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BAB III 

   ANALISIS DAN DESAIN 

Bab ini akan menjelaskan analisa dan desain yang telah dilakukan dengan 

tujuan untuk menjadi dasar dari pembuatan aplikasi. Bab ini terbagi menjadi 

beberapa bagian, yaitu Analisis yang menjelaskan analisa yang telah dilakukan 

dengan melakukan wawancara ataupun survey, Desain yang menjelaskan desain 

dari proses, UI dan data yang akan digunakan dalam pembuatan aplikasi. Terdapat 

juga nilai entrepreneurship yang akan menjelaskan nilai-nilai entrepreneurship 

yang dimiliki oleh aplikasi dalam segi bisnis. 

3.1 Analisis 

Dalam Skripsi Tugas Akhir ini akan dibuat sebuah sistem pemesanan 

lapangan olahraga yang membutuhkan dua sisi user, yaitu pemilik lapangan beserta 

dengan karyawannya yang disebut dengan customer service, dan penggemar 

olahraga, yang akan memesan lapangan tersebut. Aplikasi ini akan menghubungkan 

antara pemilik lapangan dengan penggemar olahraga. 

3.1.1 Analisis Masalah 

Analasis masalah dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap 

pemilik lapangan yang dilakukan melalui aplikasi WhatsApp dan survey online 

terhadap penggemar olahraga melalui Google Forms. Wawancara terhadap pemilik 

lapangan dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dimiliki selama ini, dan 

mencari tahu kebutuhan dari pemilik lapangan ketika mengelola lapangan yang 

dimilikinya. Survey terhadap penggemar olahraga dilakukan untuk mencari tahu 
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kebutuhan, dan permasalahan ketika ingin melakukan pemesanan lapangan 

olahraga. 

Berikut adalah aspek pertanyaan yang diberikan dalam wawancara terhadap 

pemilik lapangan : 

1. Apakah terdapat kendala pada peminjaman lapangan beserta kendala-

kendala yang dialami jika ada 

2. Ketertarikan dalam aplikasi untuk mengelola lapangan 

3. Bagaimana pengelolaan dari lapangan selama ini 

4. Apakah sudah terdapat aplikasi yang membantu pengelolaan tersebut 

5. Apabila pemilik lapangan memiliki lebih dari 1 lapangan 

6. Apakah mereka ingin memiliki aplikasi untuk mengelola lapangan 

tersebut 

7. Kebutuhan dari software atau aplikasi yang diinginkan 

 Berikut adalah aspek pertanyaan yang diberikan dalam survey terhadap 

penggemar olahraga : 

1. Darimana mereka menemukan lokasi lapangan olahraga 

2. Kendala yang ditemui saat ingin memesan lapangan olahraga 

3. Biasanya bila ingin berolahraga, maka mereka melakukannya dimana 

4. Olahraga sebagai profesi atau sebagai hobi 

5. Seberapa mudahkah mereka menemukan lokasi untuk berolahraga 

6. Pendapat mereka apabila pemesanan lapangan dilakukan secara online 

7. Pendapat mengenai kepentingan dari pembayaran pemesanan lapangan 

secara online 
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8. Fitur yang mereka rasa sangat dibutuhkan dalam sebuah aplikasi 

pemesanan lapangan olahraga 

3.1.2 Analisis Solusi 

 Berdasarkan pada Wawancara dan Survey yang telah dilakukan kepada 

pemilik lapangan beserta dengan penggemar olahraga, telah dibuat sebuah daftar 

permasalahan dan solusi yang dihasilkan berdasarkan. Hal ini bisa dilihat pada 

Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Daftar Permasalahan dan Solusi berdasarkan analisis permasalahan 

 Masalah Solusi 

Pemilik Lapangan 

Terdapat jam – jam yang 

populer sehingga 

pelanggan tidak 

mendapatkan tempat 

Menyediakan pemesanan 

lapangan secara online 

dan dapat melihat 

ketersediaan lapangan 

Jadwal pemesanan 

pelanggan yang bentrok 

dan pelanggan yang sudah 

rutin booking tiba-tiba 

batal tanpa pemberitahuan 

Fitur pengecekan 

ketersediaan lapangan 

sehingga tidak jadwal 

yang tabrakan, dan 

pembayaran pemesanan 

diawal 

Dengan berkembangnya 

lapangan yang dimiliki 

pemilik lapangan, pemilik 

lapangan ingin agar dapat 

Membuat Fitur 

pengelolaan pemesanan 

lapangan olahraga untuk 

pemilik lapangan 
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 Masalah Solusi 

mengatur lapangan yang 

dimilikinya dengan lebih 

mudah 

Pemilik lapangan ingin 

agar terdapat fitur 

mengatur sewa lapangan, 

booking online, pelanggan 

mengecek ketersediaan 

lapangan, fitur marketing 

atau promosi, 

menambahkan data 

booking sesuai jam 

peminjaman untuk 

pemesanan secara offline 

Memberikan fitur-fitur 

yang diperlukan seperti : 

