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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisa Kebutuhan Sistem 

Sistem aplikasi pemesanan lapangan futsal di wilayah Jepara yang diberi 

nama Aplikasi Futsal Field Jepara menggunakan metode perancang sistem Rapid 

Aplication Development (RAD) dengan urutan tahapan rencana kebutuhan 

pengguna, proses desain sistem atau perancangan, melakukan implementasi atau 

penerapan, dan evaluasi dan validasi hasil.  

4.1.1 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi dengan ke lokasi lapangan 

futsal untuk mendapatkan informasi tentang detail jam buka-tutup, harga sewa, 

tipe lapangan, proses pemesanan lapangan, dan titik koordinat lokasi lapangan 

futsal. Informasi ini akan digunakan untuk merancang sistem dari aplikasi 

pemesanan lapangan futsal ini. 

4.1.1.1 Analisis Sistem yang Berjalan 

Sistem yang berjalan saat ini pemesan melakukan pemesanan melalui 

pesan singkat ke admin tanpa tahu tentang jadwal ketersediaan lapangan futsal 

yang bisa disewa. Dalam proses tersebut umumnya pemesan belum bisa 

mengetahui tentang jadwal lapangan futsal yang bisa disewa. Pemesan dapat 

mengetahui informasi tersebut ketika pesan singkat dibalas oleh admin. Proses 

pesanan seperti ini sering mengakibatkan pemesan membatalkan pesanannya 

setelah mengetahui kalau jadwal lapangan yang tersedia tidak sesuai dengan 

harapan pemesan. Tentu saja ini merugikan pihak futsal dan pemesan karena 

transaksi pemesanan menjadi batal. Berikut merupakan deskripsi urutan proses 

pemesanan lapangan futsal pada umumnya : 

1. Pemesan mendapat informasi nomor kontak admin dari teman atau 

berkunjung ke lokasi lapangan futsal. 

2. Pemesan menghubungi admin lapangan futsal guna menayakan jadwal 

lapangan yang tersedia, serta harga sewa. 
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3. Tahapan terakhir setelah mendapat jadwal yang sesuai dan harga sewa 

yang cocok. Pemesan melakukan pemesanan lapangan futsal. 

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan perlu adanya sistem yang 

dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemesan akan informasi seperti 

jadwal buka-tutup, jadwal ketersediaan lapangan, dan harga sewa guna 

mempermudah pemesan dalam mempertimbangkan akan menyewa lapangan 

futsal tersebut dan admin juga dipermudah dalam pekerjaannya dalam 

menyampaikan informasi yang berulang. 

4.1.2 Analisis Kebutuhan Alat dan Bahan 

Dalam proses membangun sistem peralatan yang digunakan yaitu berupa 

perangkat keras dan perangkat lunak serta menggunakan data berupa informasi 

tentang jadwal buka-tutup, jadwal ketersediaan lapangan, jumlah lapangan yang 

tersedia, lokasi lapangan futsal, dan harga sewa sebagai bahan dari penelitian.  

4.1.2.1 Analisis Kebutuhan Alat 

Alat yang digunakan dalam proses membangun sistem peralatan yang 

digunakan berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Berikut merupakan 

penjelasan untuk masing-masing kategori dan perangkat yang digunakan dalam 

proses pengembangan sistem : 

1. Perangkat Keras 

Perangkat keras (hardware) yang digunakan berupa komputer personal 

desktop untuk alat menulis kode dalam membangun aplikasi dan 

smartphone dengan sistem operasi Android untuk menjalankan aplikasi. 

Berikut merupakan tabel spesifikasi lengkap perangkat keras yang 

digunakan. 

Tabel 4.1. Spesifikasi Perangkat Keras yang Digunakan 

No. Alat Spesifikasi 

1 
Komputer Personal Desktop 

Rakitan 

� Tipe komputer : Personal 

Desktop Rakitan 

� Processor : Intel® Core™ i5-

6500 @3.20 GHz 
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� RAM : DDR4 16 GB 

� VGA : GTX 960 DDR5 2GB 

� Disk : SANDISK SSD PLUS 

480GB Sata 2.5" 

2 Smartphone XIAOMI Mi 8 

� Tipe Smartphone : XIAOMI Mi 

8 

� Chipset : Qualcomm SDM845 

Snapdragon 845 (10 nm) 

� Processor : Octa-core (4x2.8 

GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 

GHz Kryo 385 Silver) 

� Graphic : Adreno 630 

� RAM : 6 GB 

� Disk : 64 GB 

2. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak (software) yang digunakan dalam proses membangun 

sistem khususnya untuk menulis kode program adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Spesifikasi Perangkat Lunak yang Digunakan 

No. Perangkat Lunak Fungsi 

1 Windows 10 Pro 64-bit 
Sistem operasi yang dijalankan di 

komputer 

2 Android Pie 9.0 
Sistem operasi yang dijalankan di 

smartphone 

3 Android Studio 4.1.0 

Aplikasi standar yang digunakan 

sebagai lingkungan pengembangan 

terpadu untuk pengembangan aplikasi 

Android 

4 Dart 2.12.0-29.10.beta 
Bahasa pemrograman yang digunakan 

untuk proses pengembangan aplikasi 
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5 
JAVA jdk1.8.0_151 dan 

Android SDK Build Tools 29 

Alat kompilasi dari kode program ke 

paket aplikasi Android yang bisa 

dijalankan di smartphone 

6 Firebase 

Realtime Database yang digunakan 

sebagai penyimpanan data yang akan 

ditampilkan di aplikasi 

4.1.2.2 Analisis Kebutuhan Bahan 

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini berupa foto stadion futsal, foto 

lapangan futsal, dan informasi tertulis mengenai harga sewa, jadwal buka dan 

tutup, alamat, kontak yang dapat dihubungi, serta nama stadion futsal. Data 

tersebut akan digunakan sebagai konten dalam sistem aplikasi Futsal Field 

Jepara. 

4.1.3 Analisis Kebutuhan Fungsional Sistem 

Kebutuhan fungsional sistem merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan 

fitur yang disediakan dalam sistem untuk digunakan oleh pengguna. Kebutuhan 

fungsional sistem pada sistem aplikasi Futsal Field Jepara akan dibagi menjadi 

dua yaitu sistem untuk pengguna sebagai pemesan dan sistem untuk pengguna 

sebagai pemilik atau admin, berikut daftar kebutuhan fungsional dari masing-

masing kategori : 

1. Kebutuhan fungsional sistem untuk pemesan : 

a. Pemesan dapat melihat daftar lapangan futsal yang terdaftar di 

aplikasi Futsal Field Jepara. 

b. Pemesan dapat melihat informasi detail seperti nama lapangan 

futsal, alamat lapangan futsal, nomor kontak lapangan futsal, 

jadwal buka-tutup lapangan futsal, jumlah lapangan yang tersedia, 

jadwal ketersediaan lapangan, dan harga sewa lapangan. 

c. Pemesan dapat diarahkan ke lokasi lapangan futsal menggunakan 

koordinat yang tercatat di sistem. 

d. Pemesan dapat melakukan pemesanan sesuai dengan informasi 

yang telah diberikan. 
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2. Kebutuhan fungsional sistem untuk admin : 

a. Admin dapat melakukan masukkan berupa data lapangan futsal 

yang ada. 

b. Admin dapat melihat daftar lapangan futsal yang telah 

dimasukkan ke sistem. 

c. Admin dapat melihat detail dari lapangan futsal dan jadwal 

ketersediaan lapangan. 

d. Admin dapat mengubah informasi apapun tentang lapangan futsal 

yang telah dimasukkan ke sistem. 

e. Admin dapat melihat informasi detail pemesan yang telah 

melakukan pemesanan. 

f. Admin dapat melakukan konfirmasi berupa persetujuan atau 

pembatalan pesanan yang telah masuk. 

