Sistem akan mencari data tarik saldo

kolom input pencarian sesuai kolom input pencarian yang
dan menekan tombol diisi
enter pada keyboard.

oleh

pengguna

dan

menampilkannya kembali di halaman
tarik saldo.

Konfirmasi Tarik Saldo
Pengguna
tombol

menekan Sistem

akan

menampilkan

form

konfimasi konfirmasi penarikan saldo dengan

penarikan pada nomor informasi nomor penarikan yang
penarikan yang dipilih.

dipilih.

Pengguna memasukkan Sistem akan memvalidasi kode unik
kode

unik

penarikan penarikan.

Jika

dan menekan tombol notifikasi
konfirmasi.

validasi

kesalahan

gagal,
akan

ditampilkan di bawah kolom input
kode unik. Jika validasi sukses,
sistem akan melakukan ubah status
tarik

saldo

dikonfirmasi

dan

menampilkan notifikasi berhasil, beri
uang sebesar nominal penarikan ke
penarik saldo.
Halaman Tambah Saldo
Pengguna

memilih Sistem akan menampilkan halaman

menu tambah saldo.

tambah

saldo

yang

berisi

data

tambah saldo diurutkan menurut
yang belum diverifikasi berada di
paling

atas

dan

yang

sudah

diverifikasi berada setelah urutan
yang belum diverifikasi.
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Pencarian Tambah Saldo
Pengguna

mengisi Sistem akan mencari data tambah

kolom input pencarian saldo sesuai kolom input pencarian
dan menekan tombol yang
enter pada keyboard.

diisi

oleh

pengguna

dan

menampilkannya kembali di halaman
tambah saldo.

Tambah Saldo Offline
Pengguna

menekan Sistem

tombol tambah saldo.

akan

menampilkan

form

tambah saldo pelanggan.

Pengguna mengisi form Sistem akan memvalidasi e-mail
tambah saldo yaitu e- pelanggan dan nominal penambahan
mail

pelanggan

nominal

dan sesuai ketentuan tambah saldo. Jika

penambahan validasi gagal, notifikasi kesalahan

dan menekan tombol akan ditampilkan di bawah kolom
tambah.

input

yang

salah.

Jika

validasi

sukses, sistem memproses tambah
saldo dan mencetak nota tambah
saldo berhasil. Setelah itu sistem
akan menampilkan kembali halaman
daftar

tambah

saldo

dengan

notifikasi tambah saldo ke akun
pelanggan berhasil.
Verifikasi Tambah Saldo
Pengguna

menekan Sistem

tombol

verifikasi konfirmasi transfer tambah saldo

transfer

pada

tambah

saldo

nomor yang

akan

telah

menampilkan

ditambahkan

data

oleh

yang pelanggan.

dipilih.
Pengguna
verifikasi

melakukan Jika
manual

pengguna

ke terima,

ibanking dari bank yang simpan
telah

ditransfer

sistem

menekan
akan

verifikasi

tombol

memproses

tambah

saldo

oleh dengan status terima dan mengirim
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pelanggan. Jika validasi e-mail
manual

tombol

saldo

berhasil

pengguna diverifikasi. Jika pengguna menekan

menyatakan
pengguna

tambah

sesuai, tombol

tolak,

sistem

akan

menekan memproses simpan verifikasi tambah
terima,

jika saldo

dengan

status

tolak

dan

tidak sesuai, pengguna mengirim e-mail dan SMS verifikasi
menekan tombol tolak.

tambah saldo ditolak. Setelah itu
sistem akan menampilkan kembali
halaman daftar tambah saldo dengan
notifikasi sesuai status verifikasi
tambah saldo.

Kondisi Akhir

Fungsi ini dapat menampilkan informasi data pengelolaan saldo
dan pencarian data pengelolaan saldo serta melakukan
pengelolaan data transaksi saldo mulai dari konfimasi tarik
saldo, tambah saldo secara offline dan verifikasi tambah saldo
di masing-masing cabang.

4. Fungsi Dashboard Aplikasi Manajemen Lapangan Futsal
Tabel 3.13 Fungsi Dashboard Aplikasi Manajemen Lapangan Futsal
Nama Fungsi

Fungsi Dashboard Aplikasi Manajemen Lapangan Futsal

Pengguna

Pengelola

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
menampilkan informasi pada dashboard aplikasi manajemen
lapangan futsal.

Kondisi Awal
Alur Normal

Data pesanan, data pembayaran dan data detail pesanan
Aksi Pengguna

Respon Sistem

Informasi Jumlah Pesanan (Online, Offline, Selesai,
Dibatalkan, Terbatalkan Sistem) Per Bulan atau Tahun
Pengguna

memilih Sistem akan mengolah data pesanan

menu dashboard.

dan

data

mengetahui

pembayaran
status

untuk
pesanan.
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Kemudian

sistem

menyaring

ke

dalam informasi jumlah pesanan
online,

pesanan

selesai,

pesanan

offline,

pesanan

dibatalkan

dan

pesanan terbatalkan sistem serta
menampilkan di halaman dashboard
dengan tampilan grafik per bulan.
Pengguna
tombol

menekan Sistem akan mengambil data serta
beralih

per menampilkan di halaman dashboard
dengan tampilan grafik per tahun.

tahun.

Informasi Jumlah Pendapatan Per Bulan atau Tahun
Pengguna

memilih Sistem akan mengolah data pesanan,

menu dashboard.

data pembayaran dan data detail
pesanan untuk mengetahui status
pesanan, status pembayaran dan
status lapangan. Kemudian sistem
menjumlahkan

pendapatan

serta

menampilkan di halaman dashboard
dengan grafik tampilan per bulan.
Pengguna
tombol
tahun.
Kondisi Akhir

menekan Sistem akan mengambil data serta
beralih

per menampilkan di halaman dashboard
dengan grafik tampilan per tahun.

Fungsi ini dapat menampilkan informasi jumlah (pesanan
online, pesanan offline, pesanan selesai, pesanan dibatalkan,
pesanan terbatalkan otomatis) per bulan atau per tahun dan
jumlah pendapatan per bulan atau per tahun.

5. Fungsi Lihat Daftar Pelanggan yang Terdaftar Aplikasi
Tabel 3.14 Fungsi Lihat Daftar Pelanggan yang Terdaftar Aplikasi
Nama Fungsi

Fungsi Lihat Daftar Pelanggan yang Terdaftar Aplikasi

Pengguna

Pengelola
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Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
menampilkan data pelanggan yang terdaftar aplikasi di masingmasing cabang.

Kondisi Awal
Alur Normal

Data pelanggan
Aksi Pengguna

Respon Sistem
Halaman Pelanggan

Pengguna

memilih Sistem menampilkan data pelanggan

menu pelanggan.

pada halaman pelanggan.
Pencarian Pelanggan

Pengguna

mengisi Sistem akan mencari data pelanggan

kolom input pencarian sesuai kolom input pencarian yang
dan menekan tombol diisi pengguna dan menampilkannya
enter pada keyboard.
Kondisi Akhir

kembali di halaman pelanggan.

Fungsi ini dapat menampilkan informasi data pelanggan dan
pencarian data pelanggan yang terdaftar aplikasi di masingmasing cabang.

c. Kebutuhan Fungsional Pelanggan
1. Fungsi Pendaftaran Pengguna Baru
Tabel 3.15 Fungsi Pendaftaran Pengguna Baru
Nama Fungsi

Fungsi Pendaftaran Pengguna Baru

Pengguna

Pelanggan

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
melakukan pendaftaran pengguna baru untuk pelanggan yang
akan pesan lapangan online.

Kondisi Awal
Alur Normal

Data pelanggan
Aksi Pengguna

Respon Sistem

Pendaftaran Pengguna Baru
Pengguna mengisi form Sistem akan memvalidasi apakah
pendaftaran pelanggan masukan sudah sesuai aturan dan
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baru

dan

menekan masukan

tombol daftar.

e-mail

atau

telepon

ditemukan pada e-mail atau telepon
pengguna

lain

atau

tidak.

Jika

validasi gagal, notifikasi kesalahan
akan ditampilkan di bawah kolom
input

yang

sukses,

salah.

sistem

pendaftaran

Jika

akan

validasi

memproses

pengguna

baru

dan

mengirimkan e-mail aktivasi ke email

yang

telah

dimasukkan

pengguna. Setelah itu sistem akan
menampilkan notifikasi pendaftaran
pengguna baru sukses, silakan cek email untuk aktivasi akun.
Aktivasi Akun
Pengguna menekan link Sistem akan memvalidasi apakah
aktivasi

yang

telah token untuk mengaktivasi akun benar

dikirimkan melalui e- dan waktu untuk mengaktivasi akun
mail.

masih tersedia. Jika validasi gagal,
notifikasi

kesalahan

akan

ditampilkan. Jika validasi sukses,
sistem akan memproses aktivasi
akun.

Setelah

itu

sistem

akan

menampilkan notifikasi selamat akun
telah

aktif,

menggunakan.
Kondisi Akhir

Fungsi ini dapat menambah data pelanggan

2. Fungsi Pengelolaan Profil
Tabel 3.16 Fungsi Pengelolaan Profil
Nama Fungsi

Fungsi Pengelolaan Profil

login

untuk
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Pengguna

Pelanggan

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
melakukan pengelolaan data profil pelanggan.

Kondisi Awal
Alur Normal

Data pelanggan
Aksi Pengguna

Respon Sistem

Perbaharui Profil Saya
Pengguna

memilih Sistem akan menampilkan halaman

menu profil saya.

profil saya yang berisi nama, jumlah
pesanan, jumlah saldo, foto, foto
cover dan form ubah profil.

Pengguna

menekan Setelah foto dipilih, sistem akan

tombol ganti foto dan melakukan proses ganti foto, setelah
memilih foto.

itu menampilkan foto yang baru
dengan

notifikasi

foto

berhasil

diganti.
Pengguna

menekan Setelah foto cover dipilih, sistem

tombol ganti foto cover akan memproses ganti foto cover
dan memilih foto cover. setelah itu menampilkan foto cover
yang baru dengan notifikasi foto
cover berhasil diganti.
Pengguna

mengubah Sistem akan memvalidasi apakah

data nama atau telepon masukan sudah sesuai aturan dan
atau
menekan

alamat

dan masukan telepon ditemukan pada
tombol data telepon pengguna lain atau

perbaharui profil.

tidak. Jika validasi gagal, notifikasi
kesalahan akan ditampilkan di bawah
kolom input yang salah. Jika validasi
sukses, sistem akan memproses ubah
profil

setelah

itu

menampilkan

kembali halaman profil saya dengan
notifikasi
diperbaharui.

profil

berhasil
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Pengaturan Akun
Pengguna

memilih Sistem akan menampilkan halaman

menu pengaturan akun.

pengaturan akun yang berisi form
ganti password.

Pengguna mengisi form Sistem akan memvalidasi apakah
ganti

password

menekan
simpan.

dan masukan password saat ini sama

tombol dengan password pengguna yang
belum diganti dan membandingkan
masukan

password

baru

dan

konfirmasi passwod baru sama atau
tidak. Jika validasi gagal, notifikasi
kesalahan akan ditampilkan di bawah
kolom input yang salah. Jika validasi
sukses, sistem akan memproses ganti
password

pada

data

pengguna

tersebut. Setelah itu sistem akan
menampilkan

kembali

halaman

pengaturan akun dengan notifikasi
ganti password berhasil.
Kirim Ulang E-mail Aktivasi
Pengguna mengisi input Sistem akan memvalidasi apakah
e-mail

dan

tombol kirim.

menekan masukan e-mail sudah sesuai aturan
dan data e-mail tersebut ditemukan
pada data pelanggan. Jika data
pelanggan ditemukan, sistem lalu
melihat apakah status pelanggan
tersebut belum verif. Jika tidak maka
validasi gagal. Jika validasi gagal,
notifikasi

kesalahan

akan

ditampilkan di bawah kolom input
yang salah. Jika validasi sukses,
sistem akan memproses kirim e-mail
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aktivasi

ke

e-mail

yang

telah

dimasukkan pengguna. Setelah itu
sistem akan menampilkan kembali
halaman kirim ulang e-mail aktivasi
dengan notifikasi e-mail aktivasi
telah dikirim ulang.
Pengguna menekan link Sistem akan memvalidasi apakah
aktivasi

yang

telah token untuk mengaktivasi akun benar

dikirimkan melalui e- dan waktu untuk mengaktivasi akun
mail.

masih tersedia. Jika validasi gagal,
notifikasi

kesalahan

akan

ditampilkan. Jika validasi sukses,
sistem akan memproses aktivasi
akun.

Setelah

itu

sistem

akan

menampilkan notifikasi selamat akun
telah

aktif,

login

untuk

menggunakan.
Reset Password
Pengguna mengisi input Sistem akan memvalidasi apakah
e-mail

dan

tombol kirim.

menekan masukan e-mail sudah sesuai aturan
dan data e-mail tersebut ditemukan
pada data pelanggan. Jika data
pelanggan tidak ditemukan maka
validasi gagal. Jika validasi gagal,
notifikasi

kesalahan

akan

ditampilkan di bawah kolom input
yang salah. Jika validasi sukses,
sistem

akan

memproses

reset

password dan mengirim e-mail berisi
link reset password ke e-mail yang
telah dimasukkan pengguna. Setelah
itu

sistem

akan

menampilkan
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kembali halaman reset password
dengan notifikasi cek e-mail untuk
me-reset password.
Pengguna menekan link Sistem akan memvalidasi apakah
reset

password

telah

yang token untuk reset password benar

dikirimkan dan waktu untuk reset password

melalui e-mail.

masih tersedia. Jika validasi gagal,
notifikasi

kesalahan

akan

ditampilkan. Jika validasi sukses,
sistem

akan

menampilkan

form

password baru.
Pengguna mengisi form Sistem akan memvalidasi apakah
password
menekan
simpan.

baru

dan masukan password baru dan ulangi

tombol passwod sama

atau

tidak.

Jika

validasi gagal, notifikasi kesalahan
akan ditampilkan di bawah kolom
input

yang

salah.

Jika

validasi

sukses, sistem akan memproses ganti
password

pada

data

pengguna

tersebut. Setelah itu sistem akan
menampilkan

notifikasi

selamat

password berhasil diganti, silakan
login untuk menggunakan.
Kondisi Akhir

Fungsi ini dapat mengubah data profil pelanggan.

3. Fungsi Pengelolaan Data Pesanan pada Aplikasi Pelanggan
Tabel 3.17 Fungsi Pengelolaan Data Pesanan pada Aplikasi Pelanggan
Nama Fungsi

Fungsi Pengelolaan Data Pesanan pada Aplikasi Pelanggan

Pengguna

Pelanggan

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
melakukan pengelolaan data pesanan pada aplikasi pelanggan.
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Kondisi Awal

Data cabang, data lapangan, data jadwal, data karyawan, data
pelanggan, data pesanan, data detail pesanan, data pembayaran,
data rekening, data konfirmasi pembayaran online dan data
saldo.

Alur Normal

Aksi Pengguna

Respon Sistem

Halaman Daftar Pesanan
Pengguna

memilih Sistem akan mengolah data pesanan,

menu pesanan.

data detail pesanan dan pembayaran
untuk mengetahui status pesanan.
Kemudian

menampilkan

data

pesanan beserta status pesanan pada
halaman pesanan.
Pencarian Pesanan
Pengguna

mengisi Sistem akan mengolah data pesanan,

kolom input pencarian data detail pesanan dan pembayaran
dan menekan tombol untuk mengetahui status pesanan dan
enter

pada

atau

memilih

dropdown

keyboard mencari

yang

sesuai

kolom

input

pada pencarian yang diisi oleh pengguna
ada dan menampilkannya kembali di

pada barisan pencarian.

halaman pesanan.
Detail Pesanan

Pengguna

menekan Sistem akan mengolah data cabang,

tombol detail pesanan data lapangan, data jadwal, data
pada data pesanan yang karyawan,
ingin
pesanan.

dilihat

data

pelanggan,

data

detail pesanan, data detail pesanan, data
pembayaran, data rekening, data
konfirmasi pembayaran online dan
data saldo untuk mengetahui status
pesanan,

histori

pesanan,

status

lapangan, status pembayaran. Setelah
itu

sistem

menampilkan

halaman detail pesanan.

pada
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Buat Pesanan Online
Pengguna
jadwal

memilih Sistem
yang

akan

ingin halaman

mengarahkan

checkout.

Sistem

ke
akan

dipesan pelanggan dan menampilkan data pelanggan dan
menekan tombol lanjut jadwal yang telah dipilih diurutkan
pesan.

menurut jam mulai main paling awal
ke paling akhir.

Pengguna

menghapus Sistem akan menghilangkan jadwal

daftar jadwal yang telah lapangan yang telah dihapus.
dipilih.
Pengguna

menekan Sistem

tombol lanjut.

akan

mengarahkan

ke

halaman payment.

Pengguna mencentang Sistem akan mengatur pembayaran
bayar uang muka/DP.

menjadi bayar uang muka/DP.

Pengguna mencentang Sistem akan menampilkan form input
bayar sebagian dengan nominal saldo saat checkbox bayar
saldo dan mengisi saldo sebagian

saldo

dicentang.

Saat

yang akan digunakan tombol gunakan ditekan, sistem akan
serta menekan tombol memvalidasi nominal saldo dengan
gunakan.

data saldo pelanggan. Jika validasi
gagal, notifikasi

kesalahan

akan

ditampilkan di bawah kolom input
nominal saldo. Jika validasi sukses,
sistem akan mengatur pembayaran
menggunakan saldo dengan nominal
yang telah dimasukkan.
Pengguna
tombol bayar.

menekan Sistem akan memvalidasi jadwal
yang

dipilih

pelanggan

sudah

terlewat atau belum, sudah dipesan
orang lain atau belum. Jika validasi
gagal, notifikasi akan ditampilkan di
bawah jadwal yang bersangkutan.

69

Jika validasi sukses, sistem akan
melakukan simpan data pesanan,
data pembayaran dan data detail
pesanan

serta

data

saldo

jika

membayar sebagian dengan saldo.
Kemudian sistem akan mengirimkan
e-mail dan sms ke data pemesan.
Setelah itu sistem akan menampilkan
halaman informasi pesanan beserta
informasi rekening pembayaran.
Konformasi Pembayaran Pesanan Online
Pengguna
tombol

menekan Sistem

akan

menampilkan

form

konfirmasi konfirmasi pembayaran online.

pembayaran.
Pengguna mengisi form Sistem akan memvalidasi apakah
konfirmasi pembayaran masukan sudah sesuai aturan. Jika
pesanan dan menekan validasi gagal, notifikasi kesalahan
tombol konfirmasi.

akan ditampilkan di bawah kolom
input

yang

salah.

Jika

validasi

sukses, sistem akan menampilkan
halaman

detail

notifikasi

pesanan

konfirmasi

dengan

pembayaran

berhasil disimpan.
Ubah Konformasi Pembayaran Pesanan Online Ditolak
Pengguna

menekan Sistem

akan

menampilkan

form

tombol ubah konfirmasi konfirmasi pembayaran online serta
pembayaran ditolak.

data yang dimasukkan sebelumnya.

Pengguna mengubah isi Sistem akan memvalidasi apakah
form
pembayaran

konfirmasi masukan sudah sesuai aturan. Jika
pesanan validasi gagal, notifikasi kesalahan

dan menekan tombol akan ditampilkan di bawah kolom
konfirmasi.

input

yang

salah.

Jika

validasi
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sukses, sistem akan menampilkan
halaman

detail

notifikasi

pesanan

ubah

dengan

konfirmasi

pembayaran berhasil disimpan.
Membatalkan Pesanan
Pengguna

menekan Sistem akan memvalidasi data yang

tombol

batalkan dikirim, jika validasi tidak sesuai

pesanan dan memilih maka akan muncul notifikasi. Jika
tombol konfirmasi OK.

validasi sesuai sistem memproses
batal pesanan yang dipilih. Sistem
akan mengembalikan sebagian uang
pembayaran jika pesanan tersebut
berstatus dibayar lunas dan uang
pembayaran akan dikembalikan ke
saldo akun (memproses simpan saldo
refund pembatalan pesanan). Setelah
itu

sistem

akan

menampilkan

kembali halaman detail pesanan serta
notifikasi berhasil dibatalkan dan
uang yang dikembalikan.
Kondisi Akhir

Fungsi ini dapat menampilkan informasi data pesanan online
dan melakukan pencarian data pesanan online serta pengelolaan
pesanan online mulai dari buat pesanan online, konfirmasi
pembayaran pesanan online, ubah konfirmasi pembayaran
pesanan online yang ditolak dan membatalkan pesanan pada
aplikasi pelanggan.

4. Fungsi Pengelolaan Data Transaksi Saldo pada Aplikasi Pelanggan
Tabel 3.18 Fungsi Pengelolaan Data Transaksi Saldo pada Aplikasi Pelanggan
Nama Fungsi

Fungsi Pengelolaan Data Transaksi Saldo pada Aplikasi
Pelanggan
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Pengguna

Pelanggan

Deskripsi

Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
melakukan pengelolaan data transaksi saldo aplikasi pelanggan.

Kondisi Awal

Data saldo, data pelanggan, data karyawan, data tarik saldo,
data cabang, data tambah saldo, data konfirmasi tambah saldo
dan data rekening.

Alur Normal

Aksi Pengguna

Respon Sistem
Halaman Saldo

Pengguna

memilih Sistem akan menampilkan halaman

menu saldo.

saldo yang berisi jumlah saldo akun
dan mutasi saldo akun.

Pengguna menekan tab Sistem akan menampilkan halaman
menu pending.

mutasi pending yang berisi data
penambahan saldo dan penarikan
saldo yang belum selesai.
Tambah Saldo

Pengguna

menekan Sistem

tombol tambah saldo.

akan

menampilkan

form

tambah saldo.

Pengguna mengisi form Sistem akan memvalidasi nominal
tambah
nominal

saldo

yaitu penambahan

ketentuan

penambahan tambah saldo. Jika validasi gagal,

dan menekan tombol notifikasi
tambah.

sesuai

kesalahan

akan

ditampilkan di bawah kolom input
nominal. Jika validasi sukses, sistem
memproses simpan tambah saldo.
Setelah itu sistem akan menampilkan
halaman menunggu transfer yang
berisi jumlah yang harus ditransfer
dan informasi rekening bank.
Konfirmasi Transfer Tambah Saldo

Pengguna
tombol

menekan Sistem

akan

menampilkan

form

konfirmasi konfirmasi transfer tambah saldo.
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transfer.
Pengguna mengisi form Sistem akan memvalidasi apakah
konfirmasi transfer dan masukan sudah sesuai aturan. Jika
menekan

tombol validasi gagal, notifikasi kesalahan

konfirmasi.

akan ditampilkan di bawah kolom
input
sukses,

yang

salah.

sistem

Jika

akan

validasi

memproses

tambah konfirmasi transfer setelah
itu menampilkan halaman saldo tab
menu pending dengan notifikasi
konfirmasi transfer tersimpan.
Ubah Konfirmasi Transfer Tambah Saldo Ditolak
Pengguna

menekan Sistem

akan

menampilkan

form

tombol ubah konfirmasi konfirmasi transfer tambah saldo
transfer yang ditolak.

serta

data

yang

dimasukkan

sebelumnya.
Pengguna mengubah isi Sistem akan memvalidasi apakah
form

konfirmasi masukan sudah sesuai aturan. Jika

transfer tambah saldo validasi gagal, notifikasi kesalahan
dan menekan tombol akan ditampilkan di bawah kolom
konfirmasi.

input

yang

salah.

Jika

validasi

sukses, sistem akan memproses ubah
konfirmasi

transfer

setelah

itu

menampilkan kembali halaman saldo
tab menu pending dengan notifikasi
konfirmasi transfer berhasil diubah.
Batal Tambah Saldo
Pengguna
tombol

menekan Sistem
batal

memilih
konfirmasi OK.

akan

memvalidasi

status

dan tambah saldo. Jika validasi gagal,
tombol proses selesai. Jika validasi sukses,
sistem akan mengubah status tambah
saldo menjadi batal. Setelah itu
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sistem akan menampilkan kembali
halaman saldo tab menu pending
dengan notifikasi sesuai validasi.
Tarik Saldo
Pengguna

menekan Sistem akan menampilkan form tarik

tombol tarik saldo.

saldo.

Pengguna mengisi form Sistem akan memvalidasi nominal
tarik saldo yaitu tempat penarikan
pengambilan

sesuai ketentuan tarik

dan saldo. Jika validasi gagal, notifikasi

nominal

penarikan kesalahan akan ditampilkan di bawah

kemudian

pengguna kolom input nominal. Jika validasi

menekan tombol tarik.

sukses, sistem memproses simpan
tarik saldo. Setelah itu sistem akan
menampilkan kembali halaman saldo
tab menu pending dengan notifikasi
tarik saldo berhasil ditambahkan.

Batal Tarik Saldo
Pengguna
tombol

menekan Sistem
batal

memilih
konfirmasi OK.

akan

memvalidasi

status

dan tambah saldo. Jika validasi gagal,
tombol proses selesai. Jika validasi sukses,
sistem akan memproses ubah status
tarik

saldo

menjadi

batal

dan

menambahkan pada mutasi saldo
sebagai

refund pembatalan tarik

saldo dengan nominal sesuai nominal
tarik saldo. Setelah itu sistem akan
menampilkan kembali halaman saldo
dan notifikasi tarik saldo dibatalkan.
Kondisi Akhir

Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data transaksi saldo
mulai dari informasi halaman saldo, tambah saldo, konfirmasi
transfer tambah saldo, batal tambah saldo, tarik saldo dan batal
tarik saldo pada aplikasi pelanggan.
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3.1.4

Analisis Kebutuhan Non Fungsional
Analisis kebutuhan non fungsional dilakukan untuk menentukan atribut

atau kualitas secara keseluruhan dari suatu sistem.
Tabel 3.19 Analisis Kebutuhan Non Fungsional
Kriteria
Keamanan

Kebutuhan Non Fungsional
1. Autentikasi yang tersimpan dalam session
bukan

berupa

password

terenkripsi, tapi

menggunakan auth_key
2. Otorisasi

hak

akses

tiap

pengguna

menggunakan access control Yii2
3. Validasi form method POST menggunakan
Cross-Site Request Forgery (CSRF)
4. Semua tombol submit dari form akan disabled
setelah

tombol

ditekan

untuk

mencegah

duplikasi data yang terkirim
5. Semua fungsi pada transaksi pemesanan akan
melakukan validasi data yang dikirim dengan
data yang telah terimpan untuk mencegah
manipulasi data
Ketergunaan (Usability)

1. Terdapat

tampilan

loading

saat

aplikasi

melakukan proses
2. Terdapat tampilan pesan eror dan pesan sukses
3. Terdapat tampilan tooltip atau pesan yang
muncul ketika pointer mouse diarahkan ke
tombol yang hanya memperlihatkan ikon
Performa

1. Menggunakan push state ajax (PJAX) yang
berfungsi

mengganti

content

tanpa

load

browser membuat pergantian halaman lebih
cepat
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3.1.5

Analisis Kebutuhan Sistem
Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui spesifikasi

kebutuhan sistem dalam membangun aplikasi manajemen lapangan futsal.
Berdasarkan analisis, sistem yang dibuat membutuhkan beberapa kebutuhan yang
mendukung. Kebutuhan dari sistem tersebut meliputi perangkat keras dan
perangkat lunak.
a. Kebutuhan Perangkat Keras
Kebutuhan perangkat keras merupakan komponen peralatan fisik yang
membentuk suatu sistem komputer terstruktur, serta perangkat keras lain yang
mendukung komputer dalam menjalankan fungsinya. Perangkat keras yang
digunakan setidaknya memiliki spesifikasi dan kinerja yang baik untuk dapat
menjalankan sistem tanpa ada suatu masalah. Kebutuhan perangkat keras yang
dibutuhkan adalah sebagai berikut:
1. Pengguna
-

Processor Intel Core Duo

-

RAM 2 GB

-

Harddisk minimum 50 GB

-

Monitor dengan resolusi 1024 x 768

-

Mouse dan keyboard

-

Printer Thermal (Hanya untuk pengguna pemilik/pengelola)

2. Server
-

Processor Intel (Core i3/i5 atau Xeon) 2.0GHz - 3GHz

-

RAM 4 GB

-

Harddisk 500 GB
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b. Kebutuhan Perangkat Lunak
Kebutuhan perangkat lunak adalah suatu program yang digunakan untuk
mengembangkan dan membangun aplikasi manajeman lapangan futsal. Perangkat
lunak yang digunakan memiliki fungsi masing-masing yang berbeda sesuai
rancangan yang dibuat. Adapun perangkat lunak yang digunakan yaitu:
1. Microsoft Visio 2013 untuk membuat rancangan diagram model penelitian,
desain arsitektur sistem, blok diagram, document flow dan system flow.
2. Power Designer 15.2 untuk membuat context diagram, data flow diagram,
conceptual data model, dan physical data model.
3. Balsamiq Mockup 3 untuk membuat perancangan interface aplikasi.
4. XAMPP sebagai web server PHP dan database MySQL.
5. Yii2 sebagai php framework.
6. Sublime Text untuk editor coding.
7. IE/Chrome/Mozilla/Opera Mini Mobile untuk mengakses aplikasi.