1. Mengatur sewa 

lapangan 

2. Pelanggan dapat 

mengecek 

ketersediaan 

lapangan 

3. Booking online 

4. Fitur marketing atau 

promosi 

5. Menambahkan data 

booking offline ke 

dalam aplikasi 

Penggemar Olahraga 

Mencari lokasi lapangan 

olahraga dirasa cukup 

mudah 

Fitur mencari lapangan 

olahraga 
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 Masalah Solusi 

Pemesanan lapangan 

olahraga secara online 

dirasa penting 

Fitur pemesanan 

lapangan olahraga secara 

online 

Pembayaran pemesanan 

lapangan olahraga secara 

online dirasa penting 

Fitur pembayaran 

lapangan olahraga secara 

online 

Mengetahui kualitas 

lapangan olahraga dirasa 

tidak susah, akan tetapi 

tidak mudah juga 

Fitur review untuk 

menilai lapangan-

lapangan yang perna 

dikunjungi dan melihat 

review yang sudah 

pernah diberikan 

sebelumnya pada lokasi 

tersebut 

 

3.1.3 Analisis Kebutuhan Sistem 

 Analisis kebutuhan sistem pada sistem aplikasi website terbagi menjadi 

kebutuhan dari sistem aplikasi dan kebutuhan hardware. Kebutuhan sistem aplikasi 

berupa kebutuhan informasi seputar pengelolaan lapangan olahraga setelah 

melakukan wawancara terhadap pemilik lapangan ataupun pegawai dari lapangan 

olahraga. Kebutuhan hardware yang berupa spesifikasi dari sistem server VPS 
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yang akan digunakan sebagai wadah untuk menyimpan dan menjalankan aplikasi 

website yang akan dibangun. 

 Kebutuhan sistem aplikasi dilakukan dengan melakukan wawancara 

terhadap 3 narasumber, yaitu 1 pemilik lapangan dan 2 pegawai dari pemilik 

lapangan, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan beserta dengan jawaban yang 

telah diberikan adalah : 

1. Pertanyaan : Berapa banyak jumlah Lapangan Olahraga yang terdapat pada 

Lapangan ini? 

Responden pertama memberikan jawaban bahwa terdapat 3 

Lapangan Olahraga Futsal, 2 diantaranya berukuran Sedang, dan 1 

diantaranya berukuran besar, responden kedua menjawab bahwa terdapat 2 

Lapangan Bulu Tangkis, responden ketiga menjawab bahwa terdapat 3 

Lapangan Futsal, dengan 1 Ukuran Besar, dan 2 Ukuran Sedang, dan 1 

Lapangan Basket. 

2. Alur Proses Pemesanan di Lapangan ini seperti apa? 

Responden pertama menjawaban bahwa pemesanan dapat dilakukan 

dengan memilih tanggal pemesanan, jam pesan yang dimana jam pagi dan 

jam malam memiliki harga yang berbeda, responden kedua dan ketiga 

menjawab bahwa pemesanan bisa dilakukan dengan melakukan pemesanan 

langsung ke tempat ataupun bisa melalui telepon untuk melakukan 

pemesanan. 

3. Ketika ingin melakukan pemesanan, apakah terdapat syarat-syaratnya, 

seperti minimal pemesanan berapa jam? 
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Semua responden menjawab bahwa tidak terdapat syarat-syarat 

dalam melakukan pemesanan, yang penting paling tidak melakukan 

pemesanan selama 1 jam. 

4. Apakah kalau ingin memesan hanya bisa langsung ditempat atau bisa 

melalui telepon? 

Semua responden menjawab bahwa pemesanan dapat dilakukan 

dengan melakukan pemesanan langsung ditempat ataupun melalui telepon. 