4.1.4 Analisis Kebutuhan Non Fungsional Sistem 

Kebutuhan non fungsional sistem merupakan batasan layanan yang 

diberikan oleh sistem serta mengutamakan pola perilaku yang dimiliki sistem 

seperti, keandalan sistem, standarisasi, batasan koneksi, dan lain sebagainya. 

Kebutuhan non fungsional sistem ini akan bersifat umum untuk sistem pemesan 

dan sistem admin : 

1. Aplikasi dapat berjalan pada perangkat smartphone dengan minimal 

sistem operasi Android Lolipop 5.1.1 (API 22) namun sangat 

disarankan untuk menggunakan versi Android yang lebih tinggi. 

2. Aplikasi mewajibkan perangkat smartphone memiliki koneksi internet 

agar dapat digunakan dengan baik. 

3. Aplikasi sangat disarankan berjalan pada jaringan 4G LTE. 

4. Aplikasi dapat berjalan dengan baik di semua ukuran layar Smartphone. 

5. Aplikasi mengharuskan pengguna (pemesan atau admin) mengaktifkan 

General Positioning System (GPS) pada perangkat Smartphone. 
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4.2 Perancangan Sistem 

Tahap perancangan sistem dilakukan dengan membuat permodelan 

Unified Modeling Language (UML) diantaranya menggunakan use case diagram, 

sequence diagram, dan activity diagram. 

4.2.1 Deskripsi Sistem 

Sistem aplikasi bernama Futsal Field Jepara, akan terdapat dua sistem 

yaitu sistem untuk pemesan dan sistem untuk pemilik atau admin di lapangan 

futsal. Setiap sistem akan memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan analisis 

kebutuhan fungsional sistem yang telah dijelaskan. Deskripsi sistem akan lebih 

banyak dalam bentuk diagram dengan permodelan Unified Modeling Language 

(UML) sehingga penyampaian menjadi lebih mudah dipahami dan sederhana. 

4.2.1.1 Use Case Diagram 

Use case diagram mendeskripsikan fungsi dari sistem berdasarkan 

perspektif pengguna dan menjelaskan konsep hubungan antara sistem dan dunia 

luar. [20] Berikut merupakan use case diagram dari sistem aplikasi Futsal Field 

Jepara untuk pemesan : 
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Gambar 4.1. Use Case Diagram Sistem untuk Pemesan 

Berikut merupakan deskripsi dari gambar 4.1. use case diagram sistem 

untuk pemesan di aplikasi Futsal Field Jepara. 

Tabel 4.3. Tabel Deskripsi Use Case Diagram Sistem untuk Pemesan 

No. Use Case Deskripsi 

1 Sign In 

Pada use case ini pemesan melakukan 

registrasi untuk masuk ke sistem agar dapat 

melakukan pemesanan dan mendapatkan 

informasi dari lapangan futsal yang 

terdaftar. 

2 
Verifikasi Nomor 

Telepon 

Use case ini merupakan case atau kasus 

yang berjalan bersamaan dengan use case 

sign in untuk melakukan pengecekkan 

terhadap nomor telepon yang digunakan 
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No. Use Case Deskripsi 

oleh pemesan ketika akan registrasi untuk 

masuk ke sistem.  

3 Tampil Sign In Error 

Use case ini merupakan case atau kasus 

yang akan berjalan setelah use case sign in. 

Use case ini digunakan sebagai penampil 

pesan error ketika pemesan gagal untuk 

registrasi masuk ke dalam sistem. 

4 Daftar Lapangan Futsal 

Use case digunakan untuk pemesan melihat 

daftar dari daftar lapangan futsal terdaftar di 

aplikasi Futsal Field Jepara. 

5 Detail Lapangan Futsal 

Use case digunakan untuk menampilkan 

detail informasi dari masing-masing 

lapangan futsal. Use case ini juga akan 

digunakan untuk pemesan melakukan proses 

pemesanan lapangan futsal. 

6 Registrasi 

Use case digunakan untuk pemesan 

melengkapi data diri yang dibutuhkan yang 

nantinya akan digunakan sebagai salah satu 

informasi tambahan saat proses pemesanan 

lapangan. 

7 Pesan Lapangan 

Use case digunakan untuk pemesan 

membuat pesanan baru berdasarkan 

lapangan futsal yang telah dipilih. 
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No. Use Case Deskripsi 

8 Profil Pengguna 

Use case digunakan untuk menampilkan 

informasi berupa data diri pemesan yang 

nantinya akan digunakan untuk melengkapi 

informasi data pemesan saat memesan 

lapangan. 

9 Daftar Pesanan 
Use case digunakan untuk pemesan melihat 

daftar pesanan yang pernah pemesan buat. 

10 Ubah Profil Pengguna 
Use case digunakan untuk pemesan 

mengubah informasi data diri. 

11 Status Pesanan 

Use case case atau kasus yang berjalan 

bersamaan dengan use case Daftar Pesanan. 

Use case ini digunakan untuk memberikan 

informasi status pesanan yang dibuat oleh 

pemesan. Status pesanan yang akan 

didapatkan yaitu berupa informasi pesanan 

diterima atau ditolak oleh pihak admin 

dengan alasan seperti lapangan sedang 

perbaikan atau lain sebagainnya. 

12 
Peta Persebaran Lokasi 

Futsal 

Use case digunakan untuk melihat peta 

persebaran lapangan futsal yang terdaftar. 

13 Peta Lokasi Futsal 
Use case ini berjalan bersamaan ketika 

mengakses Peta Persebaran Lokasi Futsal. 

14 
Direction ke Lokasi 

Futsal 

Use case ini berjalan ketika dibutuhkan 

sebuah fungsi untuk mengarahkan pemesan 

ke lokasi lapangan futsal. 

Selanjutnya merupakan use case diagram dari sistem aplikasi Futsal Field 

Jepara untuk versi admin : 
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Gambar 4.2. Use Case Diagram Sistem untuk Admin 

Berikut merupakan deskripsi dari gambar 4.2. use case diagram sistem 

untuk admin di aplikasi Futsal Field Jepara versi admin. 

Tabel 4.4. Tabel Deskripsi Use Case Diagram Sistem untuk Admin 

No. Use Case Deskripsi 

1 Sign In 

Pada use case ini admin melakukan 

registrasi untuk masuk ke sistem agar dapat 

mengakses fitur yang dimiliki admin seperti 

memperbarui informasi jadwal lapangan, 

mengkonfirmasi pesanan yang masuk, dan 

lain sebagainnya. 