3.2

Perancangan Sistem (Design)
Berdasarkan analisis dari permasalahan yang telah dilakukan, maka

selanjutnya yaitu membuat perancangan suatu model pengembangan sistem yang
dapat memenuhi kebutuhan. Model pengembangan ini menggambarkan tentang
input yang dibutuhkan, proses yang dilakukan dan output yang dihasilkan dari
aplikasi yang dibuat. Berikut merupakan gambaran dari model pengembangan
yang akan dibuat meliputi beberapa tahapan, yaitu desain arsitektur sistem, blok
diagram, system flow, data flow diagram, entity relationship diagram, struktur
basis data, perancangan antar muka (interface) dan perancangan uji coba sistem.
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3.2.1

Desain Arsitektur Sistem
Gambar 3.4 menunjukan desain arsitektur sistem dari aplikasi yang akan

dibuat. Aktor yang akan menggunakan aplikasi terdiri dari 3, yaitu: pelanggan,
pengelola lapangan dan pemilik.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pendaftaran pelanggan baru
Perbaharui profil
Pengaturan akun
Kirim ulang e-mail aktivasi
Reset password

APLIKASI PELANGGAN

Melihat daftar pesanan
Pecarian pesanan

•
•
•
•
•
•
•

Membatalkan pesanan
Melihat halaman saldo
Tambah saldo
Konfirmasi transfer tambah saldo
Batal tambah saldo
Tarik saldo
Batal tarik saldo

Melihat detail pesanan

1

Buat pesanan online
Konfirmasi pembayaran pesanan
online
Ubah konfirmasi pambayaran
pesanan online

2
3

CLOUD SERVER (via WEBSITE)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

APLIKASI PENGELOLA
CAB. BLITAR
Perbaharui profil
Pengaturan akun
Melihat daftar pesanan online dan
offline masing-masing cabang
Filter daftar pesanan

•
•
•

Pecarian pesanan
Melihat detail pesanan
Buat pesanan offline
Verifikasi pembayaran pesanan
online
Pembayaran offline pesanan online/
offline metode pembayaran
transfer

•
•
•
•

•
•
•
•

APLIKASI PENGELOLA
CAB. TULUNGAGUNG
Pembayaran akhir (lunas)

•
•

Melihat halaman tarik saldo
masing-masing cabang
Pencarian tarik saldo
Konfirmasi tarik saldo
Melihat halaman tambah saldo
masing-masing cabang
Pencarian tambah saldo
Tambah saldo offline
Verifikasi tambah saldo
Lihat pengguna terdaftar aplikasi

Perbaharui profil
Pengaturan akun
Melihat daftar pesanan online dan
offline disemua cabang
Filter daftar pesanan
Pecarian pesanan
Melihat detail pesanan
Buat pesanan offline
Verifikasi pembayaran pesanan
online
Pembayaran akhir (lunas)
Pembayaran offline pesanan online/
offline metode pembayaran

Membatalkan pesanan
Buat laporan pesanan

APLIKASI PEMILIK
Maintenace Data Master

•
•
•
•
•
•
•
•
•

transfer
Membatalkan pesanan
Buat laporan pesanan
Melihat halaman tarik saldo
disemua cabang
Pencarian tarik saldo
Konfirmasi tarik saldo
Melihat halaman tambah saldo
disemua cabang
Pencarian tambah saldo
Tambah saldo offline
Verifikasi tambah saldo

Gambar 3.4 Desain Arsitektur Sistem
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3.2.2

Blok Diagram
Blok diagram menggambarkan tentang input yang diperlukan, proses yang

dilakukan dan output yang dihasilkan untuk menggambarkan sistem yang akan
dibuat dalam penelitian ini. Adapun blok diagram aplikasi manajemen lapangan
futsal dapat dilihan pada gambar berikut:
Blok Diagram Aplikasi Manajemen Lapangan Futsal Berbasis Web
INPUT

PROSES

Data cabang
Data lapangan
Data jadwal
Data rekening
Data karyawan
Data pelanggan

OUTPUT
Daftar cabang

Pengelolaan data master
Pengelolaan profil
Pemilik/Pengelola:
• Perbaharui profil
• Pengaturan akun
Pelanggan:
• Perbaharui profil
• Pengaturan akun
• Kirim ulang e-mail aktivasi
• Reset password

Daftar lapangan
Daftar jadwal
Daftar rekening
Daftar karyawan
Daftar pelanggan

Pendaftaran pengguna baru

Pengelolaan data pesanan online
dan pesanan offline

Data pesanan
Data detail pesanan
Data pembayaran
Data pemesan
pesanan offline
Data konfirmasi
pembayaran online
Data saldo

Pemilik/Pengelola:
• Halaman daftar pesanan
• Filter daftar pesanan
• Pencarian pesanan
• Detail pesanan
• Buat pesanan offline
• Verifikasi pembayaran
pesanan online
• Pembayaran akhir (lunas)
• Pembayaran offline pesanan
online/offline metode
pembayaran transfer
• Membatalkan pesanan
• Pembuatan laporan pesanan
Pelanggan:
• Halaman daftar pesanan
• Pencarian pesanan
• Detail pesanan
• Buat pesanan online
• Konfirmasi pembayaran
pesanan online
• Ubah konfirmasi
pembayaran pesanan online
• Membatalkan pesanan

Informasi pembayaran
pemesanan lapangan
online melalui tampilan
layar, e-mail dan SMS
Daftar pesanan,
pembayaran dan detail
pesanan dalam bentuk
informasi histori pesanan
dan hasil pencarian
Informasi pendapatan
dalam bentuk laporan
dalam jangka waktu
tertentu
Informasi jadwal terpakai
atau tidak terpakai
Informasi pemesanan
lapangan offline melalui
nota cetak
Informasi pembayaran
akhir melalui nota cetak

Gambar 3.5 Blok Diagram 1 Aplikasi Manajemen Lapangan Futsal
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Blok Diagram Aplikasi Manajemen Lapangan Futsal Berbasis Web
INPUT

PROSES

Data saldo

Pengelolaan data transaksi saldo

Data pelanggan
Data karyawan
Data tarik saldo
Data cabang
Data tambah saldo
Data konfirmasi
tambah saldo
Data rekening

Pemilik/Pengelola:
• Halaman tarik saldo
• Pencarian tarik saldo
• Konfirmasi tarik saldo
• Halaman tambah saldo
• Pencarian tambah saldo
• Tambah saldo offline
• Verifikasi tambah saldo
Pelanggan:
• Halaman saldo
• Tambah saldo
• Konfirmasi transfer tambah
saldo
• Ubah konfirmasi transfer
tambah saldo
• Batal tambah saldo
• Tarik saldo
• Batal tarik saldo

Data pesanan
Data pembayaran
Data detail pesanan

Dashboard aplikasi
Pemilik/Pengelola:
• Jumlah Pesanan
• Jumlah Pendapatan

OUTPUT

Daftar mutasi saldo
Daftar tarik saldo
Daftar tambah saldo

Informasi
perbandingan
pendapatan dan total
pesanan setiap bulan
dan setiap tahun

Gambar 3.6 Blok Diagram 2 Aplikasi Manajemen Lapangan Futsal

3.2.3

Proses Modelling
Proses Modelling menggambarkan bagaimana suatu sistem dan bisnis

beroperasi serta mengilustrasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan
bagaimana data berpindah. Proses modelling yang dilakukan adalah System Flow
dan Data Flow Diagram (DFD).
A. System Flow
System flow atau diagram alir sistem merupakan gambaran suatu data,
proses dan hubungan antara proses satu dan yang lainnya dalam suatu sistem.
System Flow menunjukkan aktivitas dan keputusan yang dijalankan sistem,
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mengkomunikasikan aliran data dan memiliki arus pekerjaan dari suatu sistem
yang menjelaskan urutan prosedur yang terdapat di dalam sistem. Berikut
merupakan system flow dari aplikasi manajemen lapangan futsal pada Mareno
Futsal.
a. System Flow Pengelolaan Master
1. System Flow Master Cabang
System flow master cabang merupakan alur sistem proses pengelolaan
master yang dilakukan oleh pemilik. Terdapat 3 proses yaitu cabang baru, ubah
dan hapus cabang. Data cabang yang disimpan meliputi nama cabang, alamat,
kontak, koordinat lintang dan koordinat bujur. Proses yang ada bisa dilihat pada
gambar 3.7, gambar 3.8 dan gambar 3.9.

System Flow Cabang Baru
Aplikasi

Pemilik

Menampilkan semua
data cabang

Mulai
Tampilan semua
data cabang

Tekan tombol
cabang baru

Tampilan form cabang baru

Data cabang, data
lapangan, data jadwal
dan data rekening

Tekan tombol
simpan

Phase

Tampilan semua data cabang dan
notifikasi tambah berhasil

Cabang

Lapangan
Jadwal

Menampilkan
form cabang baru
Validasi cabang, data lapangan,
data jadwal dan data rekening
dengan data pada aplikasi
Ya

Sama?

Tidak

Menampilkan semua data cabang
dan notifikasi tambah berhasil

Selesai

Gambar 3.7 System Flow Cabang Baru

Menyimpan
cabang,
lapangan,
jadwal dan
rekening

Rekening
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Pada proses cabang baru selain melakukan penambahan data cabang,
sistem juga melakukan penambahan data lapangan, data jadwal dan data rekening
yang menjadi syarat data master untuk pembukaan cabang baru. Data lapangan
yang disimpan meliputi nama lapangan dan status lapangan. Data jadwal yang
disimpan meliputi jam mulai, jam akhir, tarif dan uang muka. Data rekening yang
disimpan meliputi nama bank, nomor rekening, atas nama dan kantor cabang.

System Flow Ubah Cabang
Aplikasi

Pemilik

Menampilkan semua
data cabang

Mulai
Tampilan semua
data cabang

Tekan tombol
ubah cabang

Cabang
Menampilkan form
ubah cabang

Tampilan form ubah cabang

Data cabang terbaru

Tekan tombol
simpan

Validasi data cabang dengan data
pada aplikasi
Ya

Sama?

Tidak

Mengubah
cabang

Tampilan notifikasi data cabang sama

Phase

Tampilan semua data cabang dan
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Gambar 3.8 System Flow Ubah Cabang
Pada proses ubah cabang sistem akan melakukan validasi data cabang
terbaru yang telah dimasukkan pengguna. Validasi tersebut yaitu melakukan
pengecekan pada data cabang yang telah tersimpan pada aplikasi, apakah nama
cabang yang telah dimasukkan pengguna sudah terdapat pada aplikasi atau tidak,
jika tidak sama maka pengubahan cabang dapat simpan.
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Gambar 3.9 System Flow Hapus Cabang
Pada proses hapus cabang sistem akan melakukan validasi data cabang
yang dipilih. Validasi tersebut yaitu melakukan pengecekan pada data cabang
tersebut apakah sudah digunakan atau terelasi penyimpanan data lain, jika data
tersebut sudah terelasi dengan data lain maka data cabang tersebut tidak dapat
dihapus.
2. System Flow Master Lapangan
System flow master lapangan merupakan alur sistem proses pengelolaan
master yang dilakukan oleh pemilik. Terdapat 3 proses yaitu tambah, ubah dan
hapus. Data lapangan yang disimpan meliputi nama lapangan dan status lapangan.
Proses yang ada bisa dilihat pada gambar 3.10, gambar 3.11 dan gambar 3.12.
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Gambar 3.10 System Flow Tambah Lapangan
Pada proses tambah lapangan sebelum pengguna memasukkan data
lapangan, pengguna memasukkan data jumlah lapangan yang akan ditambahkan.
Input dalam form tambah lapangan akan dibuat sebanyak jumlah lapangan yang
telah dimasukkan. Fungsi tersebut dibuat untuk memudahkan penambahan
lapangan lebih dari satu secara langsung.
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Gambar 3.11 System Flow Ubah Lapangan
Pada proses ubah lapangan sistem akan melakukan validasi data lapangan
terbaru yang telah dimasukkan pengguna. Validasi tersebut yaitu melakukan
pengecekan pada data lapangan yang telah tersimpan pada aplikasi, apakah nama
lapangan yang telah dimasukkan pengguna sudah terdapat pada aplikasi atau
tidak, jika tidak sama maka pengubahan lapangan dapat simpan.
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Gambar 3.12 System Flow Hapus Lapangan
Pada proses hapus lapangan sistem akan melakukan validasi data lapangan
yang dipilih. Validasi tersebut yaitu melakukan pengecekan pada data lapangan
tersebut apakah sudah digunakan atau terelasi penyimpanan data lain, jika data
tersebut sudah terelasi dengan data lain maka data lapangan tersebut tidak dapat
dihapus.
3. System Flow Master Jadwal
System flow master jadwal merupakan alur sistem proses pengelolaan
master yang dilakukan oleh pemilik. Terdapat 3 proses yaitu tambah, ubah dan
hapus. Data jadwal yang disimpan meliputi jam mulai, jam akhir, tarif dan uang
muka. Proses yang ada bisa dilihat pada gambar 3.13, gambar 3.14 dan gambar
3.15.
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Gambar 3.13 System Flow Tambah Jadwal
Pada proses tambah jadwal sebelum pengguna memasukkan data jadwal,
pengguna memasukkan data jam mulai dan jam selesai yang akan ditambahkan.
Input dalam form tambah jadwal akan dibuat sebanyak data jam mulai dan data
jam selesai yang dipisah dengan jarak 1 jam. Fungsi tersebut dibuat untuk
memudahkan penambahan jadwal lebih dari satu secara langsung.
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Gambar 3.14 System Flow Ubah Jadwal
Pada proses ubah jadwal sistem akan melakukan validasi data jadwal
terbaru yang telah dimasukkan pengguna. Validasi tersebut yaitu melakukan
pengecekan pada data jadwal yang telah tersimpan pada aplikasi, apakah nama
jadwal yang telah dimasukkan pengguna sudah terdapat pada aplikasi atau tidak,
jika tidak sama maka pengubahan jadwal dapat simpan.
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Gambar 3.15 System Flow Hapus Jadwal
Pada proses hapus jadwal sistem akan melakukan validasi data jadwal
yang dipilih. Validasi tersebut yaitu melakukan pengecekan pada data jadwal
tersebut apakah sudah digunakan atau terelasi penyimpanan data lain, jika data
tersebut sudah terelasi dengan data lain maka data jadwal tersebut tidak dapat
dihapus.
4. System Flow Master Rekening
System flow master rekening merupakan alur sistem proses pengelolaan
master yang dilakukan oleh pemilik. Terdapat 3 proses yaitu tambah, ubah dan
hapus. Data rekening yang disimpan meliputi nama bank, nomor rekening, atas
nama dan kantor cabang. Proses yang ada bisa dilihat pada gambar 3.16, gambar
3.17 dan gambar 3.18.
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Gambar 3.16 System Flow Tambah Rekening
Pada proses tambah rekening sistem akan melakukan validasi data
rekening terbaru yang telah dimasukkan pengguna. Validasi tersebut yaitu
melakukan pengecekan pada data rekening yang telah tersimpan pada aplikasi,
apakah nama rekening yang telah dimasukkan pengguna sudah terdapat pada
aplikasi atau tidak, jika tidak sama maka tambah rekening dapat simpan.
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Gambar 3.17 System Flow Ubah Rekening
Pada proses ubah rekening sistem akan melakukan validasi data rekening
terbaru yang telah dimasukkan pengguna. Validasi tersebut yaitu melakukan
pengecekan pada data rekening yang telah tersimpan pada aplikasi, apakah nama
rekening yang telah dimasukkan pengguna sudah terdapat pada aplikasi atau tidak,
jika tidak sama maka pengubahan rekening dapat simpan.
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Gambar 3.18 System Flow Hapus Rekening
Pada proses hapus rekening sistem akan melakukan validasi data rekening
yang dipilih. Validasi tersebut yaitu melakukan pengecekan pada data rekening
tersebut apakah sudah digunakan atau terelasi penyimpanan data lain, jika data
tersebut sudah terelasi dengan data lain maka data rekening tersebut tidak dapat
dihapus.
5. System Flow Master Karyawan
System flow master karyawan merupakan alur sistem proses pengelolaan
master yang dilakukan oleh pemilik. Terdapat 3 proses yaitu tambah, ubah dan
hapus. Data karyawan yang disimpan meliputi nama, username, password,
alamat, nomor telepon dan foto KTP. Proses yang ada bisa dilihat pada gambar
3.19, gambar 3.20 dan gambar 3.21.
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Gambar 3.19 System Flow Tambah Karyawan
Pada proses tambah karyawan sistem akan melakukan validasi data
karyawan terbaru yang telah dimasukkan pengguna. Validasi tersebut yaitu
melakukan pengecekan pada data karyawan yang telah tersimpan pada aplikasi,
apakah data karyawan yang telah dimasukkan pengguna sudah terdapat pada
aplikasi atau tidak, jika tidak sama maka tambah karyawan dapat simpan.
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Gambar 3.20 System Flow Ubah Karyawan
Pada proses ubah karyawan sistem akan melakukan validasi data karyawan
terbaru yang telah dimasukkan pengguna. Validasi tersebut yaitu melakukan
pengecekan pada data karyawan yang telah tersimpan pada aplikasi, apakah data
karyawan yang telah dimasukkan pengguna sudah terdapat pada aplikasi atau
tidak, jika tidak sama maka pengubahan karyawan dapat simpan.

94

System Flow Hapus Karyawan
Pemilik
Mulai

Aplikasi
Menampilkan semua
data karyawan

Tampilan semua
data karyawan
Tekan tombol
hapus karyawan
yang dipilih

Cek karyawan sudah terrelasi
penyimpanan data lain

Ya
Tampilan semua data
karyawan dan notifikasi
hapus gagal

Phase

Tampilan semua data
karyawan dan notifikasi
hapus berhasil

Benar?

Tidak

Karyawan

Hapus karyawan

Menampilkan semua data
karyawan dan notifikasi
hapus gagal
Menampilkan semua data
karyawan dan notifikasi
hapus berhasil

Selesai

Gambar 3.21 System Flow Hapus Karyawan
Pada proses hapus karyawan sistem akan melakukan validasi data
karyawan yang dipilih. Validasi tersebut yaitu melakukan pengecekan pada data
karyawan tersebut apakah sudah digunakan atau terelasi penyimpanan data lain,
jika data tersebut sudah terelasi dengan data lain maka data karyawan tersebut
tidak dapat dihapus.
6. System Flow Master Pelanggan
System flow master pelanggan merupakan alur sistem proses pengelolaan
master yang dilakukan oleh pemilik. Terdapat 2 proses yaitu ubah dan hapus. Data
pelanggan yang diubah meliputi nama, e-mail, nomor telepon, alamat dan status
pelanggan. Proses yang ada bisa dilihat pada gambar 3.22 dan gambar 3.23.
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Gambar 3.22 System Flow Ubah Pelanggan
Pada proses ubah pelanggan sistem akan melakukan validasi data
pelanggan terbaru yang telah dimasukkan pengguna. Validasi tersebut yaitu
melakukan pengecekan pada data pelanggan yang telah tersimpan pada aplikasi,
apakah data pelanggan yang telah dimasukkan pengguna sudah terdapat pada
aplikasi atau tidak, jika tidak sama maka pengubahan pelanggan dapat simpan.

96

System Flow Hapus Pelanggan
Pemilik

Aplikasi
Menampilkan semua
data pelanggan

Mulai
Tampilan semua
data pelanggan

Tekan tombol
hapus pelanggan
yang dipilih

Cek pelanggan sudah terrelasi
penyimpanan data lain

Ya
Tampilan semua data
pelanggan dan notifikasi
hapus gagal

Phase

Tampilan semua data
pelanggan dan notifikasi
hapus berhasil

Benar?

Tidak

Menampilkan semua data
pelanggan dan notifikasi
hapus gagal

Pelanggan

Hapus
pelanggan

Menampilkan semua data
pelanggan dan notifikasi
hapus berhasil

Selesai

Gambar 3.23 System Flow Hapus Pelanggan
Pada proses hapus pelanggan sistem akan melakukan validasi data
pelanggan yang dipilih. Validasi tersebut yaitu melakukan pengecekan pada data
pelanggan tersebut apakah sudah digunakan atau terelasi penyimpanan data lain,
jika data tersebut sudah terelasi dengan data lain maka data pelanggan tersebut
tidak dapat dihapus.
b. System Flow Pengelolaan Profil
1. System Flow Perbaharui Profil Karyawan
Sytem Flow Perbaharui Profil Karyawan merupakan proses yang dilakukan
oleh pemilik/pengelola untuk mengganti nama lengkap, nomor telepon, alamat,
foto atau foto cover. Data profil yang diubah meliputi nama, nomor telepon dan
alamat. Sytem Flow Perbaharui Profil Karyawan dapat dilihat pada gambar 3.24.
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Gambar 3.24 System Flow Perbaharui Profil Karyawan
2. System Flow Pengaturan Akun Karyawan
Sytem Flow Pengaturan Akun Karyawan merupakan proses yang
dilakukan oleh pemilik/pengelola untuk mengganti password akun mereka. Data
pengaturan akun yang diubah meliputi password. Sytem Flow Pengaturan Akun
Karyawan dapat dilihat pada gambar 3.25.
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Gambar 3.25 System Flow Pengaturan Akun Karyawan
3. System Flow Perbaharui Profil Pelanggan
Sytem Flow Perbaharui Profil Pelanggan merupakan proses yang
dilakukan oleh pelanggan untuk mengganti nama lengkap, nomor telepon, alamat,
foto atau foto cover. Data profil yang diubah meliputi nama, nomor telepon dan
alamat. Sytem Flow Perbaharui Profil Pelanggan dapat dilihat pada gambar 3.26.
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Gambar 3.26 System Flow Perbaharui Profil Pelanggan
4. System Flow Pengaturan Akun Pelanggan
Sytem Flow Pengaturan Akun Pelanggan merupakan proses yang
dilakukan oleh pelanggan untuk mengganti password akun mereka. Data
pengaturan akun yang diubah meliputi password. Sytem Flow Pengaturan Akun
Pelanggan dapat dilihat pada gambar 3.27.
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Gambar 3.27 System Flow Pengaturan Akun Pelanggan
5. System Flow Kirim Ulang E-mail Aktivasi
Sytem Flow Kirim Ulang E-mail Aktivasi merupakan proses yang
dilakukan oleh pelanggan untuk mengirimkan kembali e-mail yang berisi link
aktivasi untuk mengaktifkan akun yang baru saja daftar. Data yang digunakan
yaitu data e-mail pelanggan. Sytem Flow Kirim Ulang E-mail Aktivasi dapat
dilihat pada gambar 3.28.
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Gambar 3.28 System Flow Kirim Ulang E-mail Aktivasi
6. System Flow Reset Password
Sytem Flow Reset Password merupakan proses yang dilakukan oleh
pelanggan untuk meminta link reset password yang dapat digunakan untuk
mengganti password bagi pelanggan yang lupa dengan password akun. Data yang
digunakan yaitu data password. Sytem Flow Reset Password dapat dilihat pada
gambar 3.29.
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Gambar 3.29 System Flow Reset Password
c. System Flow Pendaftaran Pengguna Baru
Sytem Flow Pendaftaran Pengguna Baru merupakan proses yang dilakukan
oleh pelanggan untuk melakukan pendaftaran akun pada aplikasi agar dapat
melakukan pemesanan online. Data pendaftaran pelanggan baru yang disimpan
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meliputi nama, e-mail, password, nomor telepon dan alamat. Sytem Flow
Pendaftaran Pengguna Baru dapat dilihat pada gambar 3.30.

System Flow Pendaftaran Pengguna Baru
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Gambar 3.30 System Flow Pendaftaran Pengguna Baru
d. System Flow Pengelolaan Data Pesanan Online dan Pesanan Offline
1. System Flow Halaman Daftar Pesanan
Sytem Flow Halaman Daftar Pesanan merupakan proses yang dilakukan
oleh pemilik/pengelola/pelanggan untuk menampilkan halaman daftar pesanan.
Sistem akan mengolah data pesanan, data detail pesanan, data pembayaran, data
konfirmasi pembayaran online untuk mendapatkan status pesanan yang akan
ditampilkan pada halaman daftar pesanan. Sytem Flow Halaman Daftar Pesanan
dapat dilihat pada gambar 3.31.
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Gambar 3.31 System Flow Halaman Daftar Pesanan
2. System Flow Filter Daftar Pesanan
Sytem Flow Filter Daftar Pesanan merupakan proses yang dilakukan oleh
pemilik/pengelola untuk menampilkan halaman daftar pesanan dalam jangka
waktu tertentu dan menurut cabang tertentu. Data filter pesanan yang digunakan
meliputi cabang, tanggal awal dan tanggal akhir. Sytem Flow Filter Daftar
Pesanan dapat dilihat pada gambar 3.32.
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Gambar 3.32 System Flow Filter Daftar Pesanan

Saldo
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3. System Flow Pencarian Pesanan
Sytem Flow Pencarian Daftar Pesanan merupakan proses yang dilakukan
oleh pemilik/pengelola/pelanggan untuk melakukan pencarian data pesanan dan
akan ditampilkan kembali pada halaman daftar pesanan. Data yang dapat
digunakan untuk pencarian pesanan yaitu nomor pesanan, tanggal pesan, jenis
pesanan, nama pemesan dan status pesanan. Sytem Flow Pencarian Daftar Pesanan
dapat dilihat pada gambar 3.33.