5. Selama ini, apakah pernah melakukan pemberian diskon terhadap lapangan 

olahraga? 

Responden pertama menjawab bahwa jarang sekali terdapat diskon 

terhadap lapangan olahraga, akan tetapi dalam acara tertentu, terdapat bonus 

jam pemesanan yang biasanya terjadi ketika sebelum diadakannya 

turnamen, responden kedua menjawab bahwa tidak pernah ada memberikan 

diskon, responden ketiga menjawab bahwa diskon diberikan hanya untuk 

acara tertentu 

6. Apakah diskon yang diberikan itu merupakan satu diskon untuk semua 

lapangan olahraga yang tersedia? 

Responden pertama menjawab bahwa lebih ke dalam bentuk bonus 

dari pemesanan dibandingkan dengan diskon terhadap lapangan olahraga, 

responden kedua menjawab bahwa tidak ada diskon, responden ketiga 

menjawab bahwa diskon diberikan terhadap jenis lapangan olahraga yang 

serupa, apabila ingin memberikan diskon terhadap lapangan futsal besar, 
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maka hanyalah lapangan futsal besar yang mendapatkan diskon, dan 

lapangan futsal sedang tidak mendapatkan diskon tersebut. 

7. Apakah diskon yang pernah diberikan dibuat dengan perhitungan hari ke 

hari, atau hanya hitungan jam? 

Responden pertama menjawab bahwa jarang terdapat diskon, 

responden kedua menjawab bahwa tidak ada diskon, responden ketiga 

menjawab bahwa diskon yang diberikan ketika terdapat acara tertentu 

diberikan dalam perhitungan hari ke hari. 

8. Selama ini pengelolaan lapangannya bagaimana? Apakah lapangan ini 

hanya dijaga oleh satu pegawai atau terdapat lebih dari satu pegawai dengan 

pembagian jam kerja? 

Responden pertama  dan ketiga menjawab bahwa lapangan dikelola 

dari beberapa pegawai yang memiliki jam kerja masing-masing, responden 

kedua menjawab bahwa lapangan hanya dikelola oleh pemilik lapangan 

atau pegawai. 

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, analisis kebutuhan 

sistem dari aplikasi dapat diketahui sebagai berikut: 

1. Sebagian besar pemilik lapangan memiliki lebih dari lapangan olahraga 

yang beberapa diantaranya memiliki jenis olahraga yang berbeda-beda 

2. Sistem dalam pemesanan lapangan olahraga yaitu dengan melakukan 

pemesanan dengan memilih tanggal, dan jam yang akan dipesan 

3. Sistem dalam pemesanan lapangan olahraga yang ada, tidak memiliki 

persyaratan dalam melakukan pemesanan lapangan, syarat utama dari 
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melakukan pemesanan yaitu melakukan pemesanan minimal dengan jangka 

waktu satu jam. 

4. Sebagian besar lapangan olahraga jarang sekali memberikan diskon untuk 

pemesanan, dan terdapat beberapa lapangan yang memberikan bonus 

apabila sering melakukan pemesanan, akan tetapi untuk lapangan yang 

memberikan diskon, pemberian diskon dilakukan dengan pembuatan jadwal 

diskon dengan perhitungan dari hari ke hari. 

5. Sebagian besar lapangan memiliki lebih dari satu pegawai yang akan 

mengelola pemesanan lapangan olahraga, dan terdapat beberapa lapangan 

yang hanya memiliki satu pegawai yang akan mengelola lapangan tersebut. 

 Kebutuhan Hardware VPS yang dibutuhkan adalah : 

 RAM 3 GB 

 7.2 Ghz CPUs 

 Disk Space 60 GB 

 Bandwidth 3000 GB 

3.2 Desain 

Setelah melakukan analisa terhadap masalah, solusi dan kebutuhan sistem, 

maka akan dilanjutkan dengan membuat desain dari sistem aplikasi website yang 

akan dibuat. Pembuatan aplikasi ini akan dilakukan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dengan framework Laravel beserta dengan javascript, dan akan 

menggunakan database MySQL. Desain terbagi menjadi tiga bagian yaitu, desain 

proses, desain UI, dan desain data. 
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3.2.1 Desain Proses 

Desain proses aplikasi, terbagi menjadi tiga bagian, yaitu desain Use Case 

Diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram. Desain proses berfungsi untuk 

mengetahui proses-proses yang akan dimiliki oleh aplikasi.  