2 
Verifikasi Nomor 

Telepon 

Use case ini merupakan case atau kasus 

yang berjalan bersamaan dengan use case 

sign in untuk melakukan pengecekkan 

terhadap nomor telepon yang digunakan 



41 
 

 

 

No. Use Case Deskripsi 

oleh admin ketika akan registrasi untuk 

masuk ke sistem.  

3 Tampil Sign In Error 

Use case ini merupakan case atau kasus 

yang akan berjalan setelah use case sign in. 

Use case ini digunakan sebagai penampil 

pesan error ketika admin gagal untuk 

registrasi masuk ke dalam sistem. 

4 Registrasi 

Use case digunakan untuk admin 

melengkapi data diri yang dibutuhkan yang 

nantinya akan digunakan sebagai salah satu 

informasi tambahan saat proses 

administrasi. 

5 Daftar Lapangan Futsal 

Use case digunakan untuk admin melihat 

daftar dari lapangan futsal yang telah 

ditambahkan di aplikasi Futsal Field 

Jepara. 

6 Tambah Lapangan Futsal 
Use case digunakan untuk admin 

menambahkan lapangan futsal baru. 

7 Detail Lapangan Futsal 

Use case digunakan untuk menampilkan 

detail informasi dari masing-masing 

lapangan futsal yang telah ditambahkan 

8 
Ubah Detail Lapangan 

Futsal 

Use case digunakan untuk mengubah 

informasi yang telah dibuat. Seperti 

mengubah informasi harga, jadwal, dan lain 

sebagainnya. 

9 Profil Pengguna 
Use case digunakan untuk menampilkan 

informasi berupa data diri dari admin. 

10 Ubah Profil Admin 
Use case digunakan untuk admin mengubah 

informasi data diri. 
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No. Use Case Deskripsi 

11 Daftar Pesanan 
Use Case digunakan untuk menampilkan 

daftar pesanan yang masuk. 

12 Detail Pesanan 
Use case digunakan untuk menampilkan 

detail informasi pesanan yang masuk. 

12 Konfirmasi Pesanan 
Use Case digunakan untuk mengkonfirmasi 

pesanan yang masuk. 

13 Cetak Nota Pesanan 
Use case digunakan untuk proses mencetak 

nota pesanan. 

4.2.1.2 Activity Diagram 

Activity Diagram merupakan gambaran perilaku alur kerja sistem untuk 

aktifitas, objek, state, transisi state dan event. Activity Diagram berfokus pada 

aktifitas yang terjadi dalam proses tunggal suatu sistem dan menunjukkan 

ketergantungan terhadap setiap aktivitasnya. [20] Pada sistem ini akan terdapat 

dua activity diagram yaitu untuk sistem pemesan dan untuk sistem admin 

lapangan futsal, yang akan dibahas hanya aktifitas fitur utama dari sistem aplikasi 

ini yaitu untuk melakukan pengecekkan jadwal lapangan futsal, melakukan 

pemesanan lapangan futsal, serta untuk admin melakukan konfirmasi pesanan 

lapangan futsal yang masuk ke sistem aplikasi. 

4.2.1.2.1 Activity Diagram Sistem Pemesan Mengecek Informasi Jadwal 

Lapangan Futsal 

Berikut merupakan activity diagram  untuk aktivitas mengecek informasi 

tentang jadwal lapangan futsal yang tersedia untuk dipesan. 
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Gambar 4.3. Activity Diagram Sistem Pemesan Melakukan Pengecekkan 

Informasi Jadwal Lapangan Futsal. 

4.2.1.2.2 Activity Diagram Sistem Pemesan Memesan Lapangan Futsal 

Berikut merupakan Activity Diagram untuk aktivitas pemesan melakukan 

pemesanan lapangan futsal. 
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Gambar 4.4. Activity Diagram Sistem Pemesan Melakukan Pemesanan Lapangan 

Futsal. 
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4.2.1.2.3 Activity Diagram Sistem Admin Konfirmasi Pesanan Lapangan 

Futsal 

Berikut merupakan Activity Diagram untuk aktivitas admin dalam 

melakukan konfirmasi pesanan lapangan futsal. 

 

Gambar 4.5. Activity Diagram Sistem Admin Konfirmasi Pesanan Lapangan 

Futsal. 

4.2.1.3 Sequence Diagram 

Sequence diagram menjelaskan tentang interaksi objek yang disusun 

berdasarkan urutan waktu memberikan gambaran tahap demi tahap sesuai dengan 

skenario, termasuk kronologi kejadian yang seharusnya dilakukan secara logis 

untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan Use Case Diagram. [15] Sama 
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seperti activity diagram, sistem ini akan terdapat dua sequence diagram yaitu 

untuk sistem pemesan dan untuk sistem admin Futsal Field Jepara. 

4.2.1.3.1 Sequence Diagram Sistem Pemesan Mengecek Informasi Jadwal 

Lapangan Futsal 

Berikut merupakan sequence diagram dari sistem aplikasi Futsal Field 

Jepara untuk pemesan dalam proses mengecek informasi jadwal lapangan futsal 

yang akan disewa. 

 

Gambar 4.6. Sequence Diagram Sistem Pemesan Mengecek Informasi Jadwal 

Lapangan Futsal 
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4.2.1.3.2 Sequence Diagram Sistem Pemesan Memesan Lapangan Futsal 

Berikut merupakan sequence diagram yang menggambarkan proses 

pemesan melakukan pemesanan atau sewa lapangan futsal di aplikasi Futsal Field 

Jepara. 

 

 

Gambar 4.7. Sequence Diagram Sistem Pemesan Memesan Lapangan Futsal 
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4.2.1.3.3 Sequence Diagram Sistem Admin Konfirmasi Pesanan Lapangan 

Futsal 

Berikut merupakan sequence diagram yang menggambarkan proses admin 

dalam melakukan konfirmasi pesanan yang masuk ke sistem. 

 

Gambar 4.8. Sequence Diagram Sistem Admin Konfirmasi Pesanan Lapangan 

4.3 Perancangan Tampilan Antarmuka 

Perancangan tampilan antarmuka merupakan tahapan sebelum melakukan 

penulisan kode program agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Rancangan 

tampilan antarmuka meliputi beberapa halaman sebagai berikut : 
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1. Sistem Futsal Field Jepara versi pemesan : 

a. Halaman depan. 

b. Halaman sign in. 

c. Halaman registrasi pemesan. 

d. Halaman profil pemesan. 

e. Halaman ubah profil pemesan. 

f. Halaman daftar lapangan futsal. 

g. Halaman detail dan informasi mengenai jadwal 

ketersediaan lapangan futsal. 

h. Halaman peta persebaran lokasi lapangan futsal. 

i. Halaman formulir pemesanan. 

j. Halaman daftar pesanan yang dibuat. 

k. Halaman tentang aplikasi Futsal Field Jepara. 

2. Sistem Futsal Field Jepara Admin versi admin : 

a. Halaman depan. 

b. Halaman sign in. 

c. Halaman registrasi admin. 

d. Halaman menu utama aplikasi. 

e. Halaman daftar lapangan futsal yang tersedia. 

f. Halaman tambah lapangan futsal. 

g. Halaman detail informasi lapangan futsal. 

h. Halaman profil admin. 

i. Halaman ubah profil admin. 

j. Halaman daftar pesanan. 

k. Halaman detail dan konfirmasi pesanan. 