System Flow Pencarian Pesanan
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Gambar 3.33 System Flow Pencarian Pesanan
4. System Flow Detail Pesanan
Sytem Flow Detail Pesanan merupakan proses yang dilakukan oleh
pemilik/pengelola/pelanggan untuk menampilkan detail pesanan yang berisi
informasi status, informasi jadwal dan informasi pembayaran. Sistem akan
mengolah data pesanan, data detail pesanan, data pembayaran, data konfirmasi
pembayaran online pesanan yang telah dipilih untuk mendapatkan status pesanan,
histori pesanan, status pembayaran dan status lapangan yang akan ditampilkan
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pada halaman detail pesanan. Sytem Flow Detail Pesanan dapat dilihat pada
gambar 3.34.
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Gambar 3.34 System Flow Detail Pesanan
5. System Flow Buat Pesanan Offline
Sytem Flow Buat Pesanan Offline merupakan proses yang dilakukan oleh
pemilik/pengelola untuk membuatkan pesanan pada pelanggan yang datang
langsung ke lokasi Mareno Futsal atau memesan melalui SMS/telepon. Data yang
digunakan yaitu data jadwal dan data pemesan. Data pemesan meliputi nama
pemesan dan nomor telepon. Pada proses buat pesanan offline pelanggan dapat
membayar menggunakan pembayaran saldo akun. Pengguna harus memasukkan
data e-mail pelanggan jika pelanggan ingin membayar sebagian atau penuh
dengan saldo akun. Pengguna juga dapat menggunakan pembayaran transfer
untuk pembayaran pesanan offline, metode pembayaran ini dapat digunakan untuk
pelanggan yang memesan melalui SMS/telepon agar dapat membayar pesanan
tanpa harus datang ke lokasi Mareno Futsal. Sytem Flow Buat Pesanan Offline
dapat dilihat pada gambar 3.35 dan gambar 3.36.
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Gambar 3.35 System Flow Buat Pesanan Offline
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System Flow Lanjutan Buat Pesanan Offline
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Gambar 3.36 System Flow Lanjutan Buat Pesanan Offline
6. System Flow Verifikasi Pembayaran Pesanan Online
Sytem Flow Verifikasi Pembayaran Pesanan Online merupakan proses
yang dilakukan oleh pemilik/pengelola untuk melakukan pengecekan manual pada
data pembayaran pesanan online yang telah dikonfirmasi oleh pelanggan. Tombol
verifikasi pembayaran hanya muncul jika pelanggan telah melakukan konfirmasi
pembayaran dan status pesanan pada adalah verifikasi pembayaran. Pengguna
dapat melakukan terima ataupun tolak verifikasi sesuai dengan pengecekan
manual pengguna terhadap pembayaran pelanggan. Sytem Flow Verifikasi
Pembayaran Pesanan dapat dilihat pada gambar 3.37.
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Gambar 3.37 System Flow Verifikasi Pembayaran Pesanan Online
7. System Flow Pembayaran Akhir (Lunas)
Sytem Flow Pembayaran Akhir (Lunas) merupakan proses yang dilakukan
oleh pemilik/pengelola untuk melakukan konfirmasi pembayaran lunas ketika
pesanan sudah dibayar DP. Tombol pembayaran lunas hanya muncul jika status
pesanan menunjukkan dibayar DP. Pengguna dapat memilih jam main yang akan
dibayar. Pembayaran akhir dapat dilakukan sampai jam terakhir tanggal main.
Jam main yang telah terlewat tidak dapat dibayar. Terdapat informasi jam main
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kurang dari 1 jam jika jam main yang akan dibayar sedang berjalan. Sytem Flow
Pembayaran Akhir (Lunas) dapat dilihat pada gambar 3.38.
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Gambar 3.38 System Flow Pembayaran Akhir (Lunas)
8. System Flow Pembayaran Offline Pesanan Online/Offline dengan Metode
Pembayaran Transfer
Sytem Flow Pembayaran Offline Pesanan Online/Offline dengan Metode
Pembayaran Transfer merupakan proses yang dilakukan oleh pemilik/pengelola
untuk melakukan konfirmasi pembayaran pesanan secara langsung dengan
membayar uang tunai untuk pesanan online atau bukti transfer untuk pesanan
offline. Tombol pembayaran lunas hanya muncul jika status pesanan menunjukkan
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menunggu pembayaran lunas atau menunggu pembayaran DP. Sytem Flow
Pembayaran Offline Pesanan Online/Offline dengan Metode Pembayaran Transfer
dapat dilihat pada gambar 3.39.
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Gambar 3.39 System Flow Pembayaran Offline Pesanan Online/Offline dengan
Metode Pembayaran Transfer
9. System Flow Membatalkan Pesanan
Sytem Flow Membatalkan Pesanan merupakan proses yang dilakukan oleh
pemilik/pengelola/pelanggan untuk melakukan pembatalan pada pesanan yang
telah dibuat. Waktu validasi batal pesanan maksimal sampai waktu maksimal
waktu pembayaran jika pesanan belum dibayar. Untuk pengelola/pemilik dapat
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membatalkan pesanan maksimal sampai jam awal jadwal terakhir pada tanggal
main. Jika pelanggan sudah membayar pesanan, pelanggan hanya dapat
membatalkan pesanan maksimal sampai jam awal jadwal pertama pada tanggal
main. Sytem Flow Membatalkan Pesanan dapat dilihat pada gambar 3.40 dan
gambar 3.41.
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Gambar 3.40 System Flow Membatalkan Pesanan dari Pemilik/Pengelola
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System Flow Membatalkan Pesanan dari Pelanggan
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Gambar 3.41 System Flow Membatalkan Pesanan dari Pelanggan
10. System Flow Pembuatan Laporan Pesanan
Sytem Flow Pembuatan Laporan Pesanan merupakan proses yang
dilakukan oleh pemilik/pengelola untuk melakukan pengolahan data dalam jangka
waktu tertentu menjadi laporan yang dapat dipilih dalam format print dan PDF.
Data yang dibutuhkan pembuatan laporan pengguna pemilik yaitu data cabang,
jangka waktu dan format. Untuk pengguna pengelola, input data cabang tidak ada
dan data cabang sudah ditentukan pada cabang yang diurus. Isi laporan berupa
rangkuman dan rincian pesanan. Sytem Flow Pembuatan Laporan Pesanan dapat
dilihat pada gambar 3.42.
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Gambar 3.42 System Flow Pembuatan Laporan Pesanan
11. System Flow Buat Pesanan Online
Sytem Flow Buat Pesanan Online merupakan proses yang dilakukan oleh
pelanggan untuk melakukan pemesanan lapangan futsal secara online. Pengguna
dapat memilih jadwal main pada tanggal hari itu sampai dua minggu ke depan.
Sytem Flow Buat Pesanan Online dapat dilihat pada gambar 3.43 dan gambar
3.44.
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Gambar 3.43 System Flow Buat Pesanan Online
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System Flow Lanjutan Buat Pesanan Online
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Gambar 3.44 System Flow Lanjutan Buat Pesanan Online
12. System Flow Konfirmasi Pembayaran Pesanan Online
Sytem Flow Konfirmasi Pembayaran Pesanan Online merupakan proses
yang dilakukan oleh pelanggan untuk melakukan simpan data pembayaran
pesanan online yang telah dilakukan. Tombol konfirmasi pembayaran akan
muncul sampai batas maksimal waktu pembayaran dan saat status pesanan adalah
menunggu pembayaran DP atau menunggu pembayaran lunas. Data konfirmasi
pembayaran meliputi tanggal transfer, nomor rekening, bank yang digunakan
berserta nama akun bank dan bukti transfer dalam bentuk gambar. Sytem Flow
Konfirmasi Pembayaran Pesanan Online dapat dilihat pada gambar 3.45.
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System Flow Konfirmasi Pembayaran Pesanan Online
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Gambar 3.45 System Flow Konfirmasi Pembayaran Pesanan Online
13. System Flow Ubah Konfirmasi Pembayaran Pesanan Online
Sytem Flow Ubah Konfirmasi Pembayaran Pesanan Online merupakan
proses yang dilakukan oleh pelanggan untuk melakukan ubah data konfirmasi
pembayaran pesanan online yang telah. Tombol ubah konfirmasi pembayaran
hanya muncul jika admin/pengelola menolak verifikasi pembayaran dan status
pesanan adalah verifikasi pembayaran ditolak. Data konfirmasi pembayaran baru
meliputi tanggal transfer, nomor rekening, bank yang digunakan berserta nama
akun bank dan bukti transfer dalam bentuk gambar. Sytem Flow Ubah Konfirmasi
Pembayaran Pesanan Online dapat dilihat pada gambar 3.46.
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System Flow Ubah Konfirmasi Pembayaran Pesanan Online
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Gambar 3.46 System Flow Ubah Konfirmasi Pembayaran Pesanan Online
e. System Flow Pengelolaan Data Transaksi Saldo
1. System Flow Halaman Tarik Saldo
Sytem Flow Halaman Tarik Saldo merupakan proses yang dilakukan oleh
pemilik/pengelola untuk menampilkan halaman tarik saldo. Data tarik saldo yang
belum dikonfirmasi berada di paling atas. Sytem Flow Halaman Tarik Saldo dapat
dilihat pada gambar 3.47.
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Gambar 3.47 System Flow Halaman Tarik Saldo
2. System Flow Pencarian Tarik Saldo
Sytem Flow Pencarian Tarik Saldo merupakan proses yang dilakukan oleh
pemilik/pengelola untuk melakukan pencarian data tarik saldo. Data yang dapat
digunakan untuk pencarian tarik saldo yaitu nomor penarikan, tanggal tarik dan
nama akun penarik. Sytem Flow Pencarian Tarik Saldo dapat dilihat pada gambar
3.48.
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Gambar 3.48 System Flow Pencarian Tarik Saldo

Pelanggan
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3. System Flow Konfirmasi Tarik Saldo
Sytem Flow Konfirmasi Tarik Saldo merupakan proses yang dilakukan
oleh pemilik/pengelola untuk melakukan proses mengkonfirmasi kode unik dan
kode verifikasi untuk penarikan saldo dengan penarik saldo. Tidak terdapat
maksimal waktu untuk konfirmasi tarik saldo. Pelanggan diharuskan melakukan
konfirmasi tarik saldo pada cabang yang telah dipilih pada saat penarikan saldo.
Sytem Flow Konfirmasi Tarik Saldo dapat dilihat pada gambar 3.49.
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Gambar 3.49 System Flow Konfirmasi Tarik Saldo
4. System Flow Halaman Tambah Saldo
Sytem Flow Halaman Tambah Saldo merupakan proses yang dilakukan
oleh pemilik/pengelola untuk menampilkan halaman tambah saldo. Data tambah
saldo yang belum diverifikasi berada di paling atas. Sytem Flow Halaman Tambah
Saldo dapat dilihat pada gambar 3.50.
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Gambar 3.50 System Flow Halaman Tambah Saldo
5. System Flow Pencarian Tambah Saldo
Sytem Flow Pencarian Tambah Saldo merupakan proses yang dilakukan
oleh pemilik/pengelola untuk melakukan pencarian data tambah saldo. Data yang
dapat digunakan untuk pencarian tambah saldo yaitu nomor penambahan, tanggal
tambah dan nama akun penambah. Sytem Flow Pencarian Tambah Saldo dapat
dilihat pada gambar 3.51.
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Gambar 3.51 System Flow Pencarian Tambah Saldo
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6. System Flow Tambah Saldo Offline
Sytem Flow Tambah Saldo Offline merupakan proses yang dilakukan oleh
pemilik/pengelola untuk melakukan penambahan saldo ke akun pelanggan dengan
cara membayar di kasir Mareno Futsal. Data tambah saldo offline meliputi e-mail
pelanggan dan nominal penambahan. Sytem Flow Tambah Saldo Offline dapat
dilihat pada gambar 3.52.
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Gambar 3.52 System Flow Tambah Saldo Offline
7. System Flow Verifikasi Tambah Saldo
Sytem Flow Verifikasi Tambah Saldo merupakan proses yang dilakukan
oleh pemilik/pengelola untuk melakukan pengecekan manual pada data
pembayaran tambah saldo yang telah dikonfirmasi oleh pelanggan. Pengguna
dapat melakukan terima ataupun tolak verifikasi sesuai dengan pengecekan
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manual pengguna terhadap transfer pelanggan. Sytem Flow Verifikasi Tambah
Saldo dapat dilihat pada gambar 3.53.
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Gambar 3.53 System Flow Verifikasi Tambah Saldo
8. System Flow Halaman Saldo
Sytem Flow Halaman Saldo merupakan proses yang dilakukan oleh
pelanggan untuk menampilkan halaman saldo akun masing-masing pelanggan.
Pada halaman saldo pelanggan dapat melakukan tambah saldo, tarik saldo,
melihat mutasi saldo akun dan mutasi pending. Pada tab mutasi pending berisi
data penambahan saldo dan penarikan saldo yang belum selesai. Sytem Flow
Halaman Saldo dapat dilihat pada gambar 3.54.
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Gambar 3.54 System Flow Halaman Saldo
9. System Flow Tambah Saldo
Sytem Flow Tambah Saldo merupakan proses yang dilakukan oleh
pelanggan untuk melakukan penambahan saldo akun secara online. Sytem Flow
Tambah Saldo dapat dilihat pada gambar 3.55.
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Gambar 3.55 System Flow Tambah Saldo
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10. System Flow Konfirmasi Transfer Tambah Saldo
Sytem Flow Konfirmasi Transfer Tambah Saldo merupakan proses yang
dilakukan oleh pelanggan untuk melakukan simpan data pembayaran tambah
saldo yang telah dilakukan. Data konfirmasi transfer meliputi rekening tujuan,
tanggal transfer, nomor rekening, bank yang digunakan berserta nama akun bank
dan bukti transfer dalam bentuk gambar. Sytem Flow Konfirmasi Transfer
Tambah Saldo dapat dilihat pada gambar 3.56.
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Gambar 3.56 System Flow Konfirmasi Transfer Tambah Saldo
11. System Flow Ubah Konfirmasi Transfer Tambah Saldo
Sytem Flow Ubah Konfirmasi Transfer Tambah Saldo merupakan proses
yang dilakukan oleh pelanggan untuk melakukan simpan data pembayaran tambah
saldo yang telah dilakukan. Data konfirmasi transfer baru meliputi rekening
tujuan, tanggal transfer, nomor rekening, bank yang digunakan berserta nama
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akun bank dan bukti transfer dalam bentuk gambar. Sytem Flow Ubah Konfirmasi
Transfer Tambah Saldo dapat dilihat pada gambar 3.57.
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Gambar 3.57 System Flow Ubah Konfirmasi Transfer Tambah Saldo
12. System Flow Batal Tambah Saldo
Sytem Flow Batal Tambah Saldo merupakan proses yang dilakukan oleh
pelanggan untuk melakukan pembatalan pada tambah saldo telah dibuat.
Pembatalan tambah saldo hanya dapat diproses saat tambah saldo belum
dikonfirmasi transfer atau konfirmasi yang telah dimasukan ditolak oleh admin.
Sytem Flow Batal Tambah Saldo dapat dilihat pada gambar 3.58.
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Gambar 3.58 System Flow Batal Tambah Saldo
13. System Flow Tarik Saldo
Sytem Flow Tarik Saldo merupakan proses yang dilakukan oleh pelanggan
untuk melakukan pencairan saldo pada akun masing-masing pelanggan. Data tarik
saldo meliputi data cabang tempat pengambilan dan data nominal penarikan.
Sytem Flow Tarik Saldo dapat dilihat pada gambar 3.59.
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Gambar 3.59 System Flow Tarik Saldo
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14. System Flow Batal Tarik Saldo
Sytem Flow Batal Tarik Saldo merupakan proses yang dilakukan oleh
pelanggan untuk melakukan pembatalan pada tarik saldo telah dibuat. Pembatalan
tarik saldo hanya dapat diproses saat tarik saldo belum dikonfirmasi penarikan
oleh admin. Sytem Flow Batal Tarik Saldo dapat dilihat pada gambar 3.60.
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Gambar 3.60 System Flow Batal Tarik Saldo
f. System Flow Dashboard Aplikasi
1. System Flow Jumlah Pesanan
Sytem Flow Jumlah Pesanan merupakan proses yang dilakukan oleh
pemilik/pengelola agar sistem memproses data untuk mendapatkan informasi
jumlah pesanan yang dibagi dalam pesanan online, pesanan offline, pesanan
selesai, pesanan dibatalkan dan pesanan terbatalkan sistem. Jumlah pesanan,
pesanan online dan pesanan offline ditampilkan dalam grafik garis dan batang.
Jumlah pesanan selesai, pesanan dibatalkan dan pesanan terbatalkan sistem
ditampilkan dalam diagram lingkaran (circle chart) / pie chart dan grafik batang
sebagai rangkuman pesanan. Tampilan masing-masing jumlah pesanan dapat
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dilihat per bulan dan per tahun. Jangka waktu yang ditampilkan pada tampilan per
bulan adalah 4 bulan lalu dan tampilan per tahun adalah 3 tahun lalu dari tanggal
hari ini. Sytem Flow Jumlah Pesanan dapat dilihat pada gambar 3.61.
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per tahun
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Gambar 3.61 System Flow Jumlah Pesanan
2. System Flow Jumlah Pendapatan
Sytem Flow Jumlah Pendapatan merupakan proses yang dilakukan oleh
pemilik/pengelola agar sistem memproses data untuk mendapatkan informasi
jumlah pendapatan dan menampilkan pada halaman dashboard aplikasi. Jumlah
pendapatan dihitung dari pesanan selesai, pesanan terbatalkan sistem yang sudah
dibayar uang muka dan pesanan dibatalkan pelanggan yang sudah dibayar uang
muka atau lunas. Jumlah pendapatan ditampilkan dalam grafik batang. Tampilan
jumlah pendapatan dapat dilihat per bulan dan per tahun. Jangka waktu yang
ditampilkan pada tampilan per bulan adalah 4 bulan lalu dan tampilan per tahun
adalah 3 tahun lalu dari tanggal hari ini. Sytem Flow Jumlah Pendapatan dapat
dilihat pada gambar 3.62.
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System Flow Jumlah Pendapatan
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Gambar 3.62 System Flow Jumlah Pendapatan

B. Data Flow Diagram
Data flow diagram (DFD) merupakan cara yang dilakukan untuk
memodelkan proses dalam analisis dan perancangan perangkat lunak serta
merupakan representasi grafik dalam menggambarkan arus data dari sistem secara
terstruktur dan jelas. DFD merupakan diagram yang menggunakan notasi-notasi
untuk menggambarkan arus data dan sistem secara logika.
a. Context Diagram
Context diagram merupakan sebuah gambaran yang menampilkan secara
menyeluruh mengenai aliran data pada data flow diagram (DFD). Context
diagram atau diagram konteks juga merupakan level tertinggi dari DFD yang
menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dari sistem. Entitas yang
berinteraksi dalam sistem yaitu pemilik, pengelola dan pelanggan. Context
diagram aplikasi manajemen lapangan futsal dapat dilihat pada gambar 3.63.
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Gambar 3.63 Context Diagram Aplikasi Manajemen Lapangan Futsal
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b. Diagram Berjenjang
Diagram berjenjang merupakan sebuah bagan atau gambaran dari setiap
proses-proses yang ada pada suatu aplikasi. Diagram berjenjang dari aplikasi
manajemen lapangan futsal terdiri atas 6 proses besar yaitu pengelolaan master,
pengelolaan profil, pendaftaran pengguna baru, pengelolaan data pesanan online
& offline, pengelolaan data transaksi saldo dan dashboard aplikasi. Bagan dari
diagram berjenjang ini akan digunakan sebagai pedoman dalam membuat data
flow diagram. Diagram berjenjang aplikasi manajemen lapangan futsal dapat
dilihat pada gambar 3.64.
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c. Data Flow Diagram Level 0
Data flow diagram level 0 digambarkan secara global proses-proses yang
ada pada aplikasi manajemen lapangan futsal. DFD level 0 pada manajemen
lapangan futsal dimulai dari pengelolaan master, pengelolaan profil, pendaftaran
pengguna baru, pengelolaan data pesanan online dan offline, pengelolaa data
transaksi saldo dan dashboard aplikasi. Data flow diagram level 0 dapat dilihat
pada gambar 3.65.

Gambar 3.65 Data Flow Diagram Level 0
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d. Data Flow Diagram Level 1
Data flow diagram level 1 merupakan diagram yang menguraikan proses
yang ada pada data flow diagram level 0. DFD level 1 menggambarkan lebih
detail proses-proses utama yang ada, yaitu pengelolaan master, pengelolaan profil,
pengelolaan data pesanan online dan offline, pengelolaa data transaksi saldo dan
dashboard aplikasi.
1. DFD Level 1 Pengelolaan Master
Pada level ini data yang mengalir untuk kegiatan pengelolaan master
berupa data cabang, data lapangan, data jadwal, data rekening, data karyawan dan
data pelanggan. Semua

data tersebut akan dikelola dan disimpan dalam

penyimpanan data master. DFD level 1 proses pengelolaan master dapat dilihat
pada gambar 3.66.

Gambar 3.66 DFD Level 1 Pengelolaan Master
2. DFD Level 1 Pengelolaan Profil
Pada level ini data yang mengalir untuk kegiatan pengelolaan profil berupa
data profil pemilik, data profil pengelola, data profil pelanggan, data pengaturan,
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data reset password dan data kirim ulang e-mail aktivasi. Adapun sub proses yang
ada yaitu perbaharui profil, pengaturan akun, reset password dan kirim ulang email aktivasi. Data yang mangalir ke sub proses yang ada akan tersimpan dalam
bentuk data karyawan dan data pelanggan. DFD level 1 proses pengelolaan profil
dapat dilihat pada gambar 3.67.

Gambar 3.67 DFD Level 1 Pengelolaan Profil
3. DFD Level 1 Pengelolaan Data Pesanan Online dan Offline
Pada level ini data yang mengalir untuk kegiatan pengelolaan data pesanan
online dan offline berupa data cabang, data karyawan, data pelanggan, data
pesanan, data pembayaran, data konfirmasi pembayaran online, data saldo, data
lapangan, data jadwal, data detail pesanan, data rekening, data jangka waktu, data
filter dan data pencarian. Adapun sub proses yang ada yaitu pengelolaan pesanan
aplikasi karyawan & aplikasi pelanggan serta pengelolaan pembayaran pesanan
aplikasi karyawan & aplikasi pelanggan. DFD level 1 proses pengelolaan data
pesanan online dan offline dapat dilihat pada gambar 3.68.
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Gambar 3.68 DFD Level 1 Pengelolaan Data Pesanan Online dan Offline
4. DFD Level 1 Pengelolaan Data Transaksi Saldo
Pada level ini data yang mengalir untuk kegiatan pengelolaan data
transaksi saldo berupa data konfirmasi tambah saldo, data tambah saldo, data
rekening, data saldo, data tarik saldo, data cabang, data karyawan, data pelanggan
dan data pencarian. Adapun sub proses yang ada yaitu pengeloaan tarik saldo &
tambah saldo aplikasi karyawan serta pengelolaan saldo aplikasi pelanggan. DFD
level 1 proses pengelolaan data transaksi saldo dapat dilihat pada gambar 3.69.
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Gambar 3.69 DFD Level 1 Pengelolaan Data Transaksi Saldo
5. DFD Level 1 Dashboard Aplikasi
Pada level ini data yang mengalir untuk kegiatan dashboard aplikasi
berupa data pesanan, data pembayaran dan data detail pesanan. Adapun sub proses
yang ada yaitu jumlah pesanan dan jumlah pendapatan. DFD level 1 proses
dashboard aplikasi dapat dilihat pada gambar 3.70.

Gambar 3.70 DFD Level 1 Dashboard Aplikasi
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e. Data Flow Diagram Level 2
Data flow diagram level 2 merupakan diagram yang menguraikan proses
yang ada pada data flow diagram level 1. DFD level 2 menggambarkan lebih
detail proses-proses yang ada pada DFD level 1 pengelolaan data pesanan online
dan offline serta DFD level 1 pengelolaan data transaksi saldo.
1. DFD Level 2 Pengelolaan Pesanan Aplikasi Karyawan & Aplikasi Pelanggan
Pada level ini data yang mengalir untuk kegiatan pengelolaan pesanan
aplikasi karyawan & aplikasi pelanggan berupa data cabang, data karyawan, data
pelanggan, data pesanan, data pembayaran, data konfirmasi pembayaran online,
data saldo, data lapangan, data jadwal, data detail pesanan, data rekening, data
jangka waktu, data filter dan data pencarian. Adapun sub proses yang ada yaitu
halaman daftar pesanan, filter daftar pesanan, pencarian pesanan, membatalkan
pesanan, detail pesanan, buat pesanan offline, pembuatan laporan pesanan dan
buat pesanan online. DFD level 2 pengelolaan pesanan aplikasi karyawan &
aplikasi pelanggan dapat dilihat pada gambar 3.71.

Gambar 3.71 DFD Level 2 Pengelolaan Pesanan Aplikasi Karyawan & Aplikasi Pelanggan
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2. DFD Level 2 Pengelolaan Pembayaran Pesanan Aplikasi Karyawan &
Aplikasi Pelanggan
Pada level ini data yang mengalir untuk kegiatan pengelolaan pembayaran
pesanan aplikasi karyawan & aplikasi pelanggan berupa data pelanggan, data
pesanan, data pembayaran, data konfirmasi pembayaran online, data saldo, data
jadwal dan data detail pesanan. Adapun sub proses yang ada yaitu verifikasi
pembayaran pesanan online, pembayaran akhir (lunas), pembayaran offline,
konfirmasi pembayaran pesanan online dan ubah konfirmasi pembayaran pesanan
online. DFD level 2 pengelolaan pembayaran pesanan aplikasi karyawan &
aplikasi pelanggan dapat dilihat pada gambar 3.72.

Gambar 3.72 DFD Level 2 Pengelolaan Pembayaran Pesanan Aplikasi Karyawan
& Aplikasi Pelanggan
3. DFD Level 2 Pengelolaan Tarik Saldo & Tambah Saldo Aplikasi Karyawan
Pada level ini data yang mengalir untuk kegiatan pengelolaan tarik saldo &
tambah saldo aplikasi karyawan berupa data cabang, data karyawan, data
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pelanggan, data konfirmasi tambah saldo, data tambah saldo, data saldo, data tarik
saldo, data rekening dan data pencarian. Adapun sub proses yang ada yaitu
halaman tarik saldo, pencarian tarik saldo, konfirmasi tarik saldo, verifikasi
tambah saldo, halaman tambah saldo, pencarian tambah saldo dan tambah saldo
offline. DFD level 2 pengelolaan tarik saldo & tambah saldo aplikasi karyawan
dapat dilihat pada gambar 3.73.

Gambar 3.73 DFD Level 2 Pengelolaan Tarik Saldo & Tambah Saldo Aplikasi
Karyawan
4. DFD Level 2 Pengelolaan Saldo Aplikasi Pelanggan
Pada level ini data yang mengalir untuk kegiatan pengelolaan saldo
aplikasi pelanggan berupa data konfirmasi tambah saldo, data tambah saldo, data
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saldo dan data tarik saldo. Adapun sub proses yang ada yaitu halaman saldo,
tambah saldo, konfirmasi transfer tambah saldo, ubah konfirmasi transfer tambah
saldo, batal tambah saldo, tarik saldo dan batal tarik saldo. DFD level 2
pengelolaan saldo aplikasi pelanggan dapat dilihat pada gambar 3.74.

Gambar 3.74 DFD Level 2 Pengelolaan Saldo Aplikasi Pelanggan

3.2.4

Data Modelling
Pada data modelling menggambarkan mengenai bagaimana hubungan

antara data-data, konsep untuk menerangkan data, dan batasan-batasan data yang
terintegrasi di dalam suatu basis data. Data modelling dilakukan untuk membuat
perancangan database.
A. Entity Relationship Diagram
Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan proses yang menunjukkan
hubungan antar entitas dan relasinya. ERD terbagi menjadi conceptual data model
(CDM) dan physical data model (PDM), lebih jelasnya adalah sebagai berikut:
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a. Conceptual Data Model (CDM)
Conceptual Data Model (CDM) merupakan gambaran secara detail
struktur basis data pada aplikasi dalam bentuk logic. CDM terdiri dari obyek yang
tidak diimplementasikan secara langsung ke dalam basis data yang sesungguhnya.
CDM pada aplikasi manajemen lapangan futsal ini terdiri atas 6 tabel master dan 8
tabel transaksi, yaitu: cabang, lapangan, jadwal, rekening, pelanggan, karyawan,
pesanan, detailpesanan, pembayaran, saldo, konfpembayaranonline, tambahsaldo,
konftambahsaldo dan tariksaldo. CDM aplikasi manajemen lapangan futsal dapat
dilihat pada gambar 3.75.
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Gambar 3.75 Conceptual Data Model Aplikasi Manajemen Lapangan Futsal
b. Physical Data Model (PDM)
Physical Data Model (PDM) merupakan penggambaran struktur basis data
yang berbentuk fisik dan model yang memiliki sejumlah tabel dengan data yang
saling berhubungan beserta relasi antar tabel dengan ditunjukkan primary key dan
foreign key. PDM yang berisi tabel nantinya akan digunakan untuk membuat
database. PDM pada aplikasi manajemen lapangan futsal ini terdiri atas 6 tabel
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master dan 8 tabel transaksi, yaitu: cabang, lapangan, jadwal, rekening,
pelanggan,

karyawan,

pesanan,

detailpesanan,

pembayaran,

saldo,

konfpembayaranonline, tambahsaldo, konftambahsaldo dan tariksaldo. PDM
aplikasi manajemen lapangan futsal dapat dilihat pada gambar 3.76.