3.2.1.1 Desain Use Case Diagram 

Pada aplikasi ini, akan terdapat tiga tipe user yang dapat menggunakan 

aplikasi dengan kegunaan yang berbeda, tiga tipe user tersebut adalah Pemilik 

Lapangan, Customer Service, dan Penggemar Olahraga. Pada Gambar 3.1 dapat 

dilihat keseluruhan Use Case Diagram untuk semua tipe user yang ada. 

Pemilik Lapangan dapat melakukan Pendaftaran diri sebagai pemilik 

lapangan, melakukan Login sehingga dapat mengakses halaman website untuk 

pemilik lapangan, melakukan pengelolaan lokasi lapangan dengan menambahkan, 

melihat, mengubah dan menghapus lokasi lapangan yang dimilikinya, melakukan 

pengelolaan lapangan olahraga dengan menambahkan, melihat, mengubah dan 

menghapus lapangan olahraga yang dimilikinya untuk masing-masing lapangan 

olahraga, menambahkan user customer service yang merupakan karyawan dari 

pemilik lapangan tersebut dan dapat mengelola pemesanan, dan memberikan 

diskon pada pemesanan lapangan. Use Case Diagram dari Pemilik Lapangan dapat 

dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.1 Use Case Diagram Semua Tipe User 

 
Gambar 3.2 Use Case Diagram Pemilik Lapangan 
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 Customer Service dapat melakukan Login sehingga dapat mengakses 

halaman website untuk customer service, Menambahkan Pemesanan yang telah 

dilakukan secara offline, pemesanan yang dilakukan secara langsung di lokasi 

lapangan tersebut, Melihat Tabel Pemesanan yang ada untuk setiap lapangan 

olahraga, Melihat Daftar Pembayaran dari setiap lapangan olahraga, melakukan 

Verifikasi Pembayaran dari daftar pembayaran yang ada, dan Melihat serta 

menanggapi review yang telah diberikan oleh penggemar olahraga. Use Case 

Diagram dari Customer Service dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3 Use Case Diagram Customer Service 

 Penggemar Olahraga dapat melakukan Pendaftaran sebagai Penggemar 

Olahraga, melakukan Login sehingga dapat mengakses halaman website untuk 

penggemar olahraga, Mencari Lapangan Olahraga yang diinginkan, Melihat Daftar 

Pemesanan dari lapangan olahraga yang ada sehingga dapat mengetahui pada jam 

berapa saja lapangan dapat dipesan, Melakukan Pemesanan Lapangan Olahraga, 

Membayar pemesanan lapangan olahraga, dan Melihat serta Memberikan Review 
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terhadap Lapangan yang pernah dipesan. Use Case Diagram dari Penggemar 

Olahraga dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 
Gambar 3.4 Use Case Diagram Penggemar Olahraga 

3.2.1.2 Desain Activity Diagram 

Pada website ini, akan terdapat tiga jenis pengguna atau user, yaitu Pemilik 

Lapangan, Customer Service, dan Penggemar Olahraga. Pemilik Lapangan akan 

dapat menambahkan lokasi lapangan, menambahkan lapangan olahraga dari setiap 

lokasi lapangan dan menambahkan customer service untuk setiap lokasi lapangan, 

melakukan promosi berupa pemberian diskon pada waktu tertentu. Customer 

Service akan dapat menambahan pemesanan lapangan offline ke dalam aplikasi, 

melihat tabel pemesanan lapangan olahraga, melihat daftar pembayaran, melakukan 

verifikasi pembayaran. Penggemar olahraga akan dapat mencari lapangan olahraga, 

pemesanan lapangan olahraga, pembayaran pemesanan lapangan olahraga, melihat 

review dari lapangan olahraga, dan menambahkan review dari lapangan olahraga 

yang telah dipesan. 
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Maka dari itu, berikut adalah Activity Diagram dari setiap aktivitas yang 

dapat dilakukan oleh setiap pengguna : 

1. Activity Diagram Login 

Kegiatan Login hanya dapat dilakukan apabila pengguna telah 

membuat akun, customer service hanya dapat masuk ke dalam aplikasi 

apabila pemilik lapangan telah membuatkan akun. Activity Diagram 

dari aktifitas tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 
Gambar 3.5 Activity Diagram Login 