4.3.1 Perancangan Tampilan Halaman Sistem Versi Pemesan 

Sistem aplikasi Futsal Field Jepara versi pemesan memiliki rancangan 

tampilan halaman yang diharapkan dapat mempermudah pengguna atau calon 

pemesan lapangan futsal untuk mendapatkan informasi dari lapangan futsal 

terdekat, jadwal lapangan yang tersedia, serta harga sewa. 
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4.3.1.1 Rancangan Halaman Depan 

Halaman depan dirancang hanya berfungsi sebagai estetika dalam sistem 

aplikasi Futsal Field Jepara. Halaman ini akan memiliki sebuah tampilan ikon 

dari sistem aplikasiyang berada di tengah. 

 

Gambar 4.9. Rancangan Halaman Depan 

4.3.1.2 Rancangan Halaman Sign In 

Halaman sign in dirancang menampilkan logo dari sistem aplikasi, kolom 

masukkan, dan sebuah tombol yang ketika ditekan maka akan memunculkan 

kotak dialog untuk memasukkan nomor pin yang didapat melalui pesan singkat. 

 

Gambar 4.10. Rancangan Halaman Sign In 
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Gambar 4.11. Rancangan Halaman Sign In 

4.3.1.3 Rancangan Halaman Registrasi Pemesan 

Halaman ini dirancang dengan tampilan formulir untuk melengkapi 

informasi data diri pemesan lapangan futsal. 

 

Gambar 4.12. Rancangan Halaman Registrasi Pemesan 

4.3.1.4 Rancangan Halaman Profil Pemesan 

Halaman ini dirancang untuk menampilkan informasi data diri pemesan 

lapangan futsal. 
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Gambar 4.13. Rancangan Halaman Profil Pemesan 

4.3.1.5 Rancangan Halaman Ubah Profil Pemesan 

Halaman ini dirancang untuk pemesan dapat mengubah informasi data diri 

yang telah tersimpan di sistem. 

 

Gambar 4.14. Rancangan Halaman Ubah Profil Pemesan. 

4.3.1.6 Rancangan Halaman Daftar Lapangan Futsal 

Halaman ini dirancang untuk fungsi menampilkan daftar lapangan futsal 

yang telah tersimpan di sistem. 
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Gambar 4.15. Rancangan Halaman Daftar Lapangan Futsal 

4.3.1.7 Rancangan Halaman Detail dan Informasi Jadwal Ketersediaan 

Lapangan Futsal 

Halaman ini dirancang untuk menampilkan informasi secara detail 

mengenai lokasi lapangan futsal serta menampilkan informasi tentang jadwal atau 

status ketersediaan dari lapangan futsal. 

 

Gambar 4.16. Rancangan Halaman Detail dan Informasi Jadwal Lapangan Futsal 

4.3.1.8 Rancangan Halaman Peta Persebaran Lokasi Lapangan Futsal 

Halaman ini dirancang untuk menapilkan peta dan titik-titik lokasi 

lapangan futsal yang telah terdaftar di sistem. 
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Gambar 4.17. Rancangan Halaman Peta Persebaran Lokasi Lapangan Futsal 

4.3.1.9 Rancangan Halaman Formulir Pemesanan 

Halaman ini dirancang untuk menampilkan formulir pemesanan. Data 

yang dimasukkan pemesan nantinya akan digunakan sebagai identifikasi pesanan 

yang dibuat. 

 

Gambar 4.18. Rancangan Halaman Formulir Pemesanan. 

4.3.1.10 Rancangan Halaman Daftar Pesanan yang Dibuat 

Halaman ini dirancang untuk menampilkan daftar pesanan yang pernah 

dibuat oleh pemesan. 
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Gambar 4.19. Rancangan Halaman Daftar Pesanan yang Dibuat 

4.3.1.11 Rancangan Halaman Tentang Aplikasi 

Halaman ini dirancang untuk menampilkan informasi mengenai sistem 

aplikasi Futsal Field Jepara. 

 

Gambar 4.20. Rancangan Halaman Tentang Aplikasi 

4.3.2 Perancangan Tampilan Halaman Sistem Versi Admin 

Sistem aplikasi Futsal Field Jepara versi admin memiliki rancangan 

tampilan halaman yang diharapkan dapat mempermudah admin atau pemilik 

lapangan futsal untuk melakukan pendataan pesanan yang masuk, mendaftarkan 

jenis lapangan futsal yang tersedia, memberikan informasi tentang lapangan 

futsal, serta memperbarui informasi ketersediaan lapangan futsal yang bisa 

disewakan. 
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4.3.2.1 Rancangan Halaman Depan 

Halaman depan dirancang hanya berfungsi sebagai estetika dalam sistem 

aplikasi Futsal Field Jepara versi admin. Halaman ini akan memiliki sebuah 

tampilan ikon dari sistem aplikasi yang berada di tengah. 

 

Gambar 4.21. Rancangan Halaman Depan 

4.3.2.2 Rancangan Halaman Sign In 

Halaman sign in dirancang menampilkan logo dari sistem aplikasi, kolom 

masukkan, dan sebuah tombol yang ketika ditekan maka akan memunculkan 

kotak dialog untuk memasukkan nomor pin yang didapat melalui pesan singkat. 

 

Gambar 4.22. Rancangan Halaman Sign In 
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Gambar 4.23. Rancangan Halaman Sign In 

4.3.2.3 Rancangan Halaman Registrasi Admin 

Halaman ini dirancang dengan tampilan formulir untuk melengkapi 

informasi data diri admin lapangan futsal. 

 

Gambar 4.24. Rancangan Halaman Registrasi Admin 

4.3.2.4 Rancangan Halaman Menu Utama 

Halaman ini dirancang untuk menampilkan menu-menu yang akan 

digunakan oleh admin dalam mengelola lapangan futsal melalui aplikasi versi 

admin. 
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Gambar 4.25. Rancangah Halaman Menu Utama 

4.3.2.5 Rancangan Halaman Daftar Lapangan Futsal 

Halaman ini dirancang untuk menampilkan daftar lapangan futsal yang 

dimiliki oleh admin atau pemilik lapangan futsal. 

 

Gambar 4.26. Rancangan Halaman Daftar Lapangan Futsal 

4.3.2.6 Rancangan Halaman Tambah Lapangan Futsal 

Halaman ini dirancang untuk admin melakukan penambahan lapangan 

futsal baru. 
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Gambar 4.27. Rancangan Halaman Tambah Lapangan Futsal 

4.3.2.7 Rancangan Halaman Detail Informasi Lapangan Futsal 

Halaman ini dirancang untuk menampilkan detail informasi dari lapangan 

futsal yang telah ditambahkan oleh admin. 