Gambar 3.76 Physical Data Model Aplikasi Manajemen Lapangan Futsal
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B. Struktur Basis Data
Struktur tabel merupakan penjabaran dan penjelasan isi dari suatu
database. Dalam struktur tabel berisi nama tabel, nama atribut, tipe data, serta
data lengkap seperti primary key dan foreign key, fungsi tabel dan keterangan.
Struktur tabel dari aplikasi manajemen lapangan futsal ini adalah sebagai berikut:
1. Nama Tabel

: cabang

Primary Key

: id

Fungsi

: Menyimpan data cabang beserta lokasi koordinat.
Tabel 3.20 Tabel Cabang

#

Nama

Tipe

Key

Keterangan

1

id

int

PK

Id cabang

2

namacab

varchar(255)

Nama cabang

3

alamat

text

Alamat cabang

4

kontak

varchar(15)

Nomor telepon cabang

5

koordinatlintang

varchar(20)

Koordinat lintang

6

koordinatbujur

varchar(20)

Koordinat bujur

2. Nama Tabel

: rekening

Primary Key

: id

Foreign Key

: idcabang

Relasi Tabel

: cabang

Fungsi

: Menyimpan data rekening pada masing-masing cabang.
Tabel 3.21 Tabel Rekening

#

Nama

Tipe

Key

Keterangan

1

id

int

PK

Id rekening

2

idcabang

int

FK

Menentukan rekening cabang
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#

Nama

Tipe

3

bank

varchar(255)

Singkatan bank yang digunakan

4

norek

varchar(200)

Nomor rekening

5

atasnama

varchar(255)

Nama pada rekening bank

6

kantorcabang

varchar(255)

Kantor cabang pembukaan

3. Nama Tabel

Key

Keterangan

: lapangan

Primary Key

: id

Foreign Key

: idcabang

Relasi Tabel

: cabang

Fungsi

: Menyimpan data lapangan pada masing-masing cabang.
Tabel 3.22 Tabel Lapangan

#

Nama

Tipe

Key

Keterangan

1

id

int

PK

Id lapangan

2

idcabang

int

FK

Id cabang dari data lapangan

3

namalap

varchar(255)

Nama lapangan

4

status

char(1)

Status lapangan

4. Nama Tabel

: jadwal

Primary Key

: id

Foreign Key

: idcabang

Relasi Tabel

: cabang

Fungsi

: Menyimpan data jadwal lapangan masing-masing cabang.
Tabel 3.23 Tabel Jadwal

#

Nama

Tipe

Key

Keterangan

1

id

int

PK

Id jadwal

2

idcabang

int

FK

Id cabang dari data jadwal
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#

Nama

Tipe

3

jammulai

varchar(10)

Jam mulai

4

jamakhir

varchar(10)

Jam selesai dari jam mulai

5

tarif

int

Tarif lapangan

6

dp

int

Uang muka lapangan

5. Nama Tabel

Key

Keterangan

: karyawan

Primary Key

: id

Foreign Key

: cabang

Relasi Tabel

: cabang

Fungsi

: Menyimpan data karyawan.
Tabel 3.24 Tabel Karyawan

#

Nama

Tipe

Key Keterangan

1

id

int

PK

2

nama

varchar(255)

Nama karyawan

3

username

varchar(255)

Username untuk masuk aplikasi

4

password

varchar(255)

Password untuk masuk aplikasi

5

alamat

text

Alamat karyawan

6

foto

text

Link foto karyawan

7

fotocover

text

Link foto cover profil karyawan

8

telp

varchar(15)

Nomor telepon karyawan

9

fotoktp

text

Link foto KTP karyawan

10

cabang

int

11

status

char(1)

6. Nama Tabel

FK

Id karwayan

Id cabang dimana karyawan bekerja
Status karyawan

: pelanggan

Primary Key

: id

Fungsi

: Menyimpan data pelanggan.
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Tabel 3.25 Tabel Pelanggan
#

Nama

Tipe

Key

Keterangan

1

id

int

PK

Id pelanggan

2

nama

varchar(255)

Nama pelanggan

3

email

varchar(255)

Email untuk masuk aplikasi

4

telp

varchar(15)

Nomor telepon

5

alamat

text

Alamat

6

password

varchar(255)

Password untuk masuk aplikasi

7

foto

text

Link foto pelanggan

8

fotocover

text

Link foto cover profil pelanggan

9

tanggaldaftar

timestamp

Waktu daftar

10

status

char(1)

Status pelanggan

11

tokenaktivasi

varchar(255)

Kode token aktivasi

12

tokenreset

varchar(255)

Kode token reset password

13

auth_key

varchar(32)

Kode untuk cookie login session

7. Nama Tabel

: pesanan

Primary Key

: id

Foreign Key

: idkaryawan, idpelanggan, idcabang

Relasi Tabel

: karyawan, pelanggan, cabang

Fungsi

: Menyimpan data pesanan.
Tabel 3.26 Tabel Pesanan

#

Nama

Tipe

Key Keterangan

1

id

int

PK

2

nopes

varchar(255)

Nomor pesanan

3

tanggal

timestamp

Waktu pesan

4

jenis

char(1)

Jenis pesanan offline/online

5

idkaryawan

int

FK

Id pesanan

Id karyawan yang melakukan input
pesanan offline
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#

Nama

Tipe

Key Keterangan

6

idpelanggan

int

FK

7

namapemesan varchar(255)

Id pelanggan pesanan online atau
offline dengan akun online
Nama pemesan

8

telp

varchar(15)

Telepon pemesan

9

idcabang

int

10

tglmain

date

Tanggal main

11

batal

timestamp

12

batalby

varchar(255)

Waktu jika pesanan dibatalkan,
default null
Keterangan pembatalan pesanan oleh
pengguna/karyawan beserta
idpengguna/idkaryawan

8. Nama Tabel

FK

Id cabang dari lapangan yang dipesan

: detailpesanan

Primary Key

: id

Foreign Key

: idpesanan, idlapangan, idjadwal

Relasi Tabel

: pesanan, lapangan, jadwal

Fungsi

: Menyimpan data detail pesanan.
Tabel 3.27 Tabel Detailpesanan

#

Nama

Tipe

Key

Keterangan

1

id

int

PK

Id detail pesanan

2

idpesanan

int

FK

Id pesanan dari detail pesanan

3

idlapangan int

FK

Id lapangan dari lapangan yang dipesan

4

idjadwal

int

FK

Id jadwal dari lapangan yang dipesan

5

tarif

int

Tarif dari lapangan yang dipesan

6

dp

int

Uang muka dari lapangan yang dipesan

7

bayar

int

Untuk menentukan status lapangan (dibayar
lunas, dibayar DP, belum dibayar, dipakai, batal)

9. Nama Tabel
Primary Key

: pembayaran
: id
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Foreign Key

: idpesanan, pakaisaldo

Relasi Tabel

: pesanan, saldo

Fungsi

: Menyimpan data pembayaran.
Tabel 3.28 Tabel Pembayaran

#

Nama

Tipe

Key Keterangan

1

id

int

PK

Id pembayaran

2

idpesanan

int

FK

Id pesanan dari pembayaran

3

waktumaxpemb timestamp

Waktu maksimal pembayaran

4

verifdp

timestamp

Waktu konfirmasi pembayaran DP

5

verifdp_kry

int

6

verifbayar

timestamp

Id karyawan yang melakukan
konfirmasi pembayaran uang muka
Waktu konfirmasi pembayaran lunas

7

verifbayar_kry

int

8

pakaisaldo

int

9

tipepembayaran int

10

kodeuniktf

FK

int

10. Nama Tabel

Id karyawan yang melakukan
konfirmasi pembayaran lunas
Id saldo jika pesanan dibayar
menggunakan sebagian saldo akun,
default null
Metode pembayaran (Tunai, Transfer,
Saldo akun)
Kode unik penambah nominal total
pesanan untuk memudahkan verifikasi
transfer

: konfpembayaranonline

Primary Key

: id

Foreign Key

: idpesanan

Relasi Tabel

: pesanan

Fungsi

: Menyimpan data konfirmasi pembayaran pesanan online.
Tabel 3.29 Tabel Konfpembayaranonline

#

Nama

Tipe

Key Keterangan

1

id

int

PK

Id konfirmasi pembayaran pesanan online
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#

Nama

2

idpesanan int

3

tglkonf

timestamp

Id pesanan yang akan dilakukan
konfirmasi pembayaran
Waktu konfirmasi transfer ditambahkan

4

tgltf

timestamp

Waktu transfer yang dilakukan pelanggan

5

bank

varchar(255)

Bank yang digunakan untuk transfer

6

norek

varchar(255)

Nomor rekening dari bank pelanggan

7

atasnama

varchar(255)

Nama pada rekening bank pelanggan

8

buktitf

text

Link foto bukti transfer

9

notif

char(1)

Sebagai status konfirmasi pembayaran
online dan memberi notifikasi pengelola
pada halaman daftar pesanan

11. Nama Tabel

Tipe

Key Keterangan
FK

: saldo

Primary Key

: id

Foreign Key

: idpelanggan, idkaryawan

Relasi Tabel

: pelanggan, karyawan

Fungsi

: Menyimpan data saldo akun pelanggan.
Tabel 3.30 Tabel Saldo

#

Nama

Tipe

Key Keterangan

1

id

int

PK

Id saldo

2

idpelanggan

int

FK

3

tgltransaksi

timestamp

4

transaksi

char(1)

Id pelanggan yang melakukan
transaksi saldo
Waktu transaksi saldo, waktu
konfirmasi tarik/tambah saldo
Berisi + atau -

5

kettransaksi

varchar(255)

Keterangan dari transaki saldo

6

jumlahtransaksi int

Jumlah transaksi

7

saldoakhir

int

Jumlah saldo akhir

8

konf

char(1)

Penentu data saldo merupakan data
tarik saldo (c), data tambah saldo (t)
atau data tersebut sudah
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#
9

Nama

Tipe

idkaryawan

12. Nama Tabel

Key Keterangan

int

FK

terkonfirmasi (1) atau belum (0)
Id karyawan yang melakukan
konfirmasi penarikan dan tambah
saldo

: konftambahsaldo

Primary Key

: id

Foreign Key

: idsaldo, idrek

Relasi Tabel

: saldo, rekening

Fungsi

: Menyimpan data tambah saldo akun pelanggan.
Tabel 3.31 Tabel Konftambahsaldo

#

Nama

Tipe

Key

Keterangan

1

id

int

PK

Id konfirmasi tambah saldo

2

idsaldo

int

FK

3

idrek

int

FK

4

tglkonf

timestamp

5

tgltf

timestamp

6

bank

varchar(255)

Id saldo yang akan dikonfirmasi
penambahannya
Id rekening dari rekening yang telah
ditransfer untuk tambah saldo
Waktu konfirmasi saldo
ditambahkan
Waktu transfer yang dilakukan
pelanggan
Bank yang digunakan untuk transfer

7

norek

varchar(255)

8

atasnama

varchar(255)

Nomor rekening dari bank
pelanggan
Nama pada rekening bank pelanggan

9

buktitf

text

Link foto bukti transfer

10

notif

char(1)

Memberi notifikasi pengelola pada
halaman daftar konfirmasi tambah
saldo

13. Nama Tabel
Primary Key

: tariksaldo
: id
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Foreign Key

: idsaldo, idcabang

Relasi Tabel

: saldo, cabang

Fungsi

: Menyimpan data tarik saldo akun pelanggan.
Tabel 3.32 Tabel Tariksaldo

#

Nama

Tipe

Key

Keterangan

1

id

int

PK

Id tarik saldo

2

idsaldo

int

FK

Id saldo dari tarik saldo

3

notarik

varchar(255)

Nomor penarikan saldo

4

tgltarik

timestamp

Waktu penarikan saldo

5

idcabang

int

6

kodeunik

char(4)

14. Nama Tabel

FK

Id cabang dari cabang yang dipilih
untuk ambil uang saldo
Kode unik untuk verifikasi tarik saldo

: tambahsaldo

Primary Key

: id

Foreign Key

: idsaldo

Relasi Tabel

: saldo

Fungsi

: Menyimpan data tambah saldo akun pelanggan.
Tabel 3.33 Tabel Tambahsaldo

#

Nama

Tipe

Ke

Keterangan

y
1

id

int

PK

Id tambah saldo

2

idsaldo

int

FK

Id saldo dari tambah saldo

3

notambah

varchar(255)

Nomor penambahan saldo

4

tgltambah

timestamp

Waktu penambahan saldo

5

kodeunik

int

Kode unik penambah nominal total
saldo yang ditambah untuk
memudahkan verifikasi transfer
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3.2.5

Perancangan Antar Muka (Interface)

a. Desain Pengelolaan Master
1. Desain Master Cabang

Gambar 3.77 Desain Pengaturan Cabang
Gambar 3.77 menggambarkan desain pengaturan cabang. Halaman ini
digunakan untuk menampilkan semua data master cabang.

Gambar 3.78 Desain Pengaturan Cabang Baru
Gambar 3.78 menggambarkan desain pengaturan cabang baru. Halaman
ini ditampilkan saat pengguna menekan tombol + cabang baru.
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Gambar 3.79 Desain Penambahan Cabang Baru
Setelah pengguna menekan tombol lanjut pada gambar 3.78, maka
selanjutnya desain penambahan cabang baru yaitu seperti gambar 3.79. Halaman
ini digunakan untuk seting awal penambahan cabang baru.

Gambar 3.80 Desain Ubah Cabang
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Gambar 3.80 menggambarkan desain ubah cabang. Halaman ini digunakan
sebagai form untuk ubah cabang.
2. Desain Master Lapangan

Gambar 3.81 Desain Pengaturan Lapangan
Gambar 3.81 menggambarkan desain pengaturan lapangan. Halaman ini
digunakan untuk menampilkan semua data master lapangan.

Gambar 3.82 Desain Pengaturan Lapangan Baru
Gambar 3.82 menggambarkan desain pengaturan lapangan baru. Halaman
ini ditampilkan saat pengguna menekan tombol + tambah lapangan.
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Gambar 3.83 Desain Tambah Lapangan
Setelah pengguna menekan tombol lanjut pada gambar 3.82, maka
selanjutnya desain tambah lapangan yaitu seperti gambar 3.83. Halaman ini
digunakan untuk tambah lapangan baru.

Gambar 3.84 Desain Ubah Lapangan
Gambar 3.84 menggambarkan desain ubah lapangan. Halaman ini
digunakan sebagai form untuk ubah lapangan.
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3. Desain Master Jadwal

Gambar 3.85 Desain Pengaturan Jam & Tarif
Gambar 3.85 menggambarkan desain pengaturan jam & tarif. Halaman ini
digunakan untuk menampilkan semua data master jadwal berupa jam & tarif pada
semua lapangan di masing-masing cabang.

Gambar 3.86 Desain Pengaturan Jam & Tarif Baru
Gambar 3.86 menggambarkan desain pengaturan jam & tarif baru.
Halaman ini ditampilkan saat pengguna menekan tombol + tambah jam & tarif.
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Gambar 3.87 Desain Tambah Jam & Tarif
Setelah pengguna menekan tombol lanjut pada gambar 3.86, maka
selanjutnya desain tambah jam & tarif yaitu seperti gambar 3.87. Halaman ini
digunakan untuk tambah jam & tarif baru.

Gambar 3.88 Desain Ubah Jam & Tarif
Gambar 3.88 menggambarkan desain ubah jam & tarif. Halaman ini
digunakan sebagai form untuk ubah jam & tarif.
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4. Desain Master Rekening

Gambar 3.89 Desain Rekening Pembayaran
Gambar 3.89 menggambarkan desain rekening pembayaran. Halaman ini
digunakan untuk menampilkan semua data master rekening.

Gambar 3.90 Desain Tambah/Ubah Rekening
Gambar 3.90 menggambarkan desain yang dapat digunakan sebagai desain
tambah rekening serta ubah rekening. Halaman ini digunakan sebagai form untuk
tambah rekening atau sebagai form untuk ubah rekening, sesuai aksi yang
dilakukan pengguna akan menambah atau mengubah rekening.
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5. Desain Master Karyawan

Gambar 3.91 Desain Halaman Karyawan
Gambar 3.91 menggambarkan desain halaman karyawan. Halaman ini
digunakan untuk menampilkan semua data master karyawan.

Gambar 3.92 Desain Tambah/Ubah Karyawan
Gambar 3.92 menggambarkan desain yang dapat digunakan sebagai desain
tambah karyawan serta ubah karyawan. Halaman ini digunakan sebagai form
untuk tambah karyawan atau sebagai form untuk ubah karyawan, sesuai aksi yang
dilakukan pengguna akan menambah atau mengubah karyawan.
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Gambar 3.93 Desain Lihat Alamat Karyawan
Gambar 3.93 menggambarkan desain lihat alamat karyawan. Halaman ini
digunakan untuk menampilkan detail karyawan yang berisi informasi foto, foto
cover, nama, nomor telepon dan alamat.
6. Desain Master Pelanggan

Gambar 3.94 Desain Halaman Pelanggan
Gambar 3.94 menggambarkan desain halaman pelanggan. Halaman ini
digunakan untuk menampilkan semua data master pelanggan. Untuk pengguna
pemilik terdapat opsi edit, untuk pengguna pengelola tidak terdapat opsi edit.
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Gambar 3.95 Desain Ubah Pelanggan
Gambar 3.95 menggambarkan desain ubah pelanggan. Halaman ini
digunakan sebagai form untuk ubah pelanggan.

Gambar 3.96 Desain Lihat Alamat Pelanggan
Gambar 3.96 menggambarkan desain lihat alamat pelanggan. Halaman ini
digunakan untuk menampilkan detail pelanggan yang berisi informasi foto, foto
cover, nama, nomor telepon dan alamat.
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b. Desain Pengelolaan Profil
1. Desain Perbaharui Profil Karyawan

Gambar 3.97 Desain Perbaharui Profil Karyawan
Gambar 3.97 menggambarkan desain perbaharui profil karyawan.
Halaman ini

menampilkan detail informasi karyawan serta dapat digunakan

sebagai form untuk melakukan ubah profil karyawan.
2. Desain Pengaturan Akun Karyawan

Gambar 3.98 Desain Pengaturan Akun Karyawan
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Gambar 3.98 menggambarkan desain pengaturan akun karyawan. Halaman
ini digunakan sebagai form untuk ubah password karyawan.
3. Desain Perbaharui Profil Pelanggan

Gambar 3.99 Desain Perbaharui Profil Pelanggan
Gambar 3.99 menggambarkan desain perbaharui profil pelanggan.
Halaman ini menampilkan detail informasi pelanggan, pesanan, saldo serta dapat
digunakan sebagai form untuk melakukan ubah profil pelanggan.
4. Desain Pengaturan Akun Pelanggan

Gambar 3.100 Desain Pengaturan Akun Pelanggan
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Gambar 3.100 menggambarkan desain pengaturan akun pelanggan.
Halaman ini digunakan sebagai form untuk ubah password pelanggan.
5. Desain Kirim Ulang E-mail Aktivasi

Gambar 3.101 Desain Kirim Ulang E-mail Aktivasi
Gambar 3.101 menggambarkan desain kirim ulang e-mail aktivasi.
Halaman ini digunakan sebagai form untuk kirim ulang e-mail aktivasi untuk akun
pelanggan yang belum aktif.
6. Desain Reset Password

Gambar 3.102 Desain Reset Password
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Gambar 3.102 menggambarkan desain reset password. Halaman ini
digunakan sebagai form untuk meminta link untuk mengubah password.
c. Desain Pendaftaran Pengguna Baru

Gambar 3.103 Desain Pendaftaran Pengguna Baru
Gambar 3.103 menggambarkan desain pendaftaran pengguna baru.
Halaman ini digunakan sebagai form untuk mendaftar akun pelanggan.
d. Desain Pengelolaan Data Pesanan Online dan Pesanan Offline
1. Desain Daftar Pesanan

Gambar 3.104 Desain Daftar Pesanan Aplikasi Karyawan
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Gambar 3.104 menggambarkan desain daftar pesanan pada aplikasi
karyawan. Halaman ini digunakan untuk menampilkan semua pesanan masingmasing cabang pada aplikasi karyawan.

Gambar 3.105 Desain Daftar Pesanan Aplikasi Pelanggan
Gambar 3.105 menggambarkan desain daftar pesanan pada aplikasi
pelanggan. Halaman ini digunakan untuk menampilkan semua pesanan yang
dilakukan pelanggan pada aplikasi pelanggan.
2. Desain Filter Daftar Pesanan

Gambar 3.106 Desain Filter Daftar Pesanan
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Gambar 3.106 menggambarkan desain filter daftar pesanan. Halaman ini
ditampilkan saat pengguna menekan tombol filter.

Gambar 3.107 Desain Hasil Filter Daftar Pesanan
Gambar 3.107 menggambarkan desain hasil filter daftar pesanan. Halaman
ini digunakan untuk menampilkan semua pesanan sesuai dengan parameter filter
yang telah dimasukkan.
3. Desain Detail Pesanan

Gambar 3.108 Desain Detail Pesanan Aplikasi Karyawan
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Gambar 3.108 menggambarkan desain detail pesanan pada aplikasi
karyawan. Halaman ini menampilkan detail pesanan langsung di bawah pesanan
yang dipilih.

Gambar 3.109 Desain Detail Pesanan Aplikasi Pelanggan
Gambar 3.109 menggambarkan desain detail pesanan pada aplikasi
pelanggan. Halaman ini menampilkan detail pesanan dari pesanan yang dipilih.
4. Desain Buat Pesanan Offline

Gambar 3.110 Desain Jadwal Lapangan untuk Pesanan Offline
Gambar 3.110 menggambarkan desain jadwal lapangan pada aplikasi
karyawan. Halaman ini menampilkan jadwal lapangan sesuai cabang karyawan.
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Gambar 3.111 Desain Buat Pesanan Offline
Gambar 3.111 menggambarkan desain buat pesanan offline. Halaman ini
digunakan untuk pemesanan lapangan langsung dari lokasi mareno futsal atau
pemesanan lapangan melalui sms/telepon. Jika checkbox punya akun dipilih,
pengguna dapat memasukkan e-mail akun pelanggan. Jika pada akun pelanggan
terdapat saldo, maka saldo tersebut dapat digunakan untuk pembayaran sebagian
pesanan offline.
5. Desain Verifikasi Pembayaran Pesanan Online

Gambar 3.112 Desain Verifikasi Pembayaran Pesanan Online
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Gambar 3.112 menggambarkan desain verifikasi pembayaran pesanan
online. Tombol verifikasi pembayaran akan muncul jika pelanggan sudah mengisi
form konfirmasi pembayaran. Halaman ini digunakan untuk memverifikasi
pembayaran pesanan online dengan cara mencocokkan data verifikasi dengan
mutasi pada rekening bank.
6. Desain Pembayaran Akhir (Lunas)

Gambar 3.113 Desain Pembayaran Akhir (Lunas)
Gambar 3.113 menggambarkan desain pembayaran akhir (lunas). Tombol
pembayaran lunas akan muncul jika status pesanan adalah dibayar DP. Halaman
ini digunakan untuk melunasi pembayaran pesanan yang telah membayar uang
muka. Jika waktu main belum terlewat, pembayaran lunas dapat dilakukan dengan
memilih jadwal mana yang akan dilunasi. Jika waktu main sudah terlewat, maka
jadwal itu dianggap sudah selesai dan hanya terbayar uang muka, jadwal tidak
dapat dibayar lunas dan tidak boleh dipakai.
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7. Desain Pembayaran Offline

Gambar 3.114 Desain Pembayaran Offline
Gambar 3.114 menggambarkan desain pembayaran offline. Halaman ini
digunakan untuk pembayaran pesanan offline yang menggunakan metode
pembayaran transfer dan pembayaran pesanan online melalui kasir. Pembayaran
yang dapat dibayar yaitu uang muka atau lunas sesuai pilihan sebelumnya.
8. Desain Membatalkan Pesanan

Gambar 3.115 Desain Membatalkan Pesanan
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Gambar 3.115 menggambarkan desain membatalkan pesanan. Halaman ini
menampilkan informasi jadwal pesanan yang dapat dibatalkan, nominal
pembayaran yang dikembalikan dan ke mana pembayaran tersebut dikembalikan.
9. Desain Pembuatan Laporan Pesanan

Gambar 3.116 Desain Pembuatan Laporan Pesanan
Gambar 3.116 menggambarkan desain pembuatan laporan pesanan.
Halaman ini ditampilkan saat pengguna menekan tombol buat laporan. Jangka
waktu yang dapat dipilih yaitu satu bulan, satu tahun dan tentukan sendiri.
10. Desain Buat Pesanan Online

Gambar 3.117 Desain Jadwal Lapangan untuk Pesanan Online
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Gambar 3.117 menggambarkan desain jadwal lapangan untuk pesanan
online. Halaman ini menampilkan jadwal lapangan semua cabang.

Gambar 3.118 Desain Checkout Pesanan Online
Gambar 3.118 menggambarkan desain checkout pesanan online. Halaman
ini menampilkan informasi pemesan, informasi detail pesanan dan total pesanan.

Gambar 3.119 Desain Pembayaran Pesanan Online
Gambar 3.119 menggambarkan desain pembayaran pesanan online.
Halaman ini menampilkan detail pesanan serta pengguna dapat menggunakan opsi
pembayaran seperti bayar uang muka dan bayar sebagian dengan saldo jika ada.
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11. Desain Konfirmasi/Ubah Konfirmasi Pembayaran

Gambar 3.120 Desain Konfirmasi/Ubah Konfirmasi Pembayaran
Gambar 3.120 menggambarkan desain konfirmasi/ubah konfirmasi
pembayaran. Halaman ini digunakan sebagai form untuk konfirmasi pembayaran
atau sebagai form untuk ubah konfirmasi pembayaran, sesuai aksi yang dilakukan
pengguna akan mengkonfirmasi atau mengubah konfirmasi pembayaran.
e. Desain Pengelolaan Data Transaksi Saldo
1. Desain Tarik Saldo

Gambar 3.121 Desain Tarik Saldo
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Gambar 3.121 menggambarkan desain tarik saldo. Halaman ini
menampilkan daftar tarik saldo pada masing-masing cabang serta dapat digunakan
untuk melakukan pencarian tarik saldo.
2. Desain Konfirmasi Tarik Saldo

Gambar 3.122 Desain Konfirmasi Tarik Saldo
Gambar 3.122 menggambarkan desain konfirmasi tarik saldo. Halaman ini
ditampilkan saat pengguna menekan tombol konfirmasi penarikan.
3. Desain Tambah Saldo

Gambar 3.123 Desain Tambah Saldo
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Gambar 3.123 menggambarkan desain tambah saldo. Halaman ini
menampilkan daftar tambah saldo pada masing-masing cabang serta dapat
digunakan untuk melakukan pencarian tambah saldo.
4. Desain Tambah Saldo Offline

Gambar 3.124 Desain Tambah Saldo Offline
Gambar 3.124 menggambarkan desain tambah saldo offline. Halaman ini
digunakan untuk menambah saldo akun pelanggan langsung melalui kasir.
5. Desain Verifikasi Tambah Saldo

Gambar 3.125 Desain Verifikasi Tambah Saldo
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Gambar 3.125 menggambarkan desain verifikasi tambah saldo. Halaman
ini ditampilkan saat pengguna menekan tombol konfirmasi penarikan serta dapat
digunakan untuk memverifikasi transfer tambah saldo dengan cara mencocokkan
data verifikasi dengan mutasi pada rekening bank.
6. Desain Saldo Pelanggan

Gambar 3.126 Desain Saldo Pelanggan
Gambar 3.126 menggambarkan desain saldo pelanggan. Halaman ini
menampilkan informasi saldo dan informasi mutasi saldo akun.

Gambar 3.127 Desain Mutasi Pending Saldo Pelanggan
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Gambar 3.127 menggambarkan desain mutasi pending saldo pelanggan.
Halaman ini menampilkan informasi saldo dan informasi mutasi pending. Jika
konfirmasi transfer ditolak, di bawah baris tambah saldo akan muncul notifikasi.
7. Desain Tambah Saldo Pelanggan

Gambar 3.128 Desain Tambah Saldo Pelanggan
Gambar 3.128 menggambarkan desain tambah saldo pelanggan. Halaman
ini digunakan untuk menambah saldo akun pelanggan secara online.
8. Desain Konfirmasi/Ubah Konfirmasi Transfer Tambah Saldo

Gambar 3.129 Desain Konfirmasi/Ubah Konfirmasi Transfer Tambah Saldo
Gambar 3.129 menggambarkan desain konfirmasi/ubah konfirmasi
transfer tambah saldo. Halaman ini digunakan sebagai form untuk konfirmasi
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transfer tambah saldo atau sebagai form untuk ubah konfirmasi transfer tambah
saldo, sesuai aksi yang dilakukan pengguna akan mengkonfirmasi atau mengubah
konfirmasi transfer tambah saldo.
9. Desain Tarik Saldo Pelanggan

Gambar 3.130 Desain Tarik Saldo Pelanggan
Gambar 3.130 menggambarkan desain tarik saldo pelanggan. Halaman ini
digunakan untuk permintaan penarikan saldo akun.
f. Desain Dashboard Aplikasi

Gambar 3.131 Desain Dashboard Aplikasi
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Gambar 3.131 menggambarkan desain dashboard aplikasi. Halaman ini
menampilkan sisa credit SMS gateway, jumlah pelanggan baru dalam jangka
waktu satu bulan, informasi lapangan tidak siap, jumlah pendapatan per bulan dan
per tahun serta informasi rangkuman dan rincian jumlah pesanan per bulan dan
per tahun pada masing-masing cabang.