2. Activity Diagram Daftar sebagai Pemilik Lapangan 
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Kegiatan Daftar sebagai Pemilik Lapangan dapat dilakukan 

dengan memilih menu daftar, dan memastikan pilihan jenis pengguna 

yang dipilih adalah Pemilik Lapangan. Activity Diagram dari aktifitas 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

 
Gambar 3.6 Activity Diagram Daftar sebagai Pemilik Lapangan 

3. Activity Diagram Menambah Lokasi Lapangan 
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Kegiatan menambahkan lokasi lapangan hanya dapat dilakukan 

oleh pemilik lapangan yang memerlukan detail dari lokasi lapangan, 

seperti lokasi, foto dari lokasi lapangan tersebut. Lokasi lapangan ini 

akan dapat dilihat dan dicari oleh penggemar olahraga. Activity Diagram 

dari aktifitas tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 
Gambar 3.7 Activity Diagram Menambah Lokasi Lapangan 
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4. Activity Diagram Melihat Lokasi Lapangan 

Kegiatan melihat lokasi lapangan bagi pemilik lapangan hanya 

dapat dilakukan apabila pemilik lapangan telah membuat lapangan, 

pemilik lapangan tidak dapat melihat lapangan olahraga yang dibuat 

oleh pemilik olahraga lainnya, Akan tetapi dengan menggunakan akun 

penggemar olahraga, lapangan yang semua lapangan yang sudah 

memiliki lapangan olahraga dapat dilihat oleh akun tersebut. Activity 

Diagram dari aktifitas tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.8. 

 
Gambar 3.8 Activity Diagram Melihat Lokasi Lapangan 

5. Activity Diagram Mengubah Lokasi Lapangan 

Kegiatan mengubah lokasi lapangan hanya dapat dilakukan oleh 

pemilik lapangan terhadap lapangan yang telah dibuat oleh akun 
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tersebut. Activity Diagram dari aktifitas tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 3.9. 

 
Gambar 3.9 Activity Diagram Mengubah Lokasi Lapangan 
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6. Activity Diagram Menghapus Lokasi Lapangan 

Kegiatan menghapus lokasi lapangan hanya dapat dilakukan 

oleh pemilik lapangan dan terhadap lapangan yang telah dibuat oleh 

akun tersebut, apabila lokasi lapangan dihapus, maka semua data 

didalamnya, seperti lapangan olahraga akan ikut terhapus, ketika ingin 

menghapus lokasi lapangan akan terdapat konfirmasi untuk 

penghapusan sehingga mengurangi terjadinya kesalahan menekan 

tombol penghapusan lapangan. Activity Diagram dari aktifitas tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 3.10. 

 
Gambar 3.10 Activity Diagram Menghapus Lokasi Lapangan 
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7. Activity Diagram Menambah Lapangan Olahraga 

Kegiatan menambahkan lapangan olahraga hanya dapat 

dilakukan oleh pemilik lapangan yang memerlukan detail dari lapangan 

olahraga, seperti jenis olahraga, foto dari lapangan olahraga, fasilitas, 

dan harga pemesanan lapangan. Setelah penggemar olahraga memilih 

lapangan olahraga, penggemar olahraga dapat melakukan pemesanan 

terhadap lapangan olahraga. Activity Diagram dari aktifitas tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 3.11. 

8. Activity Diagram Melihat Lapangan Olahraga 

Kegiatan melihat lapangan olahraga bagi pemilik lapangan 

hanya dapat dilakukan apabila terhadap lapangan olahraga dari lapangan 

yang telah dibuat oleh akun tersebut sebelumnya. Activity Diagram dari 

aktifitas tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.12. 

9. Activity Diagram Mengubah Lokasi Lapangan 

Kegiatan mengubah lapangan olahraga hanya dapat dilakukan 

oleh pemilik lapangan terhadap lapangan olahraga telah yang dibuat 

oleh akun tersebut. Activity Diagram dari aktifitas tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 3.13. 
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Gambar 3.11 Activity Diagram Menambah Lapangan Olahraga 
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Gambar 3.12 Activity Diagram Melihat Lapangan Olahraga 
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Gambar 3.13 Activity Diagram Mengubah Lapangan Olahraga 
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Gambar 3.14 Activity Diagram Menghapus Lapangan Olahraga 
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10. Activity Diagram Menambah Customer Service 

Kegiatan menambahkan customer service hanya dapat 

dilakukan oleh pemilik lapangan yang memerlukan detail seperti nama, 

username, password, dan lokasi lapangan yang akan dilayani. Customer 

Service akan berhubungan langsung dengan penggemar olahraga dalam 

kegiatan pemesanan lapangan olahraga, baik secara online maupun 

offline. Activity Diagram dari aktifitas tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 3.15. 