 

Gambar 4.28. Rancangan Halaman Detail Informasi Lapangan Futsal 

4.3.2.8 Rancangan Halaman Profil Admin 

Halaman ini dirancang untuk menampilkan informasi diri dari admin 

lapangan futsal. 
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Gambar 4.29. Rancangan Halaman Profil Admin 

4.3.2.9 Rancangan Halaman Ubah Profil Admin 

Halaman ini dirancang untuk mengubah profil admin lapangan futsal. 

 

Gambar 4.30. Rancangan Halaman Ubah Profil Admin 

4.3.2.10 Rancangan Halaman Daftar Pesanan 

Halaman ini dirancang untuk menampilkan pesanan yang diterima oleh 

admin dalam bentuk daftar. 
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Gambar 4.31. Rancangan Halaman Daftar Pesanan 

4.3.2.11 Rancangan Halaman Detail dan Konfirmasi Pesanan 

Halaman ini dirancang untuk admin melihat detail dari pesanan yang 

masuk dan melakukan konfirmasi pesanan tersebut. 

 

Gambar 4.32. Rancangan Halaman Detail dan Konfirmasi Pesanan 

4.4 Perancangan Basis Data 

Basis data digunakan untuk menyimpan data yang ada pada sistem aplikasi 

Futsal Field Jepara. Basis data yang digunakan pada sistem ini yaitu 

menggunakan firebase realtime database, dimana basis data ini menggunakan 

konsep NoSQL dimana konsep ini menggunakan sebuah reference atau titik 

penanda untuk menggantikan tabel, menggunakan konsep child untuk 

menggantikan sebuah field data pada tabel, serta tidak memiliki relasi antar tabel. 
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4.4.1 Struktur Basis Data Daftar Lapangan Futsal 

Berikut ini merupakan susunan struktur dari basis data untuk daftar 

lapangan futsal : 

 

Gambar 4.33. Struktur Basis Data Daftar Lapangan Futsal 

Berikut merupakan deskripsi dari child, dan tipe data yang digunakan pada 

reference futsalFields : 

Tabel 4.5. Deskripsi Reference FutsalFields 

Reference : FutsalFields 

No. Child Tipe Data Deskripsi 

1 FutsalFieldsUID String 
Sebagai child induk dan 

bersifat unik untuk setiap 

* futsalFields 

 - futsalFieldsUid 

  - uid 

  - address 

  - closingHours 

  - fieldTypeFlooring 

  - fieldTypeSynthesis 

  - image 

  - location 

  - name 

  - numberOfField 

  - openingHours 

  - owner 

  - phone 

  - fieldType 

   -flooring 

    - uid 

    - name 

    - numberOfField 

    - priceDay 

    - priceNight 

   -synthesis 

    - uid 

    - name 

    - numberOfField 

    - priceDay 

    - priceNight 
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Reference : FutsalFields 

No. Child Tipe Data Deskripsi 

child-nya. 

2 uid String 

Sebagai referensi dari 

FutsalFieldsUID, 

digunakan agar 

mempermudah jika ingin 

melakukan relasi terhadap 

reference lain. 

3 address String 

Digunakan untuk penanda 

dari alamat lapangan 

futsal. 

4 closingHours String 

Digunakan untuk penanda 

dari jam tutup lapangan 

futsal. 

5 fieldTypeFlooring String 

Digunakan untuk penanda 

dari data yang berisikan 

jenis lapangan flooring. 

6 fieldTypeSynthesis String 

Digunakan untuk penanda 

dari data yang berisikan 

jenis lapangan sintetis. 

7 image String 
Digunakan untuk penanda 

dari url foto lapangan. 

8 location GeoPoint 
Digunakan untuk penanda 

dari koordinat berupa 
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Reference : FutsalFields 

No. Child Tipe Data Deskripsi 

latitude dan longitude dari 

lapangan futsal. 

9 name String 

Digunakan sebagai 

penanda dari nama 

lapangan futsal. 

10 numberOfField Int 

Digunakan sebagai 

penanda dari jumlah 

lapangan futsal yang 

dimiliki oleh setiap 

stadion. 

11 openingHours String 

Digunakan sebagai 

penanda dari jam buka 

lapangan futsal. 

12 owner String 

Digunakan sebagai 

penanda yang menyatakan 

pemilik atau admin yang 

berwenang dari lapangan 

futsal. 

13 phone String 

Digunakan sebagai 

penanda dari nomor 

telepon yang dapat 

dihubungi dari lapangan 

futsal. 
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Reference : FutsalFields 

No. Child Tipe Data Deskripsi 

14 fieldType String 

Digunakan sebagai 

reference dari data tipe-

tipe lapangan futsal. 

15 flooring String 

Digunakan sebagai 

reference dari tipe 

lapangan futsal flooring. 

16 uid String 

Digunakan sebagai 

penanda untuk UID tipe 

lapangan flooring. 

17 name String 

Digunakan sebagai 

penanda dari nama tipe 

lapangan futsal flooring. 

18 numberOfField Int 

Digunakan sebagai 

penanda dari jumlah 

lapangan dengan tipe 

flooring yang tersedia di 

stadion futsal. 

19 priceDay Int 

Digunakan sebagai 

penanda dari harga untuk 

jam pagi di lapangan 

futsal. 

20 priceNight Int 

Digunakan sebagai 

penanda dari harga untuk 

jam malam di lapangan 

futsal. 
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Reference : FutsalFields 

No. Child Tipe Data Deskripsi 

21 synthesis String 

Digunakan sebagai 

reference dari tipe 

lapangan futsal sitetis. 

22 uid String 

Digunakan sebagai 

penanda untuk UID tipe 

lapangan sintetis. 

23 name String 

Digunakan sebagai 

penanda dari nama tipe 

lapangan futsal sintetis. 

24 numberOfField Int 

Digunakan sebagai 

penanda dari jumlah 

lapangan dengan tipe 

sintetis yang tersedia di 

stadion futsal. 

25 priceDay Int 

Digunakan sebagai 

penanda dari harga untuk 

jam pagi di lapangan 

futsal. 

26 priceNight Int 

Digunakan sebagai 

penanda dari harga untuk 

jam malam di lapangan 

futsal. 

4.4.2 Struktur Basis Data Pesanan 

Berikut ini merupakan susunan struktur dari basis data untuk pesanan yang 

masuk : 
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Gambar 4.34. Struktur Basis Data Pesanan 

Berikut merupakan deskripsi dari child dan tipe data yang digunakan pada 

reference orders : 

Tabel 4.6. Deskripsi Reference Orders 

Reference : UserOrders 

No. Child Tipe Data Deskripsi 

1 userOrdersUID String 

Sebagai child induk dan 

bersifat unik untuk setiap 

child-nya. 

2 uid String 

Sebagai referensi dari 

userOrdersUID, digunakan 

agar mempermudah jika 

ingin melakukan relasi 

terhadap reference lain. 

3 fieldType String 

Digunakan untuk penanda 

dari tipe lapangan futsal 

yang dipesan. 

4 futsalFieldName String 

Digunakan untuk penanda 

dari nama stadion futsal 

yang dipesan. 

* userOrders 

 - userOrdersUid 

  - uid 

  - fieldType 

  - futsalFieldName 

  - futsalFieldUID 

  - orderDate 

  - orderStatus 

  - orderTime 

  - price 

  - userName 

  - userUID 
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Reference : UserOrders 

No. Child Tipe Data Deskripsi 

5 futsalFieldUID String 

Digunakan untuk referensi 

ke UID dari lapangan futsal 

yang dipesan agar 

mempermudah proses 

relasi jika dibutuhkan. 