3.2.6

Perancangan Uji Coba Sistem dengan Black Box

a. Desain Uji Coba Pengelolaan Master
1. Desain Uji Coba Master Cabang
Tabel 3.34 Desain Uji Coba Master Cabang
No
1

2

3

Tujuan

Input

Menampilkan Memilih

Output
menu Tampilan daftar cabang

data cabang

pengaturan cabang

Pencarian

Memasukkan nama Tampilan

data cabang

cabang

Menambah

Memasukkan data Sistem menyimpan data cabang, data

cabang baru

penambahan

daftar

cabang

sesuai

pencarian

lapangan,

cabang baru, data rekening

data
serta

jadwal

dan

data

menampilkan

data

cabang,

data cabang pada daftar cabang

lapangan,

data

jadwal

data

dan

rekening
4

Mengubah

Memasukkan

data cabang

perubahan
cabang

5

Sistem menyimpan perubahan data
data cabang dan menampilkan pada daftar
cabang

Menghapus

Memilih

data Sistem menghapus data cabang yang

data cabang

cabang

yang dipilih

dihapus
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2. Desain Uji Coba Master Lapangan
Tabel 3.35 Desain Uji Coba Master Lapangan
No

Tujuan

1

Menampilk
an

2

3

4

5

Input
Memilih

Output
menu Tampilan daftar lapangan

data pengaturan

lapangan

lapangan

Pencarian

Memasukkan data Tampilan

data cabang

pencarian lapangan

Menambah

Memasukkan data Sistem menyimpan data lapangan serta

data

tambah

lapangan

dan data lapangan

Mengubah

Memasukkan

data

perubahan

lapangan

lapangan

Menghapus

Memilih

data Sistem menghapus data lapangan yang

data

lapangan

yang dipilih

lapangan

dihapus

daftar

lapangan

sesuai

pencarian

lapangan menampilkan pada daftar lapangan

Sistem menyimpan perubahan data
data lapangan dan menampilkan pada daftar
lapangan

3. Desain Uji Coba Master Jadwal
Tabel 3.36 Desain Uji Coba Master Jadwal
No
1

2

3

Tujuan

Input

Output

Menampilkan Memilih menu jam Tampilan daftar jadwal
data jadwal

& tarif lapangan

Pencarian

Memasukkan data Tampilan

data jadwal

pencarian jadwal

Menambah

Memasukkan data Sistem menyimpan data jadwal serta

data jadwal

tambah jam & tarif menampilkan pada daftar jadwal

daftar

jadwal

sesuai

pencarian

dan data jadwal
4

Mengubah

Memasukkan

data jadwal

perubahan

Sistem menyimpan perubahan data
data jadwal dan menampilkan pada daftar
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No

Tujuan

Input

Output

jadwal
5

jadwal

Menghapus

Memilih

data Sistem menghapus data jadwal yang

data jadwal

jadwal

yang dipilih

dihapus

4. Desain Uji Coba Master Rekening
Tabel 3.37 Desain Uji Coba Master Rekening
No

Tujuan

Input

1

Menampilkan

Memilih

data rekening

rekening

Output
menu Tampilan daftar rekening

pembayaran
2

Pencarian data Memasukkan
rekening

data

Tampilan

daftar

rekening

sesuai

pencarian pencarian

rekening
3

4

Menambah

Memasukkan

Sistem menyimpan data rekening serta

data rekening

data rekening

menampilkan pada daftar rekening

Mengubah

Memasukkan

Sistem menyimpan perubahan data

data rekening

perubahan data rekening dan menampilkan pada daftar
rekening

rekening
5

Menghapus

Memilih

data Sistem menghapus data rekening yang

data rekening

rekening

yang dipilih

dihapus

5. Desain Uji Coba Master Karyawan
Tabel 3.38 Desain Uji Coba Master Karyawan
No

Tujuan

Input

1

Menampilkan

Memilih

data karyawan

karyawan

Output
menu Tampilan daftar karyawan
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No
2

Tujuan

Input

Output

Pencarian data Memasukkan data Tampilan
karyawan

pencarian

daftar

karyawan

sesuai

pencarian

karyawan
3

Menambah

Memasukkan data Sistem menyimpan data karyawan

data karyawan

karyawan

serta

menampilkan

pada

daftar

karyawan
4

Mengubah

Memasukkan

data karyawan

perubahan

Sistem menyimpan perubahan data
data karyawan dan menampilkan pada

karyawan
5

daftar karyawan

Menghapus

Memilih

data Sistem menghapus data karyawan

data karyawan

karyawan

yang yang dipilih

dihapus

6. Desain Uji Coba Master Pelanggan
Tabel 3.39 Desain Uji Coba Master Pelanggan
No

Tujuan

1

Menampilkan

Memilih

data pelanggan

pelanggan

2

Input

Output
menu Tampilan daftar pelanggan

Pencarian data Memasukkan data Tampilan daftar pelanggan sesuai
pelanggan

pencarian

pencarian

pelanggan
3

Mengubah

Memasukkan

data pelanggan

perubahan
pelanggan

4

Sistem menyimpan perubahan data
data pelanggan dan menampilkan pada
daftar pelanggan

Menghapus

Memilih

data Sistem menghapus data pelanggan

data pelanggan

pelanggan

yang yang dipilih

dihapus
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b. Desain Uji Coba Pengelolaan Profil
1. Desain Uji Coba Perbaharui Profil Karyawan
Tabel 3.40 Desain Uji Coba Perbaharui Profil Karyawan
No
1

Tujuan

Input

Menampilkan Memilih
profil

Output
menu Tampilan profil karyawan

profil saya

karyawan
2

Mengubah
data

3

Sistem menyimpan perubahan data profil

profil perubahan data dan menampilkannya kembali

karyawan

profil karyawan

Mengubah

Memilih

data

4

Memasukkan

foto Sistem

menyimpan

perubahan

foto

foto karyawan yang karyawan dan menampilkannya kembali

karyawan

baru

Mengubah

Memilih

data

foto Sistem menyimpan perubahan foto cover

foto cover karyawan karyawan dan menampilkannya kembali
yang baru

cover
karyawan

2. Desain Uji Coba Pengaturan Akun Karyawan
Tabel 3.41 Desain Uji Coba Pengaturan Akun Karyawan
No
1

Tujuan

Input

Output

Mengubah

Memasukkan

Sistem

password

password

karyawan

lama dan yang baru

menyimpan

yang password karyawan

3. Desain Uji Coba Perbaharui Profil Pelanggan
Tabel 3.42 Desain Uji Coba Perbaharui Profil Pelanggan
No

Tujuan

1

Menampilk

Input
Memilih

Output
menu Tampilan profil pelanggan

perubahan
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No

Tujuan
an

Input

Output

profil profil saya

pelanggan
2

Mengubah
data

3

Sistem menyimpan perubahan data profil

profil perubahan data dan menampilkannya kembali

pelanggan

profil pelanggan

Mengubah

Memilih

data

4

Memasukkan

menyimpan

perubahan

foto

foto pelanggan yang pelanggan dan menampilkannya kembali

pelanggan

baru

Mengubah

Memilih

data

foto Sistem

foto Sistem menyimpan perubahan foto cover

foto cover pelanggan pelanggan dan menampilkannya kembali

cover

yang baru

pelanggan

4. Desain Uji Coba Pengaturan Akun Pelanggan
Tabel 3.43 Desain Uji Coba Pengaturan Akun Pelanggan
No
1

Tujuan

Input

Output

Mengubah

Memasukkan

Sistem

password

password

pelanggan

lama dan password

menyimpan

perubahan

yang password pelanggan

yang baru

5. Desain Uji Coba Kirim Ulang E-mail Aktivasi
Tabel 3.44 Desain Uji Coba Kirim Ulang E-mail Aktivasi
No
1

Tujuan
Meminta
kirim

Input

Output

Memasukkan e-mail Sistem mengirimkan e-mail link

ulang pelanggan

aktivasi

link aktivasi
2

Mengaktivasi

Menekan link yang Sistem mengaktivasi akun pelanggan

akun

telah dikirimkan ke
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No

Tujuan

Input

pelanggan

Output

e-mail

6. Desain Uji Coba Reset Password
Tabel 3.45 Desain Uji Coba Reset Password
No
1

Tujuan

Input

Meminta link Memasukkan
reset

Output
e- Sistem mengirimkan e-mail link reset

mail pelanggan

password

password
2

Mengubah

Menekan link yang Sistem

menyimpan

password

telah dikirimkan ke password pelanggan

akun

e-mail dan mengisi

pelanggan

password baru

perubahan

c. Desain Uji Coba Pendaftaran Pengguna Baru
Tabel 3.46 Desain Uji Coba Pendaftaran Pengguna Baru
No
1

2

Tujuan

Input

Output

Pendaftaran

Memasukkan data Sistem menyimpan data pelanggan

pelanggan

pelanggan

Mengaktivasi

Menekan link yang Sistem mengaktivasi akun pelanggan

akun

telah dikirimkan ke

pelanggan

e-mail

dan mengirimkan e-mail aktivasi akun

d. Desain Uji Coba Pengelolaan Data Pesanan Online dan Pesanan Offline
1. Desain Uji Coba Daftar Pesanan
Tabel 3.47 Desain Uji Coba Daftar Pesanan
No
1

Tujuan

Input

Menampilkan pesanan Memilih Tampilan

Output
daftar

pesanan

masing-
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No

Tujuan
pada

Input

Output

masing-masing menu

masing cabang atau yang dilakukan

cabang/yang dilakukan pesanan

oleh pelanggan

oleh pelanggan

2. Desain Uji Coba Filter Daftar Pesanan
Tabel 3.48 Desain Uji Coba Filter Daftar Pesanan
No
1

Tujuan
Filter

Input

Output

data Memasukkan data Sistem mengolah data pesanan sesuai

pesanan

filter pesanan

parameter filter yang telah dimasukkan
dan

menampilankannya

ke

daftar

pesanan

3. Desain Uji Coba Pencarian Pesanan
Tabel 3.49 Desain Uji Coba Pencarian Pesanan
No
1

Tujuan

Input

Output

Pencarian

Memasukkan data Tampilan

data pesanan

pencarian pesanan pencarian

daftar

pesanan

sesuai

4. Desain Uji Coba Detail Pesanan
Tabel 3.50 Desain Uji Coba Detail Pesanan
No

Tujuan

Input

1

Menampikan

Memilih pesanan yang Sistem

detail

ingin

pesanan

detail

dilihat

Output
menampilkan

lebih pesanan,

status

status

pembayaran,

rincian pembayaran, histori status
dan detail pesanan dari pesanan
yang dipilih
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5. Desain Uji Coba Buat Pesanan Offline
Tabel 3.51 Desain Uji Coba Buat Pesanan Offline
No
1

2

Tujuan

Input

Output

Menampilkan Menekan tombol Tampilan

jadwal

lapangan

dengan

jadwal

buat pesanan atau status dan ketersediaan lapangan untuk

lapangan

jadwal lapangan

Memesan

Memilih

lapangan

lapangan

dipesan

jadwal Tampilan jadwal lapangan yang telah
yang dipilih

tersedia
3

Membuat

Memasukkan data Sistem menyimpan data pesanan, data

pesanan

pemesan dan data detail pesanan dan data pembayaran

offline

pembayaran

kemudian

mencetak

nota

serta

menampilkannya ke daftar pesanan

6. Desain Uji Coba Verifikasi Pembayaran Pesanan Online
Tabel 3.52 Desain Uji Coba Verifikasi Pembayaran Pesanan Online
No
1

Tujuan

Input

Memverifikasi Menekan

Output

tombol Sistem menampilkan data konfirmasi

pembayaran

verifikasi

pesanan

pembayaran

online

mencocokkan data pembayaran yang dilakukan pengelola
verifikasi

pembayaran
dan menyimpan

pesanan

kemudian

hasil

verifikasi

dengan

mutasi

pada

rekening bank

7. Desain Uji Coba Pembayaran Akhir (Lunas)
Tabel 3.53 Desain Uji Coba Pembayaran Akhir (Lunas)
No
1

Tujuan

Input

Melakukan

Menekan

Output
Sistem menampilkan detail pesanan beserta
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No

Tujuan

Input

pembayaran
akhir

tombol

Output
status pembayaran lapangan dan total bayar

atau pembayaran yang harus dilunasi kemudian menyimpan

pembayaran

lunas

dan perubahan lapangan yang dilunasi dan data

lunas

memilih

pembayaran akhir/lunas serta mencetak nota

lapangan
yang

akan

dibayar
lunas

8. Desain Uji Coba Pembayaran Offline
Tabel 3.54 Desain Uji Coba Pembayaran Offline
No

Tujuan

Input

1

Melakukan

Menekan tombol Sistem

pembayaran

bayar

menampilkan

detail

pesanan

sekarang beserta status pembayaran lapangan dan

offline pada dan
kasir

Output

menekan total bayar yang harus dibayar kemudian

tombol bayar

menyimpan perubahan lapangan yang
dibayar dan data pembayaran serta
mencetak nota

9. Desain Uji Coba Membatalkan Pesanan
Tabel 3.55 Desain Uji Coba Membatalkan Pesanan
No
1

Tujuan

Input

Output

Melakukan Memilih

Sistem menampilkan detail pesanan beserta

pembatalan pesanan

status pembayaran lapangan dan nominal

pesanan

yang

ingin pembayaran yang dikembalikan kemudian

dibatalkan

menyimpan

perubahan

lapangan

yang

dibatalkan dan menyimpan refund dana ke data
saldo jika ada
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10. Desain Uji Coba Pembuatan Laporan Pesanan
Tabel 3.56 Desain Uji Coba Pembuatan Laporan Pesanan
No
1

Tujuan

Input

Output

Membuat

Memasukkan

Sistem menampilkan laporan sesuai data

laporan

data parameter parameter yang telah dimasukkan ke dalam

pesanan

pembuatan

format yang telah dipilih

laporan

11. Desain Uji Coba Buat Pesanan Online
Tabel 3.57 Desain Uji Coba Buat Pesanan Online
No

Tujuan

Input

1

Menampilkan

Memilih

jadwal

home

Output
menu Tampilan

jadwal

lapangan

semua

cabang dengan status dan ketersediaan

lapangan

lapangan untuk dipesan

semua cabang
2

Memesan

Memilih jadwal Tampilan jadwal lapangan yang telah

lapangan

lapangan

yang dipilih

tersedia
3

Periksa

Memilih jadwal Sistem memeriksa jadwal yang dipesan

pesanan

yang

dihapus telah terlewat atau telah dipesan orang

dan/atau

lain

menekan tombol
lanjut
4

Menentukan

Memilih

bayar Sistem dapat mengatur pembayaran

pembayaran

uang

muka dengan uang muka dan/atau bayar

pesanan

dan/atau

bayar sebagian dengan saldo

sebagian dengan
saldo
5

Membuat

Menekan tombol Sistem menyimpan data pesanan, data

pesanan online

bayar

detail

pesanan,

data

pembayaran
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No

Tujuan

Input

Output
kemudian menampilkan total bayar
yang harus dibayar beserta nomor
rekening pembayaran

12. Desain Uji Coba Konfirmasi Pembayaran Pesanan Online
Tabel 3.58 Desain Uji Coba Konfirmasi Pembayaran Pesanan Online
No
1

Tujuan

Input

Konfirmasi

Memasukkan

pembayaran

konfirmasi

pesanan

pembayaran

Output
data Sistem menyimpan data konfirmasi
pembayaran pesanan online

online

13. Desain Uji Coba Ubah Konfirmasi Pembayaran Pesanan Online
Tabel 3.59 Desain Uji Coba Ubah Konfirmasi Pembayaran Pesanan Online
No
1

Tujuan

Input

Output

Mengubah

Memasukkan

Sistem menampilkan data konfirmasi

konfirmasi

perubahan

data pembayaran yang telah tersimpan dan

pembayaran

konfirmasi

menyimpan perubahan data konfirmasi

pesanan

pembayaran

pembayaran pesanan online

online

e. Desain Uji Coba Pengelolaan Data Transaksi Saldo
1. Desain Uji Coba Tarik Saldo
Tabel 3.60 Desain Uji Coba Tarik Saldo
No
1

Tujuan
Menampilkan

Input
Memilih

data tarik saldo tarik saldo

Output
menu Tampilan daftar tarik saldo masingmasing cabang
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No

Tujuan

Input

Output

masing-masing
cabang

2. Desain Uji Coba Pencarian Tarik Saldo
Tabel 3.61 Desain Uji Coba Pencarian Tarik Saldo
No
1

Tujuan

Input

Output

Pencarian data Memasukkan

Tampilan

tarik saldo

pencarian

data

daftar

tarik

saldo

sesuai

pencarian
tarik saldo

3. Desain Uji Coba Konfirmasi Tarik Saldo
Tabel 3.62 Desain Uji Coba Konfirmasi Tarik Saldo
No
1

Tujuan

Input

Output

Konfirmasi Memasukkan Sistem

memverifikasi

kode

penarikan

kode

saldo

dari

penarikan

pelanggan

penarikan dapat dilakukan

unik

dari

unik pelanggan dengan kode unik dari nomor
yang

dilakukan,

jika

sesuai

tambah

saldo

4. Desain Uji Coba Tambah Saldo
Tabel 3.63 Desain Uji Coba Tambah Saldo
No
1

Tujuan
Menampilkan

Input
Memilih

Output
menu Tampilan

data tambah saldo tambah saldo
masing-masing
cabang

daftar

masing-masing cabang
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5. Desain Uji Coba Pencarian Tambah Saldo
Tabel 3.64 Desain Uji Coba Pencarian Tambah Saldo
No
1

Tujuan
Pencarian

Input

Output

data Memasukkan

tambah saldo

pencarian

data Tampilan daftar tambah saldo
tambah sesuai pencarian

saldo

6. Desain Uji Coba Tambah Saldo Offline
Tabel 3.65 Desain Uji Coba Tambah Saldo Offline
No

Tujuan

Input

Output

1

Menambah

Memasukkan data Sistem menyimpan data saldo dan data

saldo

tambah

pelanggan

offline

saldo tambah saldo kemudian menampilkannya
pada daftar tambah saldo serta mencetak

secara

nota

offline

7. Desain Uji Coba Verifikasi Tambah Saldo
Tabel 3.66 Desain Uji Coba Verifikasi Tambah Saldo
No
1

Tujuan

Input

Output

Memverifikasi

Menekan tombol Sistem

penambahan

verifikasi

saldo

penambahan dan kemudian

dengan
pada
bank

data

konfirmasi transfer tambah saldo

mencocokkan
data

menampilkan

menyimpan

verifikasi transfer tambah saldo yang

verifikasi dilakukan pengelola
mutasi
rekening

hasil

199

8. Desain Uji Coba Saldo Pelanggan
Tabel 3.67 Desain Uji Coba Saldo Pelanggan
No
1

Tujuan

Input

Output

Menampilkan Memilih menu saldo Tampilan nominal saldo pelanggan
saldo

akhir pada

dan

aplikasi dan mutasi saldo akun

data pelanggan

saldo
2

Menampilkan Memilih tab menu Tampilan mutasi pending saldo akun
data tambah pending
dan

tarik

saldo

yang

pelanggan

belum
berhasil

9. Desain Uji Coba Tambah Saldo Pelanggan
Tabel 3.68 Desain Uji Coba Tambah Saldo Pelanggan
No
1

Tujuan

Input

Output

Menambah saldo Memasukkan jumlah Sistem menyimpan data saldo
pelanggan secara penambahan

dan data tambah saldo serta

online

menampilkan total yang harus
transfer

beserta

rekening

pembayaran

10. Desain Uji Coba Konfirmasi Transfer Tambah Saldo
Tabel 3.69 Desain Uji Coba Konfirmasi Transfer Tambah Saldo
No
1

Tujuan

Input

Output

Konfirmasi transfer Memasukkan

Sistem menyimpan data konfirmasi

tambah saldo

transfer tambah saldo

data
konfirmasi
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No

Tujuan

Input

Output

transfer

11. Desain Uji Coba Ubah Konfirmasi Transfer Tambah Saldo
Tabel 3.70 Desain Uji Coba Ubah Konfirmasi Transfer Tambah Saldo
No
1

Tujuan

Input

Mengubah

Output

Memasukkan

konfirmasi transfer perubahan
tambah saldo

Sistem

menampilkan

data

data konfirmasi transfer yang telah

konfirmasi transfer

tersimpan

dan

perubahan

data

menyimpan
konfirmasi

transfer tambah saldo

12. Desain Uji Coba Batal Tambah Saldo
Tabel 3.71 Desain Uji Coba Batal Tambah Saldo
No

Tujuan

Input

Output

1

Melakukan

Menekan

pembatalan

batal pada tambah tambah saldo menjadi batal

tambah

saldo

tombol Sistem menyimpan perubahan status

saldo

13. Desain Uji Coba Tarik Saldo Pelanggan
Tabel 3.72 Desain Uji Coba Tarik Saldo Pelanggan
No
1

Tujuan
Melakukan

Input
Memasukkan

Output
data Sistem menyimpan data saldo

permintaan tarik tarik saldo

dan

data

tarik

saldo

menampilkannya
mutasi pending

saldo
pada

serta
daftar
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14. Desain Uji Coba Batal Tarik Saldo
Tabel 3.73 Desain Uji Coba Batal Tarik Saldo
No
1

Tujuan

Input

Output

Melakukan Menekan tombol batal pada Sistem menyimpan perubahan
pembatalan tarik saldo

status tarik saldo menjadi batal

tarik saldo

dan menambah data refund
batal

tarik

saldo

serta

ke

daftar

menampilkannya
mutasi saldo akun

f. Desain Uji Coba Dashboard Aplikasi
1. Desain Uji Coba Dashboard Jumlah Pesanan
Tabel 3.74 Desain Uji Coba Dashboard Jumlah Pesanan
No
1

Tujuan
Menampilkan

Input
data Memilih

Output
menu Tampilan jumlah pesanan

jumlah pesanan masing- dashboard

masing-masing

cabang

masing cabang dalam

dalam jangka waktu tertentu

jangka waktu tertentu

yang

divisualisasikan

dalam

diagram

ke

batang,

diagram garis dan diagram
lingkaran yang bisa dilihat
dalam jangka per bulan dan
per tahun

2. Desain Uji Coba Dashboard Jumlah Pendapatan
Tabel 3.75 Desain Uji Coba Dashboard Jumlah Pendapatan
No
1

Tujuan

Input

Output

Menampilkan data jumlah Memilih menu Tampilan jumlah pendapatan
pendapatan masing-masing dashboard

masing-masing cabang dalam
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No

Tujuan
cabang

dalam

waktu tertentu

Input
jangka

Output
jangka waktu tertentu yang
divisualisasikan

ke

diagram

yang

bisa

jangka

per

dilihat

garis
dalam

bulan dan per tahun

dalam

BAB IV
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

4.1

Implementasi Sistem
Tahap impelementasi sistem merupakan tahapan untuk membuat

perangkat lunak yang disesuaikan dengan rancangan atau desain sistem yang telah
dirancang dan dikembangkan sebelumnya. Implementasi sistem digunakan untuk
menampilkan dan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada aplikasi manajemen
lapangan futsal. Tahapan implementasi perlu memperhatikan spesifikasi
kebutuhan sistem yang akan digunakan untuk dapat mengakses dan menggunakan
sistem. Kebutuhan sistem yang perlu diperhatikan ialah kebutuhan perangkat
keras dan kebutuhan perangkat lunak.

4.1.1

Kebutuhan Perangkat Keras
Kebutuhan perangkat keras merupakan komponen peralatan fisik yang

membentuk suatu sistem komputer terstruktur, serta perangkat keras lain yang
mendukung komputer dalam menjalankan fungsinya. Perangkat keras yang
digunakan setidaknya memiliki spesifikasi dan kinerja yang baik untuk dapat
menjalankan sistem tanpa ada suatu masalah. Kebutuhan perangkat keras yang
dibutuhkan adalah sebagai berikut:
1. Pengguna
-

Processor Intel Core Duo, RAM 2 GB, harddisk minimum 50 GB

-

Monitor dengan resolusi 1024 x 768, mouse dan keyboard

-

Printer Thermal (Hanya untuk pengguna pemilik/pengelola)
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2. Server
-

4.1.2

Processor Intel (Core i3/i5 atau Xeon), RAM 4 GB, harddisk 500 GB

Kebutuhan Perangkat Lunak
Kebutuhan perangkat lunak adalah suatu program yang digunakan untuk

dapat menjalankan aplikasi atau sistem yang telah dibangun. Adapun perangkat
lunak yang digunakan ialah sebagai berikut:
1. Sistem operasi menggunakan sistem operasi windows 7 sampai dengan versi
terbaru.
2. XAMPP sebagai web server PHP dan database MySQL.
3. Google Chrome/Mozilla Firefox/Internet Explorer/Opera Mini sebagai
browser untuk mengakses aplikasi.

4.1.3

Implementasi Pengelolaan Master

1. Pengelolaan Master Cabang

Gambar 4.1 Implementasi Pengaturan Cabang
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Gambar 4.1 menggambarkan implementasi pengaturan cabang. Adapun
penjelasan dari halaman pengaturan cabang adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1 Penjelasan Halaman Pengaturan Cabang
Fungsional

Pengelolaan master cabang

Deskripsi

Halaman ini digunakan untuk pengelolaan data master cabang
meliputi pencarian, tambah, ubah dan hapus

Fungsi

Berfungsi untuk membuka form pengaturan cabang

Tombol

baru seperti pada gambar 4.2
Berfungsi untuk membuka form ubah cabang seperti
pada gambar 4.6
Berfungsi untuk menghapus data cabang

Gambar 4.2 Implementasi Pengaturan Cabang Baru
Gambar 4.2 menggambarkan implementasi pengaturan cabang baru.
Halaman ini menampilkan form pengaturan cabang baru yang meliputi jumlah
lapangan, jam mulai dan jam selesai yang nanti akan digunakan sebagai
pembuatan form tambah lapangan dan form tambah jadwal.
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Gambar 4.3 Implementasi Penambahan Cabang Baru
Gambar 4.3 menggambarkan implementasi penambahan cabang baru.
Halaman ini menampilkan form tambah cabang, tambah lapangan, tambah jadwal
dan tambah rekening. Input dalam form tambah lapangan dibuat sebanyak jumlah
lapangan yang telah dimasukkan pada form pengaturan cabang baru. Input dalam
form tambah jadwal dibuat sebanyak selisih jam mulai dan jam selesai yang telah
dimasukkan pada form pengaturan cabang baru dibagi per satu jam.
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Gambar 4.4 Hasil Penambahan Cabang Baru
Gambar 4.4 menggambarkan hasil penambahan cabang baru. Hasil
penambahan cabang baru menampilkan daftar cabang beserta data cabang yang
telah ditambah dengan notifikasi berhasil.

Gambar 4.5 Implementasi Pencarian Cabang
Gambar 4.5 menggambarkan implementasi pencarian cabang. Halaman ini
menampilkan daftar cabang sesuai kata yang dimasukkan pada input pencarian.
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Gambar 4.6 Implementasi Ubah Cabang
Gambar 4.6 menggambarkan implementasi ubah cabang. Halaman ini
menampilkan form ubah cabang yang berisi data cabang yang akan diubah.