6 orderDate String 
Digunakan untuk penanda 

dari tanggal pesan. 

7 orderStatus Int 

Digunakan untuk penanda 

dari status pesanan dari 

pemesan. 

8 orderTime String 
Digunakan untuk penanda 

dari jam pesan. 

9 price String 

Digunakan untuk penanda 

dari harga yang harus 

dibayarkan pemesan. 

10 userName String 
Digunakan untuk penanda 

dari nama pemesan. 

11 userUID String 

Digunakan untuk referensi 

ke UID dari pemesan agar 

mempermudah proses 

relasi jika dibutuhkan. 

4.4.3 Struktur Basis Data Pengguna 

Berikut ini merupakan susunan struktur dari basis data untuk pengguna 

yang terdaftar untuk admin ataupun calon pemesan lapangan : 



69 
 

 

 

 

Gambar 4.35. Struktur Basis Data Pengguna 

Berikut merupakan deskripsi dari child dan tipe data yang digunakan pada 

reference users : 

Tabel 4.7. Deskripsi Reference Users 

Reference : Users 

No. Child Tipe Data Deskripsi 

1 usersUID String 

Sebagai child induk dan 

bersifat unik untuk setiap 

child-nya. 

2 uid String 

Sebagai referensi dari 

usersUID, digunakan agar 

mempermudah jika ingin 

melakukan relasi terhadap 

reference lain. 

3 name String 

Digunakan untuk penanda 

dari nama pengguna 

sistem. 

4 address String 

Digunakan untuk penanda 

dari alamat pengguna 

sistem. 

5 phone String 
Digunakan untuk penanda 

dari nomor telepon 

* users 

 - usersUid 

  - uid 

  - name 

  - address 

  - phone 

  - email 

  - imageProfile 
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Reference : Users 

No. Child Tipe Data Deskripsi 

pengguna sistem. 

6 email String 

Digunakan untuk penanda 

dari alamat email 

pengguna sistem. 

7 imageProfile String 

Digunakan untuk penanda 

dari url foto profil  

pengguna sistem. 

4.5 Penerapan Rancangan Sistem 

Penerapan rancangan sistem merupakan tahapan setelah semua kebutuhan 

pengguna telah dianalisa serta dibuat dalam bentuk model dengan UML sebagai 

penggambaran awal. Sehingga siap diterapkan ke proses penulisan kode dan 

selanjutnya dijalankan pada smartphone untuk digunakan oleh pengguna serta 

admin dari masing-masing lapangan futsal. 

4.5.1 Penerapan Rancangan Basis Data 

Sistem aplikasi Futsal Field Jepara menggunakan firebase realtime 

database sebagai basis data yang menyediakan fitur real time dimana fitur ini 

memungkinkan menyimpan dan sinkronisasi seraca langsung antar klien atau 

sistem. Berikut merupakan struktur basis data secara keseluruhan di firebase 

realtime database. 

 

Gambar 4.36. Struktur Basis Data 

Berikut merupakan detail dari struktur basis data yang telah diterapkan 

untuk reference futsalFields : 
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Gambar 4.37. Struktur Basis Data Reference Futsal Fields 

Berikut merupakan detail dari struktur basis data yang telah diterapkan 

untuk reference userOrders : 

 

Gambar 4.38. Struktur Basis Data Reference User Orders Sebagai Basis Data 

Pesanan 

Berikut merupakan detail dari struktur basis data yang telah diterapkan 

untuk reference users : 
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Gambar 4.39. Struktur Basis Data Reference Users 

4.5.2 Penerapan Penulisan Kode Program 

Penerapan penulisan kode merupakan tahapan penerapan rancangan sistem 

yang telah dibuat ke dalam sebuah bahasa pemrograman dan dipaketkan untuk 

dapat berjalan pada perangkat smartphone Android. 

 

Gambar 4.40. Versi Android Studio 

Peneliti menggunakan bahasa pemrograman Dart 2.10.4 pada aplikasi 

lingkungan pengembangan terpadu Android Studio 4.1.1 sebagai alat untuk 

membuat sistem. 

 

Gambar 4.41. Versi Dart Sebagai Bahasa Pemrograman yang Digunakan 
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4.5.2.1 Sistem untuk Pemesan 

Sistem ini merupakan sistem aplikasi Futsal Field Jepara versi untuk 

pemesan atau pembeli dari toko Futsal Field Jepara, digunakan sebagai alat 

untuk mempermudah pemesan dalam mengetahui informasi detail seperti nama 

lapangan futsal, alamat lapangan futsal, nomor kontak lapangan futsal, jadwal 

buka-tutup lapangan futsal, jumlah lapangan yang tersedia, jadwal ketersediaan 

lapangan, dan harga sewa lapangan. Berikut tampilan ikon dari sistem aplikasi 

Futsal Field Jepara versi pemesan : 

 

Gambar 4.42. Tampilan Ikon Sistem Aplikasi Futsal Field Jepara Versi Pemesan 

Berikut ini merupakan tampilan ikon dari sistem aplikasi yang telah 

terpasang pada smartphone : 

 

Gambar 4.43. Tampilan Ikon Sistem Aplikasi Futsal Field Jepara Versi Pemesan 

pada Smartphone 

Pada perancangan sistem aplikasi versi pemesan yang telah dijelaskan, 

akan ada sebelas tampilan halaman berdasarkan fungsi masing-masing halaman. 

Berikut ini merupakan penjelasan dari penerapan tiap-tiap rancangan tampilan 

yang ada pada sistem ini : 

4.5.2.1.1 Tampilan Splash Screen 

Tampilan splash screen hanya berfungsi sebagai estetika dari sistem 

aplikasi karena hanya menampilkan logo dari aplikasi. 
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Gambar 4.44. Tampilan Splash Screen 

4.5.2.1.2 Tampilan Sign In 

Tampilan sign in merupakan tampilan pertama yang ditujukan untuk 

pemesan agar dapat masuk ke dalam sistem dan menggunakan fitur pemesanan 

lapangan futsal. 

 

Gambar 4.45. Tampilan Sign In 
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4.5.2.1.3 Tampilan Registrasi Pemesan 

Tampilan registrasi pemesan digunakan untuk pemesan agar memasukkan 

data diri yang dibutuhkan, nantinya data tersebut akan digunakan sebagai 

identifikasi dari pesanan yang dibuat. 

 

Gambar 4.46. Tampilan Registrasi Pemesan 

4.5.2.1.4 Tampilan Profil Pemesan 

Tampilan ini digunakan sebagai media menampilkan informasi data diri 

yang telah ditambahkan oleh pemesan pada tampilan registrasi pemesan. 
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Gambar 4.47. Tampilan Profil Pemesan 

4.5.2.1.5 Tampilan Ubah Profil Pemesan 

Tampilan ubah profil ini digunakan untuk pemesan mengubah data diri 

yang telah ditambahkan di sistem. 

 

Gambar 4.48. Tampilan Ubah Profil Pemesan 

4.5.2.1.6 Tampilan Daftar Lapangan Futsal 

Tampilan daftar lapangan futsal merupakan tampilan utama dari sistem 

aplikasi Futsal Field Jepara yang berisikan daftar lapangan futsal yang telah 

terdaftar di sistem. 
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Gambar 4.49. Tampilan Daftar Lapangan Futsal 

4.5.2.1.7 Tampilan Detail dan Informasi Jadwal Ketersediaan Lapangan 

Futsal 

Tampilan ini merupakan tampilan yang berisikan detail dari lapangan 

futsal. Terdapat informasi mengenai jarak lapangan futsal dengan lokasi pemesan, 

tipe lapangan yang tersedia beserta jumlahnya, jadwal buka dan tutup, daftar 

harga untuk masing-masing tipe lapangan, serta pemesan dapat melakukan 

pengecekkan ketersediaan lapangan yang dapat disewa. 
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Gambar 4.50. Tampilan Detail dan Informasi Jadwal Ketersediaan Lapangan 

Futsal 

 

Gambar 4.51. Tampilan Informasi Jadwal Ketersediaan Lapangan Futsal 

4.5.2.1.8 Tampilan Peta Persebaran Lokasi Lapangan Futsal 

Tampilan ini merupakan peta yang berisikan titik-titik lokasi lapangan 

futsal yang terdaftar pada sistem. Ketika pengguna membuka tampilan ini maka 

sistem akan mendeteksi lokasi pengguna berdasarkan GPS pada smartphone yang 
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digunakan. Sehingga pengguna dapat langsung mengetahui lokasi lapangan futsal 

terdekat di sekitar pengguna. 

 

Gambar 4.52. Tampilan Peta Persebaran Lokasi Lapangan Futsal 

4.5.2.1.9 Tampilan Formulir Pemesanan dan Nota Pemesanan 

Tampilan ini digunakan untuk pemesan melakukan masukkan data untuk 

pemesanan berupa tanggal, jam, dan jenis lapangan. Sistem juga akan secara 

otomatis memberikan informasi jika lapangan masih bisa disewa sesuai dengan 

masukkan tanggal, dan jam yang diberikan oleh pemesan. Selanjutnya pemesan 

akan dihadapkan dengan halaman nota pemesanan untuk mengecek apakah data 

yang diberikan sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai pemesan menekan 

tombol “Pesan Lapangan” untuk mengirimkan data melalui pesan singkat ke 

admin lapangan futsal dan selanjutnya akan dicek lalu dikonfirmasi pesanan 

tersebut oleh admin lapangan futsal. 
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Gambar 4.53. Tampilan Formulir Pemesanan 

 

 

Gambar 4.54. Tampilan Nota Pemesanan 
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4.5.2.1.10 Tampilan Daftar Pesanan yang Dibuat 

Tampilan ini berfungsi menampilkan daftar pesanan yang pernah dibuat 

oleh pemesan. 

 

Gambar 4.55. Tampilan Daftar Pesanan yang Dibuat 

4.5.2.1.11 Tampilan Tentang Aplikasi 

Tampilan ini berisikan informasi tentang sistem aplikasi Futsal Field 

Jepara. 
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Gambar 4.56. Tampilan Tentang Aplikasi 

4.5.2.2 Sistem untuk Admin 

Sistem ini merupakan sistem aplikasi Futsal Field Jepara versi untuk 

admin Futsal Field Jepara, digunakan sebagai alat bantu dalam mendata pesanan 

yang masuk, mengatur informasi dan jadwal lapangan futsal. Berikut tampilan 

ikon dari sistem aplikasi Futsal Field Jepara versi admin : 

 

Gambar 4.57.Tampilan Ikon Sistem Aplikasi Futsal Field Jepara Versi Admin 

Serta berikut ini merupakan tampilan ikon dari sistem aplikasi yang telah 

terpasang pada smartphone : 

 

Gambar 4.58. Tampilan Ikon Sistem Aplikasi Futsal Field Jepara Versi Admin 

pada Smartphone 

Pada perancangan sistem aplikasi versi admin yang telah dijelaskan, akan 

ada sebelas tampilan yang tersedia dengan masing-masing fungsi yang telah 

ditentukan. Berikut ini merupakan penjelasan dari penerapan tiap-tiap rancangan 

tampilan pada sistem ini : 

4.5.2.2.1 Tampilan Splash Screen 

Tampilan splash screen hanya berfungsi sebagai estetika dari sistem 

aplikasi karena hanya menampilkan logo dari aplikasi. 
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Gambar 4.59. Tampilan Splash Screen 

4.5.2.2.2 Tampilan Sign In 

Tampilan sign in merupakan tampilan pertama yang ditujukan untuk 

admin agar dapat masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menggunakan fitur 

untuk mengatur pesanan masuk dan informasi lapangan futsal. 

 

Gambar 4.60. Tampilan Sign In 
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4.5.2.2.3 Tampilan Registrasi Admin 

Tampilan registrasi untuk admin digunakan oleh admin agar memasukkan 

data diri yang dibutuhkan. 

 

Gambar 4.61. Tampilan Registrasi Admin 

4.5.2.2.4 Tampilan Menu Utama 

Tampilan menu utama ini terdiri dari empat menu yaitu informasi 

lapangan, pesanan masuk, profil admin, dan keluar akun atau keluar dari aplikasi. 

 

Gambar 4.62. Tampilan Menu Utama 
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4.5.2.2.5 Tampilan Daftar Lapangan Futsal 

Tampilan daftar lapangan futsal merupakan tampilan yang akan 

menampilkan semua lapangan futsal yang telah ditambahkan oleh admin ke basis 

data sistem aplikasi Futsal Field Jepara. 

 

Gambar 4.63. Tampilan Daftar Lapangan Futsal 

4.5.2.2.6 Tampilan Tambah Lapangan Futsal 

Tampilan tambah lapangan futsal digunakan untuk admin melakukan 

penambahan lapangan futsal baru jika memiliki lebih dari satu tempat futsal yang 

berbeda lokasi. 
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Gambar 4.64. Tampilan Tambah Lapangan Futsal 

4.5.2.2.7 Tampilan Detail Informasi Lapangan Futsal 

Tampilan detail informasi lapangan futsal merupakan tampilan yang 

digunakan untuk menampilkan data informasi lapangan futsal yang telah 

didaftarkan oleh admin ke sistem. Pada tampilan ini admin juga dapat mengedit 

secara langsung informasi yang ada. 

 

Gambar 4.65. Tampilan Detail Informasi Lapangan Futsal 
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Admin juga dapat melakukan pengecekkan status ketersediaan dari 

lapangan futsal. 

 

Gambar 4.66. Tampilan Cek Ketersediaan Lapangan yang Dapat Disewa 

4.5.2.2.8 Tampilan Profil Admin 

Tampilan profil admin merupakan tampilan untuk menampilkan data dari 

informasi data diri admin yang terdaftar. 