Gambar 4.7 Hasil Ubah Cabang
Gambar 4.7 menggambarkan hasil ubah cabang. Hasil ubah cabang
menampilkan daftar cabang beserta data cabang yang telah diubah dengan
notifikasi berhasil.
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Gambar 4.8 Hasil Hapus Cabang
Gambar 4.8 menggambarkan hasil hapus cabang. Pada implementasi
hapus cabang, setelah menekan tombol hapus sistem akan memunculkan jendela
konfirmasi. Jika konfirmasi dipilih OK, hasil hapus cabang menampilkan daftar
cabang dengan notifikasi. Pada gambar 4.8 data cabang tidak bisa dihapus karena
data tersebut telah digunakan atau terrelasi data lain.
2. Pengelolaan Master Lapangan

Gambar 4.9 Implementasi Pengaturan Lapangan
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Gambar 4.9 menggambarkan implementasi pengaturan lapangan. Adapun
penjelasan dari halaman pengaturan lapangan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2 Penjelasan Halaman Pengaturan Lapangan
Fungsional

Pengelolaan master lapangan

Deskripsi

Halaman ini digunakan untuk pengelolaan data master lapangan
meliputi pencarian, tambah, ubah dan hapus

Fungsi

Berfungsi

untuk

membuka

form

Tombol

lapangan baru seperti pada gambar 4.10

pengaturan

Berfungsi untuk membuka form ubah lapangan
seperti pada gambar 4.13
Berfungsi untuk menghapus data lapangan

Gambar 4.10 Implementasi Pengaturan Lapangan Baru
Gambar 4.10 menggambarkan implementasi pengaturan lapangan baru.
Halaman ini menampilkan form pengaturan lapangan baru yang meliputi pilihan
cabang dan jumlah lapangan yang nanti akan digunakan sebagai pembuatan form
tambah lapangan.
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Gambar 4.11 Implementasi Tambah Lapangan
Gambar 4.11 menggambarkan implementasi tambah lapangan. Halaman
ini menampilkan form tambah lapangan. Input tambah lapangan dibuat sebanyak
jumlah lapangan yang telah dimasukkan pada form pengaturan lapangan baru.

Gambar 4.12 Hasil Tambah Lapangan
Gambar 4.12 menggambarkan hasil tambah lapangan. Hasil tambah
lapangan menampilkan daftar lapangan beserta data lapangan yang telah ditambah
dengan notifikasi berhasil.
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Gambar 4.13 Implementasi Ubah Lapangan
Gambar 4.13 menggambarkan implementasi ubah lapangan. Halaman ini
menampilkan form ubah lapangan yang berisi data lapangan yang akan diubah.

Gambar 4.14 Hasil Ubah Lapangan
Gambar 4.14 menggambarkan hasil ubah lapangan. Hasil ubah lapangan
menampilkan daftar lapangan beserta data lapangan yang telah diubah dengan
notifikasi berhasil.

213

Gambar 4.15 Implementasi Pencarian Lapangan
Gambar 4.15 menggambarkan implementasi pencarian lapangan. Halaman
ini menampilkan daftar lapangan sesuai kata dan pilihan pada input pencarian.

Gambar 4.16 Hasil Hapus Lapangan
Gambar 4.16 menggambarkan hasil hapus lapangan. Pada implementasi
hapus lapangan, setelah menekan tombol hapus sistem akan memunculkan jendela
konfirmasi. Jika konfirmasi dipilih OK, hasil hapus lapangan menampilkan daftar
lapangan dengan notifikasi.
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3. Pengelolaan Master Jadwal

Gambar 4.17 Implementasi Pengaturan Jam & Tarif
Gambar 4.17 menggambarkan implementasi pengaturan jam & tarif.
Adapun penjelasan dari halaman pengaturan jam & tarif adalah sebagai berikut:
Tabel 4.3 Penjelasan Halaman Pengaturan Jam & Tarif
Fungsional

Pengelolaan master jadwal

Deskripsi

Halaman ini digunakan untuk pengelolaan data master jadwal
meliputi pencarian, tambah, ubah dan hapus

Fungsi

Berfungsi untuk membuka form pengaturan jam &

Tombol

tarif baru seperti pada gambar 4.19
Berfungsi untuk membuka form ubah jam & tarif
seperti pada gambar 4.22
Berfungsi untuk menghapus data jadwal
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Gambar 4.18 Implementasi Pencarian Jam & Tarif
Gambar 4.18 menggambarkan implementasi pencarian jam & tarif.
Halaman ini menampilkan daftar jam & tarif sesuai masukkan dan pilihan pada
input pencarian.

Gambar 4.19 Implementasi Pengaturan Jam & Tarif Baru
Gambar 4.19 menggambarkan implementasi pengaturan jam & tarif baru.
Halaman ini menampilkan form pengaturan jam & tarif baru yang meliputi pilihan
cabang, jam mulai dan jam selesai yang nanti akan digunakan sebagai pembuatan
form tambah jam & tarif.
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Gambar 4.20 Implementasi Tambah Jam & Tarif
Gambar 4.20 menggambarkan implementasi tambah jam & tarif. Halaman
ini menampilkan form tambah jam & tarif. Input dalam form tambah jam & tarif
dibuat sebanyak selisih jam mulai dan jam selesai yang telah dimasukkan pada
form pengaturan jam & tarif baru dibagi per satu jam.

Gambar 4.21 Hasil Tambah Jam & Tarif
Gambar 4.21 menggambarkan hasil tambah jam & tarif. Hasil tambah jam
& tarif menampilkan daftar jam & tarif beserta data jam & tarif yang telah
ditambah dengan notifikasi berhasil.
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Gambar 4.22 Implementasi Ubah Jam & Tarif
Gambar 4.22 menggambarkan implementasi ubah jam & tarif. Halaman ini
menampilkan form ubah jam & tarif yang berisi data jadwal yang akan diubah.

Gambar 4.23 Hasil Ubah Jam & Tarif
Gambar 4.23 menggambarkan hasil ubah jam & tarif. Hasil ubah jam &
tarif menampilkan daftar jam & tarif beserta data jadwal yang telah diubah dengan
notifikasi berhasil.

218

Gambar 4.24 Hasil Hapus Jam & Tarif
Gambar 4.24 menggambarkan hasil hapus jam & tarif. Pada implementasi
hapus jam & tarif, setelah menekan tombol hapus sistem akan memunculkan
jendela konfirmasi. Jika konfirmasi dipilih OK, hasil hapus jam & tarif
menampilkan daftar jam & tarif dengan notifikasi.
4. Pengelolaan Master Rekening

Gambar 4.25 Implementasi Rekening Pembayaran
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Gambar 4.25 menggambarkan implementasi rekening pembayaran.
Adapun penjelasan dari halaman rekening pembayaran adalah sebagai berikut:
Tabel 4.4 Penjelasan Halaman Rekening Pembayaran
Fungsional

Pengelolaan master rekening

Deskripsi

Halaman ini digunakan untuk pengelolaan data master rekening
meliputi pencarian, tambah, ubah dan hapus

Fungsi

Berfungsi untuk membuka form tambah rekening

Tombol

seperti pada gambar 4.27
Berfungsi untuk membuka form ubah rekening
seperti pada gambar 4.29
Berfungsi untuk menghapus data rekening

Gambar 4.26 Implementasi Pencarian Rekening Pembayaran
Gambar

4.26

menggambarkan

implementasi

pencarian

rekening

pembayaran. Halaman ini menampilkan daftar rekening pembayaran sesuai
masukkan dan pilihan pada input pencarian.
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Gambar 4.27 Implementasi Tambah Rekening
Gambar 4.27 menggambarkan implementasi tambah rekening. Halaman
ini menampilkan form tambah rekening.

Gambar 4.28 Hasil Tambah Rekening
Gambar 4.28 menggambarkan hasil tambah rekening. Hasil tambah
rekening menampilkan daftar rekening pembayaran beserta data rekening yang
telah ditambah dengan notifikasi berhasil.
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Gambar 4.29 Implementasi Ubah Rekening
Gambar 4.29 menggambarkan implementasi ubah rekening. Halaman ini
menampilkan form ubah rekening yang berisi data rekening yang akan diubah.

Gambar 4.30 Hasil Ubah Rekening
Gambar 4.30 menggambarkan hasil ubah rekening. Hasil ubah rekening
menampilkan daftar rekening pembayaran beserta data rekening yang telah diubah
dengan notifikasi berhasil.
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Gambar 4.31 Hasil Hapus Rekening
Gambar 4.31 menggambarkan hasil hapus rekening. Pada implementasi
hapus rekening, setelah menekan tombol hapus sistem akan memunculkan jendela
konfirmasi. Jika konfirmasi dipilih OK, hasil hapus rekening menampilkan daftar
rekening pembayaran dengan notifikasi.
5. Pengelolaan Master Karyawan

Gambar 4.32 Implementasi Halaman Karyawan
Gambar 4.32 menggambarkan implementasi halaman karyawan. Adapun
penjelasan dari halaman karyawan adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.5 Penjelasan Halaman Karyawan
Fungsional

Pengelolaan master karyawan

Deskripsi

Halaman ini digunakan untuk pengelolaan data master karyawan
meliputi pencarian, lihat alamat, tambah, ubah dan hapus

Fungsi

Berfungsi untuk membuka form tambah karyawan

Tombol

seperti pada gambar 4.34
Berfungsi untuk menampilkan informasi detail
karyawan seperti pada gambar 4.36
Berfungsi untuk membuka form ubah karyawan
seperti pada gambar 4.37
Berfungsi untuk menghapus data karyawan

Gambar 4.33 Implementasi Pencarian Karyawan
Gambar

4.33

menggambarkan

implementasi

pencarian

karyawan.

Halaman ini menampilkan daftar karyawan sesuai masukkan dan pilihan pada
input pencarian.
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Gambar 4.34 Implementasi Tambah Karyawan
Gambar 4.34 menggambarkan implementasi tambah karyawan. Halaman
ini menampilkan form tambah karyawan. Input status berisi pilihan karyawan dan
non aktif.

Gambar 4.35 Hasil Tambah Karyawan
Gambar 4.35 menggambarkan hasil tambah karyawan. Hasil tambah
karyawan menampilkan daftar karyawan beserta data karyawan yang telah
ditambah dengan notifikasi berhasil.
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Gambar 4.36 Implementasi Lihat Alamat Karyawan
Gambar 4.36 menggambarkan implementasi lihat alamat karyawan.
Halaman ini menampilkan detail karyawan yang berisi informasi foto, foto cover,
nama, nomor telepon dan alamat.

Gambar 4.37 Implementasi Ubah Karyawan
Gambar 4.37 menggambarkan implementasi ubah karyawan. Halaman ini
menampilkan form ubah karyawan yang berisi data karyawan yang akan diubah.

226

Gambar 4.38 Hasil Ubah Karyawan
Gambar 4.38 menggambarkan hasil ubah karyawan. Hasil ubah karyawan
menampilkan daftar karyawan beserta data karyawan yang telah diubah dengan
notifikasi berhasil.

Gambar 4.39 Hasil Hapus Karyawan
Gambar 4.39 menggambarkan hasil hapus karyawan. Pada implementasi
hapus karyawan, setelah menekan tombol hapus sistem akan memunculkan
jendela konfirmasi. Jika konfirmasi dipilih OK, hasil hapus karyawan
menampilkan daftar karyawan dengan notifikasi.
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6. Pengelolaan Master Pelanggan

Gambar 4.40 Implementasi Halaman Pelanggan
Gambar 4.40 menggambarkan implementasi halaman pelanggan. Adapun
penjelasan dari halaman pelanggan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.6 Penjelasan Halaman Pelanggan
Fungsional

Pengelolaan master pelanggan

Deskripsi

Halaman ini digunakan untuk pengelolaan data master pelanggan
meliputi pencarian, lihat alamat, tambah, ubah dan hapus

Fungsi

Berfungsi untuk membuka halaman pendaftaran

Tombol

pengguna baru seperti pada gambar 4.65
Berfungsi untuk menampilkan informasi detail
pelanggan seperti pada gambar 4.42
Berfungsi untuk membuka form ubah pelanggan
seperti pada gambar 4.43. Tombol ini hanya
muncul pada aplikasi pemilik
Berfungsi

untuk

menghapus

data

pelanggan.

Tombol ini hanya muncul pada aplikasi pemilik
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Gambar 4.41 Implementasi Pencarian Pelanggan
Gambar 4.41 menggambarkan implementasi pencarian pelanggan.
Halaman ini menampilkan daftar pelanggan sesuai masukkan dan pilihan pada
input pencarian.

Gambar 4.42 Implementasi Lihat Alamat Pelanggan
Gambar 4.42 menggambarkan implementasi lihat alamat pelanggan.
Halaman ini menampilkan detail pelanggan yang berisi informasi foto, foto cover,
nama, nomor telepon dan alamat.
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Gambar 4.43 Implementasi Ubah Pelanggan
Gambar 4.43 menggambarkan implementasi ubah pelanggan. Halaman ini
menampilkan form ubah pelanggan yang berisi data pelanggan yang akan diubah.
Input status berisi pilihan belum verif, aktif dan non aktif.

Gambar 4.44 Hasil Ubah Pelanggan
Gambar 4.44 menggambarkan hasil ubah pelanggan. Hasil ubah pelanggan
menampilkan daftar pelanggan beserta data pelanggan yang telah diubah dengan
notifikasi berhasil.
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Gambar 4.45 Hasil Hapus Pelanggan
Gambar 4.45 menggambarkan hasil hapus pelanggan. Pada implementasi
hapus pelanggan, setelah menekan tombol hapus sistem akan memunculkan
jendela konfirmasi. Jika konfirmasi dipilih OK, hasil hapus pelanggan
menampilkan daftar pelanggan dengan notifikasi. Pada gambar 4.45 data
pelanggan tidak bisa dihapus karena telah digunakan/terrelasi data lain.

4.1.4

Implementasi Pengelolaan Profil

1. Perbaharui Profil Karyawan

Gambar 4.46 Implementasi Perbaharui Profil Karyawan

231

Gambar 4.46 menggambarkan implementasi perbaharui profil karyawan.
Halaman ini menampilkan detail informasi karyawan serta dapat digunakan
sebagai

form untuk melakukan ubah profil karyawan. Foto dan foto cover

karyawan dapat diganti melalui halaman ini.

Gambar 4.47 Hasil Ubah Profil Karyawan
Gambar 4.47 menggambarkan hasil ubah profil karyawan. Hasil ubah
profil karyawan menampilkan kembali informasi profil karyawan yang telah
diubah dengan notifikasi berhasil.

Gambar 4.48 Hasil Ubah Foto Profil Karyawan
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Gambar 4.48 menggambarkan hasil ubah foto profil karyawan. Hasil ubah
foto profil karyawan menampilkan kembali foto profil karyawan yang telah
diubah dengan notifikasi berhasil.

Gambar 4.49 Hasil Ubah Foto Cover Profil Karyawan
Gambar 4.49 menggambarkan hasil ubah foto cover profil karyawan. Hasil
ubah foto cover profil karyawan menampilkan kembali foto cover profil karyawan
yang telah diubah dengan notifikasi berhasil.
2. Pengaturan Akun Karyawan

Gambar 4.50 Implementasi Pengaturan Akun Karyawan
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Gambar 4.50 menggambarkan implementasi pengaturan akun karyawan.
Halaman ini menampilkan form ganti password karyawan.

Gambar 4.51 Hasil Pengaturan Akun Karyawan
Gambar 4.51 menggambarkan implementasi pengaturan akun karyawan.
Halaman ini menampilkan form ganti password karyawan berserta notifikasi
password berhasil diganti.
3. Perbaharui Profil Pelanggan

Gambar 4.52 Implementasi Perbaharui Profil Pelanggan
Gambar 4.52 menggambarkan implementasi perbaharui profil pelanggan.
Halaman ini menampilkan detail informasi pelanggan, jumlah pesanan yang
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dilakukan dan saldo akun serta dapat digunakan sebagai form untuk melakukan
ubah profil pelanggan. Foto dan foto cover pelanggan dapat diganti melalui
halaman ini.

Gambar 4.53 Hasil Ubah Profil Pelanggan
Gambar 4.53 menggambarkan hasil ubah profil pelanggan. Hasil ubah
profil pelanggan menampilkan kembali informasi profil pelanggan yang telah
diubah dengan notifikasi berhasil.

Gambar 4.54 Hasil Ubah Foto Profil Pelanggan

235

Gambar 4.54 menggambarkan hasil ubah foto profil pelanggan. Hasil ubah
foto profil pelanggan menampilkan kembali foto profil pelanggan yang telah
diubah dengan notifikasi berhasil.

Gambar 4.55 Hasil Ubah Foto Cover Profil Pelanggan
Gambar 4.55 menggambarkan hasil ubah foto cover profil pelanggan.
Hasil ubah foto cover profil pelanggan menampilkan kembali foto cover profil
pelanggan yang telah diubah dengan notifikasi berhasil.
4. Pengaturan Akun Pelanggan

Gambar 4.56 Implementasi Pengaturan Akun Pelanggan
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Gambar 4.56 menggambarkan implementasi pengaturan akun pelanggan.
Halaman ini menampilkan form ganti password pelanggan.

Gambar 4.57 Hasil Pengaturan Akun Pelanggan
Gambar 4.57 menggambarkan implementasi pengaturan akun pelanggan.
Halaman ini menampilkan form ganti password pelanggan berserta notifikasi
password berhasil diganti.
5. Kirim Ulang E-mail Aktivasi

Gambar 4.58 Implementasi Kirim Ulang E-mail Aktivasi
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Gambar 4.58 menggambarkan implementasi kirim ulang e-mail aktivasi.
Halaman ini menampilkan form kirim ulang e-mail aktivasi untuk meminta link
yang dapat digunakan untuk mengaktivasi akun yang belum aktif.

Gambar 4.59 Hasil Kirim Ulang E-mail Aktivasi
Gambar 4.59 menggambarkan hasil kirim ulang e-mail aktivasi. Halaman
ini menampilkan form kirim ulang e-mail aktivasi beserta notifikasi e-mail
aktivasi telah dikirim ulang.

Gambar 4.60 Hasil Aktivasi Akun Pelanggan
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Gambar 4.60 menggambarkan hasil aktivasi akun pelanggan. Halaman ini
tampil setelah link dari e-mail ditekan, yaitu muncul notifikasi akun pelanggan
sudah aktif dan dapat digunakan.
6. Reset Password

Gambar 4.61 Implementasi Reset Password
Gambar 4.61 menggambarkan implementasi reset password. Halaman ini
digunakan sebagai form reset password untuk meminta link yang dapat digunakan
untuk mengganti password pelanggan.

Gambar 4.62 Hasil Reset Password
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Gambar 4.62 menggambarkan hasil reset password. Halaman ini
menampilkan form reset password beserta notifikasi reset password telah dikirim.

Gambar 4.63 Implementasi Ubah Password Pelanggan
Gambar 4.63 menggambarkan implementasi ubah password pelanggan.
Halaman ini tampil setelah link dari e-mail ditekan, yaitu muncul form masukkan
password baru yang digunakan untuk memasukkan password akun yang baru.

Gambar 4.64 Hasil Ubah Password Pelanggan
Gambar 4.64 menggambarkan hasil ubah password pelanggan. Halaman
ini menampilkan notifikasi password berhasil diganti dan akun dapat digunakan.
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4.1.5

Implementasi Pendaftaran Pengguna Baru

Gambar 4.65 Implementasi Pendaftaran Pengguna Baru
Gambar 4.65 menggambarkan implementasi pendaftaran pengguna baru.
Halaman ini menampilkan form pendaftaran pengguna baru untuk mendaftar akun
pelanggan.

Gambar 4.66 Hasil Pendaftaran Pengguna Baru
Gambar 4.66 menggambarkan hasil pendaftaran pengguna baru. Halaman
ini menampilkan notifikasi pendaftaran akun sukses, lihat e-mail untuk aktivasi.
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Gambar 4.67 Hasil Aktivasi Akun Pelanggan
Gambar 4.67 menggambarkan hasil aktivasi akun pelanggan. Halaman ini
tampil setelah link dari e-mail ditekan, yaitu muncul notifikasi akun pelanggan
sudah aktif dan dapat digunakan.

4.1.6

Implementasi Pengelolaan Data Pesanan Online dan Pesanan Offline

1. Daftar Pesanan

Gambar 4.68 Implementasi Daftar Pesanan Aplikasi Karyawan
Gambar 4.68 menggambarkan implementasi daftar pesanan aplikasi
karyawan. Adapun penjelasan dari halaman daftar pesanan aplikasi karyawan
adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.7 Penjelasan Halaman Daftar Pesanan Aplikasi Karyawan
Fungsional

Pengelolaan data pesanan online dan pesanan offline

Deskripsi

Halaman ini digunakan untuk pengelolaan data pesanan online dan
pesanan offline meliputi filter, pencarian, buat pesanan offline, buat
laporan, lihat detail pesanan dan batal pesanan

Fungsi

Berfungsi untuk membuka form filter pesanan

Tombol

seperti pada gambar 4.70
Berfungsi untuk membuka jadwal lapangan
seperti pada gambar 4.76
Berfungsi untuk membuka form buat laporan
seperti pada gambar 4.92
Berfungsi untuk membuka form verifikasi
pembayaran
Tombol

ini

seperti
muncul

pada

gambar

setelah

4.81.

pelanggan

memasukkan konfirmasi pembayaran pesanan
Berfungsi untuk menampilkan informasi detail
pesanan seperti pada gambar 4.74
Berfungsi untuk membatalkan pesanan seperti
pada gambar 4.89. Jika tombol berwarna abuabu, pesanan sudah tidak bisa dibatalkan

Gambar 4.69 Implementasi Daftar Pesanan Aplikasi Pelanggan
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Gambar 4.69 menggambarkan implementasi daftar pesanan aplikasi
pelanggan. Adapun penjelasan dari halaman daftar pesanan aplikasi pelanggan
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.8 Penjelasan Halaman Daftar Pesanan Aplikasi Pelanggan
Fungsional

Pengelolaan data pesanan yang dilakukan akun pelanggan

Deskripsi

Halaman ini digunakan untuk pengelolaan data pesanan online dan
pesanan offline yang dilakukan oleh akun pelanggan meliputi
pencarian dan lihat detail pesanan

Fungsi

Berfungsi untuk menampilkan informasi detail pesanan

Tombol

seperti pada gambar 4.75

2. Filter Daftar Pesanan

Gambar 4.70 Implementasi Filter Daftar Pesanan
Gambar 4.70 menggambarkan implementasi filter daftar pesanan.
Halaman ini menampilkan form filter pesanan yang meliputi pilihan cabang,
tanggal awal dan tanggal akhir. Input pilihan cabang hanya muncul di aplikasi
pemilik.
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Gambar 4.71 Hasil Filter Daftar Pesanan
Gambar 4.71 menggambarkan hasil filter daftar pesanan. Halaman ini
menampilkan informasi filter yang dimasukkan dan semua pesanan sesuai dengan
parameter filter yang telah dimasukkan.
3. Pencarian Pesanan

Gambar 4.72 Hasil Pencarian Pesanan Aplikasi Karyawan
Gambar 4.72 menggambarkan hasil pencarian pesanan aplikasi karyawan.
Halaman ini menampilkan daftar pesanan sesuai masukkan dan pilihan pada input
pencarian pesanan aplikasi karyawan.
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Gambar 4.73 Hasil Pencarian Pesanan Aplikasi Pelanggan
Gambar 4.73 menggambarkan hasil pencarian pesanan aplikasi pelanggan.
Halaman ini menampilkan daftar pesanan sesuai masukkan dan pilihan pada input
pencarian pesanan aplikasi pelanggan.
4. Detail Pesanan

Gambar 4.74 Implementasi Detail Pesanan Aplikasi Karyawan
Gambar 4.74 menggambarkan implementasi detail pesanan aplikasi
karyawan. Adapun penjelasan dari halaman detail pesanan aplikasi karyawan
adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.9 Penjelasan Halaman Detail Pesanan Aplikasi Karyawan
Fungsional

Menampilkan detail pesanan, status pesanan dan pembayaran

Deskripsi

Halaman ini menampilkan informasi detail pesanan, status pesanan,
status pembayaran, rincian pembayaran dan histori status

Fungsi

Lihat Rincian

Tombol
atau Link

Berfungsi

untuk

menampilkan

rincian

pembayaran atau tagihan pembayaran
Berfungsi untuk membuka form pembayaran

Bayar

offline seperti pada gambar 4.86. Tombol ini

Sekarang

muncul ketika pelanggan belum melakukan
pembayaran pesanan
Berfungsi untuk membuka form pembayaran

Pembayaran
Lunas

lunas seperti pada gambar 4.83. Tombol ini
muncul

ketika

pelanggan

telah

melakukan

pembayaran uang muka

Gambar 4.75 Implementasi Detail Pesanan Aplikasi Pelanggan
Gambar 4.75 menggambarkan implementasi detail pesanan aplikasi
pelanggan. Adapun penjelasan dari halaman detail pesanan aplikasi pelanggan
adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.10 Penjelasan Halaman Detail Pesanan Aplikasi Pelanggan
Fungsional

Menampilkan detail pesanan, status pesanan dan pembayaran

Deskripsi

Halaman ini menampilkan informasi detail pesanan, status pesanan,
status pembayaran, rincian pembayaran dan histori status

Fungsi

Berfungsi untuk menampilkan informasi tagihan

Tombol

pembayaran dan rekening pembayaran
Berfungsi
Konfirmasi

untuk

membuka

form

konfirmasi

pembayaran seperti pada gambar 4.99. Tombol ini

Pembayaran muncul

ketika

pelanggan

belum

melakukan

pembayaran pesanan
Ubah

Berfungsi untuk membuka form ubah konfirmasi

Konfirmasi

pembayaran seperti pada gambar 4.101. Tombol ini

Pembayaran muncul ketika verifikasi pembayaran ditolak
Batalkan
Pesanan

Berfungsi untuk membatalkan pesanan. Jika tombol
berwarna

abu-abu,

pesanan

sudah

tidak

bisa

dibatalkan

5. Buat Pesanan Offline

Gambar 4.76 Implementasi Jadwal Lapangan untuk Pesanan Offline
Gambar 4.76 menggambarkan implementasi jadwal lapangan untuk
pesanan offline. Adapun penjelasan dari halaman jadwal lapangan untuk pesanan
offline adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.11 Penjelasan Halaman Jadwal Lapangan untuk Pesanan Offline
Fungsional

Menampilkan jadwal lapangan dan pilih lapangan

Deskripsi

Halaman ini menampilkan jadwal lapangan pada masing-masing
cabang sesuai cabang yang dikelola oleh karyawan bersangkutan.
Halaman ini digunakan untuk melakukan pesan lapangan

Fungsi

Berfungsi untuk mengganti tanggal main jadwal

Tombol

lapangan yang akan dipesan

Gambar 4.77 Implementasi Pilih Lapangan untuk Pesanan Offline
Gambar 4.77 menggambarkan implementasi pilih lapangan untuk pesanan
offline. Setiap jadwal lapangan yang sudah ditekan tombol pesan aja akan tampil
pada daftar lapangan dipesan yang berada di bawah nama cabang. Tombol lanjut
pesan akan mengirim daftar lapangan dipesan ke form pesanan baru seperti pada
gambar 4.78.
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Gambar 4.78 Implementasi Buat Pesanan Offline
Gambar 4.78 menggambarkan implementasi buat pesanan offline.
Halaman ini menampilkan form pesanan baru yang digunakan untuk untuk
pemesanan lapangan langsung dari lokasi mareno futsal atau pemesanan lapangan
melalui sms/telepon. Buat pesanan offline dapat menggunakan akun pelanggan
yang sudah terdaftar jika ingin membayar sebagian dengan saldo.