 

Gambar 4.67. Tampilan Profil Admin 

4.5.2.2.9 Tampilan Ubah Profil Admin 

Tampilan ubah profil admin merupakan tampilan untuk mengubah 

informasi data diri dari admin yang terdaftar. 
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Gambar 4.68. Tampilan Ubah Profil Admin 

4.5.2.2.10 Tampilan Daftar Pesanan 

Tampilan daftar pesanan merupakan tampilan yang digunakan untuk 

menampilkan daftar pesanan yang masuk dan tercatat di basis data sistem. 

 

Gambar 4.69. Tampilan Daftar Pesanan 
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4.5.2.2.11 Tampilan Detail dan Konfirmasi Pesanan 

Tampilan detail dan konfirmasi pesanan merupakan tampilan yang 

digunakan untuk admin membaca detail dari pesanan yang masuk dan melakukan 

konfirmasi pesanan (menerima pesanan atau membatalkan pesanan).  

 

Gambar 4.70. Tampilan Detail dan Konfirmasi Pesanan 

4.6 Evaluasi dan Validasi Hasil 

Tahap evaluasi dan validasi hasil merupakan tahapan akhir untuk 

memastikan sistem yang telah dibuat tidak mengalami kendala yang berarti dan 

sesuai dengan apa yang sudah dirancang. Pada pengujian kali ini peneliti 

menggunakan metode black box testing untuk ahli media, instrumen validasi 

untuk ahli materi yang merupakan admin dari masing-masing lapangan futsal 

yang terdaftar, dan kuisioner untuk responden yang mewakili pengguna umum. 

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan nantinya akan didapatkan 

persentase berdasarkan kriteria sebagai berikut [21] : 

Tabel 4.8. Penilaian Kelayakan Aplikasi Berdasarkan Persentase 

No Presentase Kriteria 

1 75% - 100% Sangat Layak 
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2 50% - 75% Layak 

3 25% - 50% Cukup Layak 

4 1% - 25% Kurang Layak 

Kriteria tersebut akan dijadikan hasil akhir apakah sistem dapat diterima 

dan dapat diterapkan dengan baik sesuai dengan rancangan yang telah dilakukan. 

4.6.1 Black Box Testing 

Pengujian ini digunakan untuk menguji seluruh tampilan dan fungsi sistem 

dengan penilaian sebagai berikut : 

1. VTR (Valid Tanpa Revisi) = 3  

2. VR (Valid dengan Revisi) = 2  

3. TV (Tidak Valid)  = 1 

Tabel 4.9. Hasil Pengujian Black Box Testing 

No. Modul Nilai 

Aspek Keterpaduan Isi/Materi 

1 Kemudahan alur materi malalui penggunaan bahasa 3 

2 Kesesuaian gambar dengan meteri 3 

3 Kejelasan uraian materi 3 

Aspek Tampilan 

4 Teks dapat terbaca dengan baik 3 

5 Kesesuaian pemilihan jenis huruf dan ukuran huruf 3 

6 Proporsional layout (tatletak teks dan gambar) 3 

7 Kesesuain proporsi warna 3 

Aspek Pengolahan Program 

8 Kecepatan pemrosesan Perintah 2 
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Total 23 

Tabel 4.10. Hasil Persentase Pengujian Ahli Media 

Instrumen Pertanyaan 
Skor Ideal 

(n) 

Skor Total 

(f) 

Persentase 

(P) (%) 
Kriteria 

8 24 23 95,8 
Sangat 

Layak 

4.6.2 Pengujian Ahli Materi 

Pengujian ahli materi dilakukan oleh pemilik dari toko Futsal Field Jepara 

dengan penilaian sebagai berikut : 

1. VTR (Valid Tanpa Revisi) = 3  

2. VR (Valid dengan Revisi) = 2  

3. TV (Tidak Valid)  = 1 

Validasi ini dilakukan untuk mendapatkan saran dan pendapat dari ahli 

materi yang berguna agar sistem dapat berjalan dengan baik. 

Tabel 4.11. Hasil Pengujian Ahli Materi 

No. Pertanyaan 
Hasil 

Pengujian 

1 Apakah aplikasi ini mudah digunakan ? 3 

2 
Apakah fungsi dari tombol pada aplikasi ini sudah sesuai 

dengan perintah ? 

3 

3 Apakah penempatan teks, gambar, tombol sudah sesuai ? 3 

4 Apakah teks dalam aplikasi terbaca dengan jelas ? 3 

5 Apakah tampilan keseluruhan aplikasi sudah sesuai ? 3 

6 
Apakah pemilihan jenis huruf dalam aplikasi sudah sesuai 

? 

3 

Total 90 

Tabel 4.12. Hasil Persentase Pengujian Ahli Materi 

Jumlah Instrumen Skor Skor Persentase Kriteria 
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Responden Pernyataan Ideal 

(n) 

Total 

(f) 

(P) (%) 

5 6 90 90 100 
Sangat 

Layak 

4.6.3 Pengujian Responden 

Pengujian ini dilakukan dengan menyebar kuisioner sebanyak 20 bundel 

ke 20 responden untuk menguji sistem yang telah dibuat dengan penilaian sebagai 

berikut : 

1. SS (Sangat Setuju)  = 5  

2. S (Setuju)   = 4  

3. N (Netral)   = 3 

4. TS (Tidak Setuju)  = 2 

5. STS (Sangat Tidak Setuju) = 1 

Berikut merupakan hasil rekap dari total nilai yang telah dijumlahkan 

sesuai dengan butir pernyataan : 

Tabel 4.13. Hasil Pengujian Responden 

No Pernyataan Nilai 

1 
Apakah anda setuju apabila pemesanan lapangan futsal 

dijadikan aplikasi berbasis android ? 
96 

2 
Apakah aplikasi pemesanan lapangan futsal ini menambah 

pengetahuan tentang metode Navigasi Waypoint ? 
86 

3 
Bahasa dan kalimat yang digunakan dalam aplikasi pemesanan 

lapangan futsal ini mudah dipahami ? 
93 

4 
Penggunaan font, ukuran huruf, warna dan gambar dalam 

aplikasi pemesanan lapangan futsal terlihat jelas ? 
91 

5 
Aplikasi pemesanan lapangan futsal ini mudah untuk dipelajari 

? 
91 

6 
Aplikasi pemesanan lapangan futsal ini menarik atau tidak 

membosankan ? 
89 
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7 
Aplikasi pemesanan lapangan futsal ini sudah sesuai dengan 

kebutuhan ? 
92 

8 
Aplikasi pemesanan lapangan futsal ini dapat digunakan dimana 

saja dan kapan saja ? 
89 

Total 727 

Tabel 4.14. Hasil Persentase Pengujian Responden 

Jumlah 

Responden 

Instrumen 

Pertanyaan 

Skor Ideal 

(n) 

Skor Total 

(f) 

Persentase 

(P) (%) 
Kriteria 

20 Orang 8 800 727 90,8 
Sangat 

Layak 

4.6.4 Evaluasi Hasil 

Berdasarkan hasil daripada pengujian black box yang dilakukan ahli media 

menghasilkan persentase sebesar 95,8%, pengujian oleh ahli materi menghasilkan 

persentase sebesar 100%, dan 20 responden menghasilkan persentase sebesar 

90,8%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem ini sangat layak untuk 

digunakan oleh masyarakat umum. 

 