Gambar 4.79 Hasil Buat Pesanan Offline
Gambar 4.79 menggambarkan hasil buat pesanan offline. Hasil buat
pesanan offline menampilkan daftar pesanan beserta data pesanan yang telah
dibuat dengan notifikasi pesanan berhasil dibuat dan uang kembalian jika ada.
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Gambar 4.80 Nota Cetak Pesanan Offline
Gambar 4.80 menggambarkan nota cetak pesanan offline. Nota cetak
pesanan offline berisi nomor pesanan, waktu pesan, kasir, detail pemesan, tanggal
main, detail lapangan beserta tarif dan pembayaran.
6. Verifikasi Pembayaran Pesanan Online

Gambar 4.81 Implementasi Verifikasi Pembayaran Pesanan Online
Gambar 4.81 menggambarkan implementasi verifikasi pembayaran
pesanan online. Adapun penjelasan dari halaman verifikasi pembayaran pesanan
online adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.12 Penjelasan Halaman Verifikasi Pembayaran Pesanan Online
Fungsional

Verifikasi pembayaran pesanan online

Deskripsi

Halaman ini digunakan untuk memverifikasi pembayaran pesanan
online dengan cara mencocokkan data verifikasi dengan mutasi
pada rekening bank

Fungsi

Lihat Rincian

Tombol
atau Link

Terima

Tolak

Batal

Berfungsi untuk menampilkan tagihan pembayaran
Berfungsi untuk menyimpan verifikasi pembayaran
jika data pembayaran sesuai
Berfungsi untuk menyimpan verifikasi pembayaran
jika data pembayaran tidak sesuai
Menutup halaman verifikasi pembayaran pesanan
online

Gambar 4.82 Hasil Verifikasi Pembayaran Pesanan Online
Gambar 4.82 menggambarkan hasil verifikasi pembayaran pesanan online.
Hasil verifikasi pembayaran pesanan online menampilkan daftar pesanan dan data
pesanan yang telah diverifikasi akan berubah status sesuai hasil verifikasi serta
menampilkan notifikasi verifikasi pembayaran berhasil.
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7. Pembayaran Akhir (Lunas)

Gambar 4.83 Implementasi Pembayaran Akhir (Lunas)
Gambar 4.83 menggambarkan implementasi pembayaran akhir (lunas).
Adapun penjelasan dari halaman pembayaran akhir (lunas) adalah sebagai berikut:
Tabel 4.13 Penjelasan Halaman Pembayaran Akhir (Lunas)
Fungsional

Pembayaran akhir (lunas)

Deskripsi

Halaman ini digunakan untuk melunasi pembayaran pesanan yang
telah membayar uang muka

Fungsi

Berfungsi untuk menampilkan dan memilih lapangan

Tombol

yang bisa dan akan dibayar lunas

atau

Bayar

Berfungsi untuk menyimpan pembayaran akhir (lunas)

Checkbox

Batal

Menutup halaman pembayaran akhir (lunas)

Gambar 4.84 Hasil Pembayaran Akhir (Lunas)
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Gambar 4.84 menggambarkan hasil pembayaran akhir (lunas). Hasil
pembayaran akhir (lunas) menampilkan daftar pesanan serta notifikasi berhasil.

Gambar 4.85 Nota Cetak Pembayaran Akhir (Lunas)
Gambar 4.85 menggambarkan nota cetak pembayaran akhir (lunas). Nota
cetak pembayaran akhir (lunas) berisi nomor pesanan, waktu pembayaran, kasir,
detail lapangan beserta kekurangan biaya yang dibayar dan total pembayaran.
8. Pembayaran Offline

Gambar 4.86 Implementasi Pembayaran Offline
Gambar 4.86 menggambarkan implementasi pembayaran offline. Adapun
penjelasan dari halaman pembayaran offline adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.14 Penjelasan Halaman Pembayaran Offline
Fungsional

Pembayaran offline

Deskripsi

Halaman ini digunakan konfirmasi pembayaran pesanan secara
langsung dengan membayar uang tunai untuk pesanan online atau
bukti transfer untuk pesanan offline

Fungsi

Berfungsi untuk menampilkan jadwal lapangan yang

Tombol

bisa dibayar offline

atau

Bayar

Berfungsi untuk menyimpan pembayaran offline

Checkbox

Batal

Menutup halaman pembayaran offline

Gambar 4.87 Hasil Pembayaran Offline
Gambar 4.87 menggambarkan hasil pembayaran offline. Hasil pembayaran
offline menampilkan daftar pesanan serta notifikasi pembayaran offline yang
dilakukan berhasil. Pembayaran offline yang dilakukan juga menghasilkan nota
cetak seperti pada gambar 4.88.
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Gambar 4.88 Nota Cetak Pembayaran Offline
Gambar 4.88 menggambarkan nota cetak pembayaran offline. Nota cetak
pembayaran offline berisi nomor pesanan, waktu pembayaran, kasir, detail
lapangan beserta tarif yang dibayar dan total pembayaran.
9. Membatalkan Pesanan

Gambar 4.89 Implementasi Membatalkan Pesanan Aplikasi Karyawan
Gambar 4.89 menggambarkan implementasi membatalkan pesanan
aplikasi karyawan. Adapun penjelasan dari halaman membatalkan pesanan
aplikasi karyawan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.15 Penjelasan Halaman Membatalkan Pesanan Aplikasi Karyawan
Fungsional

Membatalkan pesanan

Deskripsi

Halaman ini digunakan untuk membatalkan pesanan pada
aplikasi karyawan

256

Fungsi

Berfungsi untuk menampilkan jadwal lapangan yang

Tombol atau

bisa dibatalkan

Checkbox

Proses Berfungsi untuk menyimpan pembatalan pesanan
Batal

Aturan

Menutup halaman pembatalan pesanan
Masih

Bisa dibatalkan

Waktu

Tidak

Belum bayar

Pembatalan

Bayar

Waktu
Max.
Pemb.

uang
Terlewat muka

Jam

dibatalkan
Masih

mulai
jadwal

Bisa dibatalkan
Tidak

bisa

Terlewat dibatalkan

pertama
Jam

Masih

Bayar mulai
lunas

bisa

jadwal

Bisa dibatalkan
Tidak

bisa

Terlewat dibatalkan

terakhir
Aturan

Belum bayar

Tidak ada uang pembayaran dikembalikan

Pengembalian Bayar uang muka Tidak ada uang pembayaran dikembalikan
Pembayaran

Pesanan

Selisih antara total tarif dan total uang muka

Bayar

online

dikembalikan ke saldo akun

lunas

Pesanan

Selisih antara total tarif dan total uang muka

offline

dikembalikan secara tunai

Gambar 4.90 Hasil Membatalkan Pesanan Aplikasi Karyawan
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Gambar 4.90 menggambarkan hasil membatalkan pesanan aplikasi
karyawan. Hasil membatalkan pesanan aplikasi karyawan menampilkan daftar
pesanan serta notifikasi berhasil.
Implementasi membatalkan pesanan aplikasi pelanggan hanya berupa
sebuah tombol seperti pada gambar 4.75, setelah menekan tombol batalkan
pesanan sistem akan memunculkan jendela konfirmasi. Jika konfirmasi dipilih
OK, hasil akan menampilkan seperti gambar 4.91. Adapun peraturan
membatalkan pesanan aplikasi pelanggan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.16 Peraturan Membatalkan Pesanan Aplikasi Pelanggan
Fungsional

Membatalkan pesanan aplikasi pelanggan

Aturan

Masih

Waktu

Bisa dibatalkan
Tidak

Belum bayar

Pembatalan

Bayar

Waktu
Max.
Pemb.

uang
Terlewat muka

Jam

dibatalkan
Masih

mulai
jadwal

Tidak

Masih

jadwal

Bisa dibatalkan
Bisa dibatalkan

Terlewat melalui

pertama
Belum bayar

bisa

Terlewat dibatalkan

Bayar mulai

Aturan

Bisa dibatalkan

pertama
Jam

lunas

bisa

kasir

pengelola

Tidak ada uang pembayaran dikembalikan

Pengembalian Bayar uang muka Tidak ada uang pembayaran dikembalikan
Pembayaran

Pesanan

Selisih antara total tarif dan total uang muka

Bayar

online

dikembalikan ke saldo akun

lunas

Pesanan

Selisih antara total tarif dan total uang muka

offline

dikembalikan ke saldo akun
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Gambar 4.91 Hasil Membatalkan Pesanan Aplikasi Pelanggan
Gambar 4.91 menggambarkan hasil membatalkan pesanan aplikasi
pelanggan. Hasil membatalkan pesanan aplikasi pelanggan menampilkan detail
pesanan serta notifikasi berhasil.
10. Pembuatan Laporan Pesanan

Gambar 4.92 Implementasi Pembuatan Laporan Pesanan
Gambar 4.92 menggambarkan implementasi pembuatan laporan pesanan.
Halaman ini menampilkan form buat laporan yang meliputi pilihan cabang, jangka
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waktu, tanggal awal, tanggal akhir dan format. Input pilihan cabang hanya muncul
di aplikasi pemilik.

Gambar 4.93 Hasil Pembuatan Laporan Pesanan
Gambar 4.93 menggambarkan hasil pembuatan laporan pesanan. Hasil
pembuatan laporan pesanan menampilkan data pesanan yang tersaring menurut
input yang telah dimasukkan pada form buat laporan dalam bentuk rangkuman
dan rincian.
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11. Buat Pesanan Online

Gambar 4.94 Implementasi Jadwal Lapangan untuk Pesanan Online
Gambar 4.94 menggambarkan implementasi jadwal lapangan untuk
pesanan online. Adapun penjelasan dari halaman jadwal lapangan untuk pesanan
online adalah sebagai berikut:
Tabel 4.17 Penjelasan Halaman Jadwal Lapangan untuk Pesanan Online
Fungsional

Menampilkan jadwal lapangan dan pilih lapangan

Deskripsi

Halaman ini menampilkan jadwal lapangan pada semua cabang
serta dapat digunakan untuk melakukan pesan lapangan

Fungsi

Berfungsi untuk mengganti tanggal main jadwal

Tombol

lapangan yang akan dipesan

Gambar 4.95 Implementasi Pilih Lapangan untuk Pesanan Online
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Gambar 4.95 menggambarkan implementasi pilih lapangan untuk pesanan
online. Setiap jadwal yang ditekan tombol pesan aja akan tampil pada daftar
lapangan dipesan yang berada di bawah nama cabang. Tombol lanjut pesan akan
mengirim daftar lapangan dipesan ke halaman checkout seperti gambar 4.96.

Gambar 4.96 Implementasi Checkout Pesanan Online
Gambar 4.96 menggambarkan implementasi checkout pesanan online.
Halaman ini menampilkan informasi pemesan dan jadwal lapangan yang dipesan
beserta harga dan total pesanan. Saat tombol lanjut ditekan sistem akan
melakukan pemeriksaan pesanan, jika terdapat jadwal yang terlewat atau dipesan
orang lain maka akan tampilan notifikasi akan seperti pada gambar 4.96 bagian
kanan. Jadwal yang terlewat atau dipesan orang lain sudah tidak bisa dipesan,
jadwal tersebut harus dihapus dari daftar pesanan melalui tombol

. Jika sudah

tidak ada jadwal yang terlewat atau dipesan orang lain, tombol lanjut akan
mengarahkan ke halaman pembayaran seperti gambar 4.97.
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Gambar 4.97 Implementasi Pembayaran Pesanan Online
Gambar 4.97 menggambarkan implementasi pembayaran pesanan online.
Halaman ini menampilkan detail pesanan dan total bayar serta pengguna dapat
menggunakan opsi pembayaran seperti bayar uang muka dan bayar sebagian
dengan saldo.

Gambar 4.98 Hasil Buat Pesanan Online
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Gambar 4.98 menggambarkan hasil buat pesanan online. Hasil buat
pesanan online menampilkan informasi telah berhasil melakukan pemesanan
lapangan, informasi total yang harus dibayar, waktu maksimal pembayaran dan
rekening pembayaran. Adapun penentuan waktu maksimal pembayaran pesanan
online adalah sebagai berikut:
Tabel 4.18 Penentuan Waktu Maksimal Pembayaran Pesanan Online
Jangka Waktu Pesan

Waktu Maksimal Pembayaran

< 1 jam

< 1 jam

< 2 jam

Jangka waktu pesan - 30 menit

< 3 jam

Jangka waktu pesan - 1 jam

< 4 jam

Jangka waktu pesan - 1 jam 30 menit

< 5 jam

Jangka waktu pesan - 2 jam

< 6 jam

Jangka waktu pesan - 2 jam 30 menit

< 7 jam

Jangka waktu pesan - 3 jam

< 8 jam

Jangka waktu pesan - 3 jam 30 menit

< 9 jam

Jangka waktu pesan - 4 jam

< 10 jam

Jangka waktu pesan - 4 jam 30 menit

< 11 jam

Jangka waktu pesan - 5 jam

< 12 jam

Jangka waktu pesan - 5 jam 30 menit

< 13 jam

Jangka waktu pesan - 6 jam

< 14 jam

Jangka waktu pesan - 6 jam 30 menit

< 15 jam

Jangka waktu pesan - 7 jam

< 16 jam

Jangka waktu pesan - 7 jam 30 menit

< 17 jam

Jangka waktu pesan - 8 jam

< 18 jam

Jangka waktu pesan - 8 jam 30 menit

< 24 jam

9 jam 30 menit

> 24 jam

12 jam
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12. Konfirmasi Pembayaran Pesanan Online

Gambar 4.99 Implementasi Konfirmasi Pembayaran Pesanan Online
Gambar 4.99 menggambarkan implementasi konfirmasi pembayaran
pesanan online. Halaman ini menampilkan form konfirmasi pembayaran.

Gambar 4.100 Hasil Konfirmasi Pembayaran Pesanan Online
Gambar 4.100 menggambarkan hasil konfirmasi pembayaran pesanan
online. Hasil konfirmasi pembayaran menampilkan detail pesanan dengan status
pesanan berganti menjadi menunggu verifikasi serta notifikasi berhasil tersimpan.
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13. Ubah Konfirmasi Pembayaran Pesanan Online

Gambar 4.101 Implementasi Ubah Konfirmasi Pembayaran Pesanan Online
Gambar

4.101

menggambarkan

implementasi

ubah

konfirmasi

pembayaran pesanan online. Halaman ini menampilkan form ubah konfirmasi
pembayaran beserta data konfirmasi pembayaran yang telah tersimpan.

Gambar 4.102 Hasil Ubah Konfirmasi Pembayaran Pesanan Online
Gambar 4.102 menggambarkan hasil ubah konfirmasi pembayaran
pesanan online. Hasil ubah konfirmasi pembayaran menampilkan detail pesanan
dengan status pesanan berganti menjadi menunggu verifikasi serta notifikasi
berhasil diubah.
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4.1.7

Implementasi Pengelolaan Data Transaksi Saldo

1. Tarik Saldo

Gambar 4.103 Implementasi Tarik Saldo
Gambar 4.103 menggambarkan implementasi tarik saldo. Adapun
penjelasan dari halaman tarik saldo adalah sebagai berikut:
Tabel 4.19 Penjelasan Halaman Tarik Saldo
Fungsional

Pengelolaan tarik saldo

Deskripsi

Halaman ini digunakan untuk pengelolaan tarik saldo meliputi
pencarian dan konfirmasi penarikan

Fungsi

Berfungsi untuk membuka form konfirmasi

Tombol

penarikan saldo seperti pada gambar 4.105

2. Pencarian Tarik Saldo

Gambar 4.104 Implementasi Pencarian Tarik Saldo
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Gambar 4.104 menggambarkan implementasi pencarian tarik saldo.
Halaman ini menampilkan daftar tarik saldo sesuai masukkan pada input
pencarian.
3. Konfirmasi Tarik Saldo

Gambar 4.105 Implementasi Konfirmasi Tarik Saldo
Gambar 4.105 menggambarkan implementasi konfirmasi tarik saldo.
Halaman ini menampilkan form konfirmasi penarikan saldo yang digunakan untuk
memasukkan kode unik dan kode verifikasi penarikan saldo.

Gambar 4.106 Hasil Konfirmasi Tarik Saldo
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Gambar 4.106 menggambarkan hasil konfirmasi tarik saldo. Hasil
konfirmasi tarik saldo menampilkan notifikasi berhasil dan nominal yang harus
diberikan kepada penarik saldo.
4. Tambah Saldo

Gambar 4.107 Implementasi Tambah Saldo
Gambar 4.107 menggambarkan implementasi tambah saldo. Halaman
tambah saldo menampilkan daftar tambah saldo yang telah dikonfirmasi transfer.
Data tersebut diurutkan menurut yang belum diverifikasi berada di paling atas dan
yang sudah diverifikasi berada setelah urutan yang belum diverifikasi. Adapun
penjelasan dari halaman tambah saldo adalah sebagai berikut:
Tabel 4.20 Penjelasan Halaman Tambah Saldo
Fungsional

Pengelolaan tambah saldo

Deskripsi

Halaman ini digunakan untuk pengelolaan tambah saldo meliputi
pencarian, tambah saldo offline dan verifikasi penambahan

Fungsi

Berfungsi untuk membuka form tambah saldo

Tombol

offline seperti pada gambar 4.109
Berfungsi untuk membuka form verifikasi transfer
tambah saldo seperti pada gambar 4.112
Berfungsi untuk menampilkan verifikasi tambah
saldo yang telah ditolak
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5. Pencarian Tambah Saldo

Gambar 4.108 Implementasi Pencarian Tambah Saldo
Gambar 4.108 menggambarkan implementasi pencarian tambah saldo.
Halaman ini menampilkan daftar tambah saldo sesuai masukkan pada input
pencarian.
6. Tambah Saldo Offline

Gambar 4.109 Implementasi Tambah Saldo Offline
Gambar 4.109 menggambarkan implementasi tambah saldo offline.
Halaman ini menampilkan form tambah saldo pelanggan secara offline dan
ketentuan tambah saldo.
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Gambar 4.110 Hasil Tambah Saldo Offline
Gambar 4.110 menggambarkan hasil tambah saldo offline. Hasil tambah
saldo offline menampilkan daftar tambah saldo dan notifikasi berhasil.

Gambar 4.111 Nota Cetak Tambah Saldo Offline
Gambar 4.111 menggambarkan nota cetak tambah saldo offline. Nota
cetak tambah saldo offline berisi informasi nomor tambah saldo, waktu tambah
saldo, kasir, detail akun penambah saldo dan nominal tambah saldo.

271

7. Verifikasi Tambah Saldo

Gambar 4.112 Implementasi Verifikasi Tambah Saldo
Gambar 4.112 menggambarkan implementasi verifikasi tambah saldo.
Adapun penjelasan dari halaman verifikasi tambah saldo adalah sebagai berikut:
Tabel 4.21 Penjelasan Halaman Verifikasi Tambah Saldo
Fungsional

Verifikasi transfer tambah saldo

Deskripsi

Halaman ini digunakan untuk memverifikasi transfer tambah saldo
dengan cara mencocokkan data verifikasi dengan mutasi pada
rekening bank

Fungsi
Tombol
atau Link

Lihat Rincian
Terima

Tolak
Batal

Berfungsi untuk menampilkan total transfer
Berfungsi untuk menyimpan verifikasi jika data
transfer sesuai
Berfungsi untuk menyimpan verifikasi jika data
transfer tidak sesuai
Menutup halaman verifikasi transfer tambah saldo
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Gambar 4.113 Hasil Verifikasi Tambah Saldo
Gambar 4.113 menggambarkan hasil verifikasi tambah saldo. Hasil
verifikasi tambah saldo menampilkan daftar tambah saldo dan notifikasi berhasil.
8. Halaman Saldo Pelanggan

Gambar 4.114 Implementasi Halaman Saldo Pelanggan
Gambar 4.114 menggambarkan implementasi halaman saldo pelanggan.
Adapun penjelasan dari halaman saldo pelanggan adalah sebagai berikut:
Tabel 4.22 Penjelasan Halaman Saldo Pelanggan
Fungsional

Pengelolaan saldo pelanggan

Deskripsi

Halaman ini menampilkan informasi saldo dan informasi mutasi
saldo akun serta dapat digunakan untuk pengelolaan saldo
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pelanggan meliputi tambah saldo dan tarik saldo
Fungsi

Tambah

Berfungsi untuk membuka form tambah saldo

Tombol

Saldo

seperti pada gambar 4.116

Tarik Saldo

Berfungsi untuk membuka form tarik saldo seperti
pada gambar 4.123

Gambar 4.115 Implementasi Mutasi Pending Saldo Pelanggan
Gambar 4.115 menggambarkan implementasi mutasi pending saldo
pelanggan. Adapun penjelasan dari mutasi pending saldo pelanggan adalah
sebagai berikut:
Tabel 4.23 Penjelasan Halaman Mutasi Pending Saldo Pelanggan
Fungsional

Pengelolaan mutasi pending saldo pelanggan

Deskripsi

Halaman ini digunakan untuk pengelolaan mutasi pending saldo
atau pengelolaan tambah saldo dan tarik saldo yang belum selesai

Fungsi

Berfungsi untuk menampilkan informasi tagihan

Tombol

pembayaran dan rekening pembayaran
Konfirmasi Berfungsi untuk membuka form konfirmasi transfer
Transfer

seperti pada gambar 4.118

Ubah

Berfungsi untuk membuka form ubah konfirmasi

Konfirmasi transfer seperti pada gambar 4.120. Tombol ini
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Transfer

muncul ketika verifikasi transfer ditolak

Batal

Berfungsi untuk membatalkan tambah/tarik saldo

9. Tambah Saldo Online

Gambar 4.116 Implementasi Tambah Saldo Online
Gambar 4.116 menggambarkan implementasi tambah saldo online.
Halaman ini menampilkan form tambah saldo dan ketentuan tambah saldo serta
digunakan untuk tambah saldo secara online.

Gambar 4.117 Hasil Tambah Saldo Online
Gambar 4.117 menggambarkan hasil tambah saldo online. Hasil tambah
saldo online menampilkan informasi telah berhasil melakukan tambah saldo,
informasi biaya yang harus ditransfer dan rekening pembayaran.
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10. Konfirmasi Transfer Tambah Saldo

Gambar 4.118 Implementasi Konfirmasi Transfer Tambah Saldo
Gambar 4.118 menggambarkan implementasi konfirmasi transfer tambah
saldo. Halaman ini menampilkan form konfirmasi transfer. Rekening tujuan akan
memunculkan semua rekening pada semua cabang.

Gambar 4.119 Hasil Konfirmasi Konfirmasi Transfer Tambah Saldo
Gambar 4.119 menggambarkan hasil konfirmasi transfer tambah saldo.
Hasil konfirmasi transfer tambah saldo menampilkan mutasi pending serta status
berganti menunggu verifikasi admin dan notifikasi tersimpan.
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11. Ubah Konfirmasi Transfer Tambah Saldo

Gambar 4.120 Implementasi Ubah Konfirmasi Transfer Tambah Saldo
Gambar 4.120 menggambarkan implementasi ubah konfirmasi transfer
tambah saldo. Halaman ini menampilkan form ubah konfirmasi transfer beserta
data konfirmasi yang telah tersimpan.

Gambar 4.121 Hasil Ubah Konfirmasi Konfirmasi Transfer Tambah Saldo
Gambar 4.121 menggambarkan hasil ubah konfirmasi transfer tambah
saldo. Hasil konfirmasi transfer tambah saldo menampilkan mutasi pending serta
status berganti menunggu verifikasi admin dan notifikasi berhasil diubah.
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12. Batal Tambah Saldo

Gambar 4.122 Hasil Batal Tambah Saldo
Gambar 4.122 menggambarkan hasil batal tambah saldo. Pada
implementasi batal tambah saldo, setelah menekan tombol batal sistem akan
memunculkan jendela konfirmasi. Jika konfirmasi dipilih OK, hasil batal tambah
saldo menampilkan mutasi pending dan notifikasi berhasil.
13. Tarik Saldo Aplikasi Pelanggan

Gambar 4.123 Tarik Saldo Aplikasi Pelanggan
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Gambar 4.123 menggambarkan implementasi tarik saldo aplikasi
pelanggan. Halaman ini menampilkan form tarik saldo dan ketentuan tarik saldo
yang digunakan untuk permintaan penarikan saldo.

Gambar 4.124 Hasil Tarik Saldo Aplikasi Pelanggan
Gambar 4.124 menggambarkan hasil tarik saldo aplikasi pelanggan. Hasil
tarik saldo aplikasi pelanggan menampilkan mutasi pending beserta data
permintaan tarik yang baru dibuat dan notifikasi berhasil.
14. Batal Tarik Saldo

Gambar 4.125 Hasil Batal Tarik Saldo
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Gambar 4.125 menggambarkan hasil batal tarik saldo. Pada implementasi
batal tarik saldo, setelah menekan tombol batal sistem akan memunculkan jendela
konfirmasi. Jika konfirmasi dipilih OK, hasil batal tarik saldo menampilkan
mutasi saldo akun dengan data saldo yang dikembalikan dan notifikasi berhasil.

4.1.8

Implementasi Dashboard Aplikasi

Gambar 4.126 Implementasi Dashboard Aplikasi
Gambar 3.126 menggambarkan implementasi dashboard aplikasi.
Halaman ini menampilkan sisa credit SMS gateway, jumlah pelanggan baru
dalam jangka waktu satu bulan, informasi lapangan tidak siap, jumlah pendapatan

280

per bulan dan per tahun serta informasi rangkuman dan rincian jumlah pesanan
per bulan dan per tahun pada masing-masing cabang. Jumlah pesanan
divisualisasikan ke dalam diagram batang, diagram garis dan diagram lingkaran.
Jumlah pendapatan divisualisasikan ke dalam diagram garis.

4.2

Uji Coba dan Evaluasi Sistem
Setelah melakukan tahap implementasi, tahapan selanjutnya adalah

melakukan proses uji coba dan evaluasi sistem. Tujuan dari melakukan uji coba
dan evaluasi sistem adalah mengetahui apakah sistem yang telah dibangun dapat
berjalan dengan baik sesuai tujuan dan output yang diharapkan serta untuk
mengetahui kesesuaian penerapan aplikasi dengan spesifikasi kebutuhan
fungsional dan non-fungsional yang telah dirancang sebelumnya. Uji coba dan
evaluasi sistem disesuaikan dengan perancangan yang telah dibuat yaitu
menggunakan black box testing. Pengujian yang dilakukan dengan menjalankan
setiap unit atau modul, lalu dilakukan pengamatan pada hasil dari unit atau modul
apakah telah sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan.

4.2.1

Uji Coba Pengelolaan Master

1. Uji Coba Master Cabang
Tabel 4.24 Uji Coba Master Cabang
No
1

Tujuan

Input

Menampilkan Memilih
data cabang

Output
menu Tampilan daftar cabang

pengaturan cabang

Hasil
Sukses
(Gambar
4.1)

2

Pencarian

Memasukkan

nama Tampilan daftar cabang Sukses
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No

Tujuan
data cabang

Input

Output

cabang

Hasil

sesuai pencarian

(Gambar
4.5)

3

Menambah

Memasukkan

data Sistem menyimpan data Sukses

cabang baru

penambahan cabang cabang, data lapangan, (Gambar
baru, data cabang, data jadwal dan data 4.4)
data lapangan, data rekening

serta

jadwal

data

dan

data menampilkan

rekening

cabang

pada

daftar

cabang
4

Mengubah

Memasukkan

data cabang

perubahan

Sistem

menyimpan Sukses

data perubahan data cabang (Gambar

cabang

dan menampilkan pada 4.7)
daftar cabang

5

Menghapus

Memilih data cabang Sistem menghapus data Sukses

data cabang

yang dihapus

cabang yang dipilih

(Gambar
4.8)

2. Uji Coba Master Lapangan
Tabel 4.25 Uji Coba Master Lapangan
No

Tujuan

1

Menampilk
an

Input
Memilih

Output
menu Tampilan

data pengaturan lapangan

daftar Sukses

lapangan

(Gambar

lapangan
2

4.9)

Pencarian

Memasukkan

data cabang

pencarian lapangan

data Tampilan

daftar Sukses

lapangan

sesuai (Gambar

pencarian
3

Hasil

4.15)

Menambah

Memasukkan

data Sistem

data

tambah

dan data lapangan serta (Gambar

lapangan

data lapangan

lapangan

menyimpan Sukses

menampilkan
daftar lapangan

pada 4.12)
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No
4

Tujuan

Input

Output

Mengubah

Memasukkan perubahan Sistem

data

data lapangan

lapangan

Hasil

menyimpan Sukses

perubahan

data (Gambar

lapangan

dan 4.14)

menampilkan

pada

daftar lapangan
5

Menghapus

Memilih data lapangan Sistem

data

yang dihapus

lapangan

menghapus Sukses

data lapangan yang (Gambar
4.16)

dipilih

3. Uji Coba Master Jadwal
Tabel 4.26 Uji Coba Master Jadwal
No

Tujuan

Input

Output

Hasil

1

Menampilkan

Memilih menu jam Tampilan daftar jadwal

Sukses

data jadwal

& tarif lapangan

(Gambar
4.17)

2

Pencarian data Memasukkan
jadwal

pencarian jadwal

data Tampilan daftar jadwal Sukses
sesuai pencarian

(Gambar
4.18)

3

Menambah

Memasukkan

data Sistem menyimpan data Sukses

data jadwal

tambah jam & tarif jadwal

serta (Gambar

dan data jadwal

pada 4.21)

menampilkan
daftar jadwal

4

Mengubah

Memasukkan

data jadwal

perubahan
jadwal

Sistem

menyimpan Sukses

data perubahan data jadwal (Gambar
dan menampilkan pada 4.23)
daftar jadwal

5

Menghapus

Memilih data jadwal Sistem menghapus data Sukses

data jadwal

yang dihapus

jadwal yang dipilih

(Gambar
4.24)
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4. Uji Coba Master Rekening
Tabel 4.27 Uji Coba Master Rekening
No

Tujuan

1

Menampilkan

Memilih

data rekening

rekening

(Gambar

pembayaran

4.25)

2

Input

Output
menu Tampilan daftar rekening

Pencarian data Memasukkan
rekening

data

Hasil

Tampilan daftar rekening Sukses

pencarian sesuai pencarian

(Gambar
4.26)

rekening
3

Sukses

Menambah

Memasukkan

Sistem menyimpan data Sukses

data rekening

data rekening

rekening

serta (Gambar

menampilkan pada daftar 4.28)
rekening
4

Mengubah

Memasukkan

data rekening

perubahan data perubahan data rekening (Gambar
rekening

Sistem

menyimpan Sukses

dan menampilkan pada 4.30)
daftar rekening

5

Menghapus

Memilih

data Sistem menghapus data Sukses

data rekening

rekening

yang rekening yang dipilih

(Gambar
4.31)

dihapus

5. Uji Coba Master Karyawan
Tabel 4.28 Uji Coba Master Karyawan
No

Tujuan

Input

1

Menampilkan

Memilih

data karyawan

karyawan

Output
menu Tampilan
karyawan

Hasil
daftar Sukses
(Gambar
4.32)

2

Pencarian data Memasukkan
karyawan

data

Tampilan

pencarian karyawan

karyawan

pencarian

daftar Sukses
sesuai (Gambar
4.33)
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No
3

Tujuan

Input

Output

Hasil

Menambah

Memasukkan

Sistem menyimpan data Sukses

data karyawan

data karyawan

karyawan

serta (Gambar

menampilkan pada daftar 4.35)
karyawan
4

Mengubah

Memasukkan

Sistem

menyimpan Sukses

data karyawan

perubahan data perubahan data karyawan (Gambar
dan menampilkan pada 4.38)

karyawan

daftar karyawan
5

Menghapus

Memilih

data Sistem menghapus data Sukses

data karyawan

karyawan yang karyawan yang dipilih

(Gambar

dihapus

4.39)

6. Uji Coba Master Pelanggan
Tabel 4.29 Uji Coba Master Pelanggan
No

Tujuan

Input

1

Menampilkan

Memilih

data pelanggan

pelanggan

Output
menu Tampilan

Hasil
daftar Sukses

pelanggan

(Gambar
4.40)

2

3

Pencarian data Memasukkan data Tampilan

daftar Sukses

pelanggan

sesuai (Gambar

pencarian

pelanggan

pelanggan

pencarian

Mengubah

Memasukkan

Sistem

data pelanggan

perubahan

data perubahan

pelanggan

pelanggan

4.41)
menyimpan Sukses

menampilkan

data (Gambar
dan 4.44)
pada

daftar pelanggan
4

Menghapus

Memilih

data Sistem menghapus data Sukses

data pelanggan

pelanggan

yang pelanggan yang dipilih

dihapus

(Gambar
4.45)
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4.2.2

Uji Coba Pengelolaan Profil

1. Uji Coba Perbaharui Profil Karyawan
Tabel 4.30 Uji Coba Perbaharui Profil Karyawan
No
1

Tujuan

Input

Menampilkan Memilih
profil

Output

Hasil

menu Tampilan profil karyawan

profil saya

(Gambar

karyawan
2

3

Memasukkan

Sistem

menyimpan Sukses

profil perubahan data perubahan data profil dan (Gambar

karyawan

profil karyawan

Mengubah

Memilih

data

4

4.46)

Mengubah
data

Sukses

foto Sistem

4.47)

menyimpan Sukses

foto karyawan yang perubahan foto karyawan dan (Gambar

karyawan

baru

Mengubah

Memilih

data

menampilkannya kembali

menampilkannya kembali
foto Sistem

menyimpan Sukses

foto cover karyawan perubahan
yang baru

cover

4.48)

foto

cover (Gambar

karyawan

dan 4.49)

menampilkannya kembali

karyawan

2. Uji Coba Pengaturan Akun Karyawan
Tabel 4.31 Uji Coba Pengaturan Akun Karyawan
No
1

Tujuan

Input

Output

Mengubah

Memasukkan

Sistem

password

password

karyawan

lama dan yang baru karyawan

Hasil

menyimpan Sukses

yang perubahan password (Gambar 4.51)

3. Uji Coba Perbaharui Profil Pelanggan
Tabel 4.32 Uji Coba Perbaharui Profil Pelanggan
No

Tujuan

1

Menampilk

Input
Memilih

Output
menu Tampilan profil pelanggan

Hasil
Sukses
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No

Tujuan
an

Input

Output

Hasil

profil profil saya

(Gambar

pelanggan
2

Mengubah
data

3

Memasukkan

Sistem menyimpan perubahan Sukses

profil perubahan data data

pelanggan

profil pelanggan

Mengubah

Memilih

data

4

4.52)

baru

Mengubah

Memilih

data

4.53)

foto Sistem menyimpan perubahan Sukses
pelanggan

dan (Gambar

menampilkannya kembali

4.54)

foto Sistem menyimpan perubahan Sukses

foto cover pelanggan foto

cover

dan (Gambar

menampilkannya kembali

foto pelanggan yang foto

pelanggan

profil

cover

pelanggan

menampilkannya kembali

yang baru

dan (Gambar
4.55)

pelanggan

4. Uji Coba Pengaturan Akun Pelanggan
Tabel 4.33 Uji Coba Pengaturan Akun Pelanggan
No

Tujuan

Input

Output

1

Mengubah

Memasukkan

password

yang lama dan password perubahan

pelanggan

yang baru

password Sistem

Hasil

menyimpan Sukses
password (Gambar

pelanggan

4.57)

5. Uji Coba Kirim Ulang E-mail Aktivasi
Tabel 4.34 Uji Coba Kirim Ulang E-mail Aktivasi
No
1

Tujuan
Meminta
ulang

Input

Output

kirim Memasukkan e-mail Sistem mengirimkan Sukses
link pelanggan

e-mail link aktivasi

aktivasi
2

Hasil

(Gambar
4.59)

Mengaktivasi

Menekan link yang Sistem mengaktivasi Sukses

akun pelanggan

telah dikirimkan ke akun pelanggan

(Gambar

e-mail

4.60)
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6. Uji Coba Reset Password
Tabel 4.35 Uji Coba Reset Password
No
1

Tujuan
Meminta

Input

Output

Hasil

link Memasukkan e-mail Sistem mengirimkan e- Sukses

reset password

pelanggan

mail

link

reset (Gambar

password
2

Mengubah

Menekan link yang Sistem

4.62)
menyimpan Sukses

password akun telah dikirimkan ke perubahan
pelanggan

password (Gambar

e-mail dan mengisi pelanggan

4.64)

password baru

4.2.3

Uji Coba Pendaftaran Pengguna Baru
Tabel 4.36 Uji Coba Pendaftaran Pengguna Baru

No
1

Tujuan

Input

Output

Hasil

Pendaftaran

Memasukkan data Sistem menyimpan data Sukses

pelanggan

pelanggan

pelanggan & mengirimkan (Gambar
e-mail aktivasi akun

2

4.2.4

4.66)

Mengaktivasi

Menekan link yang Sistem mengaktivasi akun Sukses

akun

telah dikirimkan ke pelanggan

(Gambar

pelanggan

e-mail

4.67)

Uji Coba Pengelolaan Data Pesanan Online dan Pesanan Offline

1. Uji Coba Daftar Pesanan
Tabel 4.37 Uji Coba Daftar Pesanan
No
1

Tujuan

Input

Output

Menampilkan pesanan Memilih Tampilan
pada

masing-masing menu

Hasil
daftar Sukses

pesanan masing-masing (Gambar 4.68

cabang/yang dilakukan pesanan

cabang yang dilakukan &

oleh pelanggan

oleh pelanggan

4.69)

Gambar
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2. Uji Coba Filter Daftar Pesanan
Tabel 4.38 Uji Coba Filter Daftar Pesanan
No Tujuan
1

Input

Output

Filter

Memasukkan

data

data

Sistem mengolah data pesanan sesuai Sukses

filter parameter

pesanan pesanan

Hasil

filter

yang

telah (Gambar

dimasukkan dan menampilankannya 4.71)
ke daftar pesanan

3. Uji Coba Pencarian Pesanan
Tabel 4.39 Uji Coba Pencarian Pesanan
No
1

Tujuan

Input

Output

Pencarian Memasukkan

Tampilan

daftar

Hasil
pesanan Sukses (Gambar

data

data pencarian sesuai pencarian

4.72 & Gambar

pesanan

pesanan

4.73)

4. Uji Coba Detail Pesanan
Tabel 4.40 Uji Coba Detail Pesanan
No
1

Tujuan

Input

Output

Hasil

Menampikan Memilih

Sistem menampilkan status Sukses (Gambar

detail

pesanan

pesanan, status pembayaran, 4.74 & Gambar

pesanan

yang ingin rincian pembayaran, histori 4.75)
dilihat

status dan detail pesanan

lebih detail

dari pesanan yang dipilih

5. Uji Coba Buat Pesanan Offline
Tabel 4.41 Uji Coba Buat Pesanan Offline
No
1

Tujuan

Input

Output

Hasil

Menampilkan Menekan tombol Tampilan jadwal lapangan Sukses
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No

Tujuan

Input

Output

jadwal

buat pesanan atau dengan

lapangan

jadwal lapangan

Hasil

status

dan (Gambar

ketersediaan lapangan untuk 4.76)
dipesan

2

Memesan

Memilih

lapangan

lapangan

jadwal Tampilan jadwal lapangan Sukses
yang yang telah dipilih

(Gambar
4.77)

tersedia
3

Membuat

Memasukkan data Sistem

pesanan

pemesan dan data pesanan, data detail pesanan (Gambar

offline

pembayaran

dan

menyimpan

data

kemudian

data Sukses

pembayaran 4.79
mencetak

&

nota Gambar

serta menampilkannya ke 4.80)
daftar pesanan

6. Uji Coba Verifikasi Pembayaran Pesanan Online
Tabel 4.42 Uji Coba Verifikasi Pembayaran Pesanan Online
No
1

Tujuan

Input

Memverifikasi Menekan

Output

tombol Sistem

menampilkan Sukses

pembayaran

verifikasi

pesanan

pembayaran

online

mencocokkan data kemudian
verifikasi

data

konfirmasi (Gambar

dan pembayaran

pesanan 4.81

verifikasi 4.82)

pada pembayaran

rekening bank

&

menyimpan Gambar

dengan hasil

mutasi

Hasil

yang

dilakukan pengelola

7. Uji Coba Pembayaran Akhir (Lunas)
Tabel 4.43 Uji Coba Pembayaran Akhir (Lunas)
No
1

Tujuan

Input

Output

Melakukan

Menekan

Sistem

menampilkan

pembayaran

tombol

pesanan

beserta

Hasil
detail Sukses
status (Gambar
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No

Tujuan
akhir

Input

Output

atau pembayaran

pembayaran

lunas

lunas

memilih

pembayaran lapangan dan total 4.83,

dan bayar

yang

harus

kemudian

dilunasi Gambar

menyimpan 4.84

lapangan yang perubahan
akan

Hasil

lapangan

&

yang Gambar

dibayar dilunasi dan data pembayaran 4.85)

lunas

akhir/lunas serta mencetak nota

8. Uji Coba Pembayaran Offline
Tabel 4.44 Uji Coba Pembayaran Offline
No

Tujuan

Input

Output

1

Melakukan

Menekan

pembayaran

tombol bayar pesanan

Sistem

menampilkan
beserta

Hasil
detail Sukses
status (Gambar

offline pada sekarang dan pembayaran lapangan dan total 4.86,
kasir

menekan

bayar

yang

harus

dibayar Gambar

tombol bayar

kemudian menyimpan perubahan 4.87

&

lapangan yang dibayar dan data Gambar
pembayaran serta mencetak nota

4.88)

9. Uji Coba Membatalkan Pesanan
Tabel 4.45 Uji Coba Membatalkan Pesanan
No
1

Tujuan

Input

Output

Hasil

Melakukan Memilih

Sistem menampilkan detail pesanan Sukses

pembatalan pesanan

beserta status pembayaran lapangan (Gambar

pesanan

yang

dan

ingin

dikembalikan kemudian menyimpan Gambar

nominal

pembayaran

yang 4.89,

dibatalkan perubahan lapangan yang dibatalkan 4.90

&

dan menyimpan refund dana ke data Gambar
saldo jika ada

4.91)
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10. Uji Coba Pembuatan Laporan Pesanan
Tabel 4.46 Uji Coba Pembuatan Laporan Pesanan
No
1

Tujuan

Input

Output

Hasil

Membuat

Memasukkan

Sistem menampilkan laporan Sukses

laporan

data parameter sesuai data parameter yang (Gambar

pesanan

pembuatan

telah dimasukkan ke dalam 4.93)

laporan

format yang telah dipilih

11. Uji Coba Buat Pesanan Online
Tabel 4.47 Uji Coba Buat Pesanan Online
No
1

Tujuan

Input

Menampilkan Memilih
jadwal

Output

Hasil

menu Tampilan jadwal

lapangan Sukses

home

semua cabang dengan status (Gambar

lapangan

dan

semua

untuk dipesan

ketersediaan

lapangan 4.94)

cabang
2

Memesan

Memilih jadwal Tampilan jadwal

lapangan

lapangan

lapangan Sukses

yang yang telah dipilih

(Gambar
4.95)

tersedia
3

Periksa

Memilih jadwal Sistem

pesanan

yang

memeriksa

jadwal Sukses

dihapus yang dipesan telah terlewat (Gambar

dan/atau

atau telah dipesan orang lain

4.96)

menekan tombol
lanjut
4

Menentukan

Memilih

bayar Sistem

dapat

mengatur Sukses

pembayaran

uang

muka pembayaran

pesanan

dan/atau

bayar muka dan/atau bayar sebagian 4.97)

dengan

uang (Gambar

sebagian dengan dengan saldo
saldo
5

Membuat

Menekan

Sistem

menyimpan

data Sukses
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No

Tujuan

Input

pesanan

Output

tombol bayar

Hasil

pesanan, data detail pesanan, (Gambar

online

data pembayaran kemudian 4.98)
menampilkan

total

bayar

yang harus dibayar beserta
nomor rekening pembayaran

12. Uji Coba Konfirmasi Pembayaran Pesanan Online
Tabel 4.48 Uji Coba Konfirmasi Pembayaran Pesanan Online
No
1

Tujuan

Input

Output

Konfirmasi

Memasukkan

pembayaran

data konfirmasi konfirmasi

pesanan online

pembayaran

Hasil

Sistem menyimpan data Sukses
pembayaran (Gambar

pesanan online

4.100)

13. Uji Coba Ubah Konfirmasi Pembayaran Pesanan Online
Tabel 4.49 Uji Coba Ubah Konfirmasi Pembayaran Pesanan Online
No
1

4.2.5

Tujuan

Input

Output

Hasil

Mengubah

Memasukkan

Sistem

menampilkan

konfirmasi

perubahan

konfirmasi pembayaran yang (Gambar

pembayaran

data

telah tersimpan dan menyimpan 4.102)

pesanan

konfirmasi

perubahan

online

pembayaran

pembayaran pesanan online

data

data Sukses

konfirmasi

Uji Coba Pengelolaan Data Transaksi Saldo

1. Uji Coba Tarik Saldo
Tabel 4.50 Uji Coba Tarik Saldo
No
1

Tujuan

Input

Output

Hasil

Menampilkan data Memilih menu Tampilan daftar tarik Sukses
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No

Tujuan

Input

Output

tarik saldo masing- tarik saldo

saldo

masing cabang

cabang

Hasil

masing-masing (Gambar
4.103)

2. Uji Coba Pencarian Tarik Saldo
Tabel 4.51 Uji Coba Pencarian Tarik Saldo
No
1

Tujuan

Input

Output

Pencarian data Memasukkan
tarik saldo

Hasil

Tampilan daftar tarik saldo Sukses

data pencarian sesuai pencarian

(Gambar

tarik saldo

4.104)

3. Uji Coba Konfirmasi Tarik Saldo
Tabel 4.52 Uji Coba Konfirmasi Tarik Saldo
No
1

Tujuan

Input

Output

Konfirmasi Memasukkan

Sistem

Hasil

memverifikasi

kode Sukses

penarikan

kode unik dari unik dari pelanggan dengan (Gambar

saldo

pelanggan

kode

unik

dari

nomor 4.106)

penarikan yang dilakukan, jika
sesuai

penarikan

dapat

dilakukan

4. Uji Coba Tambah Saldo
Tabel 4.53 Uji Coba Tambah Saldo
No
1

Tujuan
Menampilkan

Input
data Memilih

Output
Tampilan

Hasil
daftar Sukses

tambah saldo masing- menu tambah tambah saldo masing- (Gambar
masing cabang

saldo

masing cabang

4.107)
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5. Uji Coba Pencarian Tambah Saldo
Tabel 4.54 Uji Coba Pencarian Tambah Saldo
No
1

Tujuan

Input

Output

Pencarian data Memasukkan
tambah saldo

pencarian

data Tampilan

Hasil
daftar Sukses

tambah tambah saldo sesuai (Gambar

saldo

4.108)

pencarian

6. Uji Coba Tambah Saldo Offline
Tabel 4.55 Uji Coba Tambah Saldo Offline
No
1

Tujuan

Input

Menambah

Memasukkan

saldo pelanggan data
secara offline

Output

Hasil

Sistem menyimpan data Sukses

tambah saldo dan data tambah (Gambar

saldo offline

saldo

kemudian 4.110

menampilkannya

&

pada Gambar

daftar tambah saldo serta 4.111)
mencetak nota

7. Uji Coba Verifikasi Tambah Saldo
Tabel 4.56 Uji Coba Verifikasi Tambah Saldo
No
1

Tujuan

Input

Output

Memverifikasi

Menekan

penambahan

verifikasi penambahan data

saldo

dan

tombol Sistem menampilkan Sukses
konfirmasi (Gambar

mencocokkan transfer

data verifikasi dengan saldo

tambah 4.112 &
kemudian Gambar

mutasi pada rekening menyimpan
bank

Hasil

verifikasi

hasil 4.113)
transfer

tambah saldo yang
dilakukan pengelola
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8. Uji Coba Saldo Pelanggan
Tabel 4.57 Uji Coba Saldo Pelanggan
No
1

Tujuan

Input

Menampilkan saldo Memilih
akhir

dan

menu Tampilan

Hasil

nominal Sukses

data saldo pada aplikasi saldo pelanggan dan (Gambar

saldo
2

Output

pelanggan

mutasi saldo akun

Menampilkan data Memilih tab menu Tampilan

4.114)

mutasi Sukses

tambah dan tarik pending

pending saldo akun (Gambar

saldo yang belum

pelanggan

4.115)

berhasil

9. Uji Coba Tambah Saldo Pelanggan
Tabel 4.58 Uji Coba Tambah Saldo Pelanggan
No
1

Tujuan

Input

Output

Hasil

Menambah saldo Memasukkan

Sistem

pelanggan secara jumlah

data saldo dan data (Gambar

penambahan

online

tambah

menyimpan Sukses

saldo

menampilkan
yang

harus

serta 4.117)
total
transfer

beserta nomor rekening
pembayaran

10. Uji Coba Konfirmasi Transfer Tambah Saldo
Tabel 4.59 Uji Coba Konfirmasi Transfer Tambah Saldo
No
1

Tujuan
Konfirmasi
transfer
saldo

Input
Memasukkan

Output
Sistem

tambah data konfirmasi data
transfer

Hasil

menyimpan Sukses
konfirmasi (Gambar

transfer tambah saldo

4.119)
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11. Uji Coba Ubah Konfirmasi Transfer Tambah Saldo
Tabel 4.60 Uji Coba Ubah Konfirmasi Transfer Tambah Saldo
No

Tujuan

1

Mengubah

Input

Output

Memasukkan

Sistem

Hasil

menampilkan

data Sukses

konfirmasi perubahan data konfirmasi transfer yang telah (Gambar
transfer

konfirmasi

tersimpan

dan

tambah

transfer

perubahan

data

saldo

menyimpan 4.121)
konfirmasi

transfer tambah saldo

12. Uji Coba Batal Tambah Saldo
Tabel 4.61 Uji Coba Batal Tambah Saldo
No
1

Tujuan

Input

Output

Hasil

Melakukan

Menekan tombol Sistem

menyimpan Sukses

pembatalan

batal pada tambah perubahan status tambah (Gambar

tambah saldo

saldo

saldo menjadi batal

4.122)

13. Uji Coba Tarik Saldo Pelanggan
Tabel 4.62 Uji Coba Tarik Saldo Pelanggan
No
1

Tujuan

Input

Melakukan Memasukkan
permintaan data
tarik saldo

Output

Sistem menyimpan data saldo Sukses

tarik dan

saldo

Hasil

data

tarik

menampilkannya

saldo
pada

serta (Gambar
daftar 4.124)

mutasi pending

14. Uji Coba Batal Tarik Saldo
Tabel 4.63 Uji Coba Batal Tarik Saldo
No
1

Tujuan

Input

Melakukan Menekan

Sistem

Output

Hasil

menyimpan

perubahan Sukses
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No

Tujuan

Input

Output

Hasil

pembatalan tombol batal status tarik saldo menjadi batal dan (Gambar
tarik saldo

pada

tarik menambah data refund batal tarik 4.125)

saldo

saldo serta menampilkannya ke
daftar mutasi saldo akun

4.2.6

Uji Coba Dashboard Aplikasi

1. Uji Coba Dashboard Jumlah Pesanan
Tabel 4.64 Uji Coba Dashboard Jumlah Pesanan
No
1

Tujuan
Menampilkan
data

Input
Memilih

jumlah menu

Output
Tampilan

Hasil

jumlah

pesanan Sukses

masing-masing cabang dalam (Gambar

pesanan masing- dashboard

jangka waktu tertentu yang 4.126)

masing

cabang

divisualisasikan

dalam

jangka

diagram batang, diagram garis

waktu tertentu

ke

dalam

dan diagram lingkaran yang
bisa dilihat dalam jangka per
bulan dan per tahun

2. Uji Coba Dashboard Jumlah Pendapatan
Tabel 4.65 Uji Coba Dashboard Jumlah Pendapatan
No
1

Tujuan
Menampilkan
data

Input
Memilih

jumlah menu

pendapatan

dashboard

Output

Hasil

Tampilan jumlah pendapatan Sukses
masing-masing cabang dalam (Gambar
jangka waktu tertentu yang 4.126)

masing-masing

divisualisasikan

cabang

dalam

diagram garis yang bisa dilihat

jangka

waktu

dalam jangka per bulan dan

tertentu

per tahun

ke

dalam
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4.2.7

Evaluasi Sistem
Berdasarkan hasil uji coba menggunakan black box testing pada aplikasi

manajemen lapangan futsal, didapatkan hasil yaitu:
1. Aplikasi telah mengatasi permasalahan pada proses pemesanan lapangan
melalui pemesanan online, pelanggan dapat melihat jadwal lapangan yang
tersedia tanpa datang ke lokasi, tanpa menghubungi pengelola dan melakukan
pembayaran melalui transfer. Hal tersebut sudah dibuktikan dalam uji coba
pada tabel 4.47 dan tabel 4.48.
2. Pelanggan tetap dapat melakukan pesanan dengan menghubungi pengelola
melalui SMS atau telepon, pengelola akan membuatkan pesanan offline
dengan metode pembayaran transfer dan pelanggan dapat melakukan
pembayaran tanpa harus datang ke lokasi. Hal tersebut dibuktikan dalam uji
coba pada tabel 4.41.
3. Pelanggan yang telah melakukan pesanan online tetapi tidak bisa melakukan
pembayaran melalui transfer dapat membayar pesanan menggunakan
pembayaran offline dengan datang ke lokasi. Hal ini dibuktikan dalam uji coba
pada tabel. 4.44.
4. Sebagian dana pembayaran lunas dari pembatalan pesanan online akan
dikembalikan ke dalam saldo akun, pelanggan tidak perlu mengambil uang ke
lokasi. Hal ini dibuktikan dalam uji coba pada tabel 4.45.
5. Saldo akun dapat dicairkan untuk mengambil pengembalian dana dari
pembatalan pesanan dan ditambah untuk mempercepat proses pembayaran
pesanan lapangan. Hal ini dibuktikan dalam uji coba pada tabel 4.62, tabel
4.52, tabel 4.58 dan tabel 4.56.
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6. Pengelola dapat menggunakan aplikasi untuk melakukan pencatatan jadwal
dan pemesanan lapangan, filter dan pencarian pesanan. Hal ini dibuktikan
dalam uji coba pada tabel 4.26, tabel 4.37, tabel 4.38 dan tabel 4.39.
7. Pengelola dan pemilik dapat melihat informasi status pesanan, status
pembayaran, rincian pembayaran dan histori status dengan hasil sangat detail
melalui fungsi detail pesanan. Ini dibuktikan dalam uji coba pada tabel 4.40.
8. Pengelola dapat menggunakan aplikasi untuk mengolah total pendapatan dan
pembuatan laporan, dibuktikan dalam uji coba pada tabel 4.46 dan tabel 4.65.
9. Pemilik dapat menggunakan aplikasi untuk mengetahui perkembangan usaha
melalui grafik pada dashboard aplikasi. Dashboard aplikasi menampilkan
jumlah pendapatan dan jumlah pesanan yang divisualisasikan dalam diagram
batang, diagram garis dan diagram lingkaran yang bisa dilihat dalam jangka
per bulan dan per tahun. Hal ini dibuktikan dalam uji coba pada tabel 4.64 dan
tabel 4.65.
10. Pemilik dapat melihat histori pesanan dari masing-masing cabang secara
terpusat dan terhubung tanpa bantuan pengelola masing-masing cabang
dengan cara melihat daftar pesanan pada aplikasi melalui login akun pemilik.
11. Aplikasi juga menangani pencatatan data karyawan, data pelangan, data
lapangan, data cabang dan data rekening pembayaran sebagai data master pada
aplikasi. Hal tersebut dibuktikan dalam uji coba pada tabel 4.28, tabel 4.29,
tabel 4.25, tabel 4.24 dan tabel 4.27.

BAB V
PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil implementasi, uji coba dan evaluasi sistem pada aplikasi

manajemen lapangan futsal pada Mareno Futsal, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Melalui aplikasi, pelanggan dapat melihat jadwal lapangan secara langsung.
Pelanggan juga dapat melakukan pemesanan secara online maupun offline,
dapat melakukan pembayaran secara fleksibel yaitu melalui transfer atau bayar
melalui kasir serta dapat melakukan pembatalan pesanan online dan
pengembalian sebagian dana pembatalan tanpa harus datang ke lokasi.
2. Pengelola dapat menggunakan aplikasi untuk pengelolaan data jadwal, data
karyawan, data pelangan, data lapangan, data cabang, data rekening
pembayaran dan data pemesanan lapangan melalui fitur pencatatan, filter
maupun pencarian.
3. Aplikasi dapat digunakan untuk mengolah total pendapatan dan pembuatan
laporan.
4. Aplikasi dapat memberikan informasi histori pesanan dari masing-masing
cabang secara langsung serta menampilkan detail jumlah pendapatan dan
jumlah pesanan melalui grafik pada dashboard aplikasi yang bisa dilihat
dalam jangka per bulan dan per tahun.
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5.2

Saran
Berdasarkan aplikasi yang telah dibuat dapat diberikan saran untuk

pengembangan aplikasi sebagai berikut:
1. Aplikasi dapat dikembangkan dengan mengintegrasikan pembayaran pesanan
melalui payment gateway dan dompet digital seperti OVO, DANA, GO-PAY
agar pembayaran pesanan lebih mudah dan cepat.
2. Aplikasi dapat dikembangkan dengan menambah fitur pemesanan untuk sewa
tempat olah raga lain seperti lapangan bola, lapangan tenis atau lapangan
basket.
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