11. Activity Diagram Memberikan Diskon Pada Pemesanan Lapangan 

Kegiatan memberikan diskon pada pemesanan lapangan dapat 

dilakukan oleh pemilik lapangan yang memerlukan detail seperti jangka 

waktu diskon, dan lapangan olahraga atau lokasi lapangan yang akan 

diberikan diskon tersebut. Pemberian diskon ini bertujuan sebagai salah 

satu fitur marketing untuk pemilik lapangan. Activity Diagram dari 

aktifitas tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.16. 

12. Activity Diagram Menambah Pemesanan Lapangan Offline 

Kegiatan menambahkan pemesanan lapangan offline hanya 

dapat dilakukan oleh customer service yang memerlukan detail seperti 

lapangan olahraga yang dipesan, nama pemesanan, jumlah biaya 

pemesanan dan waktu pemesanan. Penambahan pemesanan lapangan 

offline akan mempengaruhi tabel pemesanan lapangan olahraga yang 

terdapat di aplikasi website. Activity Diagram dari aktifitas tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 3.17. 
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Gambar 3.15 Activity Diagram Menambah Customer Service 
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Gambar 3.16 Activity Diagram Memberikan Diskon Pada Pemesanan Lapangan  
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Gambar 3.17 Activity Diagram Menambah Pemesanan Lapangan Offline 
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13. Activity Diagram Melihat Tabel Pemesanan Lapangan Olahraga 

Kegiatan melihat tabel pemesanan lapangan olahraga dapat 

dilakukan oleh setiap jenis pengguna, akan tetapi apabila jam-jam 

tertentu sudah dipesan, maka bagi penggemar olahraga, hanya akan 

ditampilkan telah dipesan, dan tidak menampilkan nama dari pemesan 

tersebut. Activity Diagram dari aktifitas tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 3.18. 

  
Gambar 3.18 Activity Diagram Melihat Tabel Pemesanan Lapangan Olahraga 
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14. Activity Diagram Melihat Daftar Pembayaran 

Kegiatan melihat daftar pembayaran hanya dapat dilakukan oleh 

customer service. Customer Service akan dapat melihat daftar 

pembayaran beserta melakukan verifikasi pembayaran terhadap 

pemabayaran yang belum diverifikasi. Activity Diagram dari aktifitas 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.19. 

 
Gambar 3.19 Activity Diagram Melihat Daftar Pembayaran 
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15. Activity Diagram Melakukan Verifikasi Pembayaran 

Kegiatan melakukan verifikasi pembayaran hanya dapat 

dilakukan oleh customer service. Setelah verifikasi pembayaran 

dilakukan, maka pemesan lapangan akan dapat menggunakan lapangan 

tersebut sesuai dengan waktu pemesanan. Activity Diagram dari 

aktifitas tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.20. 

 
Gambar 3.20 Activity Diagram Melakukan Verifikasi Pembayaran  
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16. Activity Diagram Melihat Review 

Kegiatan melihat review dapat dilakukan oleh setiap jenis 

pengguna, akan tetapi yang dapat memberikan review hanyalah 

penggemar olahraga, dan pemberian tanggapan oleh customer service. 

Activity Diagram dari aktifitas tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.21. 

 
Gambar 3.21 Activity Diagram Melihat Review 

17. Activity Diagram Menanggapi Review 

Kegiatan menanggapi review hanya dapat dilakukan oleh 

customer service, pemberian tanggapan review hanya dapat dilakukan 

apabila terdapat review yang belum memiliki tanggapan dari customer 
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service. Activity Diagram dari aktifitas tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 3.22. 

 
Gambar 3.22 Activity Diagram Menanggapi Review 

18. Activity Diagram Daftar sebagai Penggemar Olahraga 

Kegiatan Daftar sebagai Penggemar Olahraga dapat dilakukan 

dengan memilih menu daftar, dan memastikan pilihan jenis pengguna 
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yang dipilih adalah Penggemar Olahraga. Activity Diagram dari aktifitas 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.23. 

 
Gambar 3.23 Activity Diagram Daftar sebagai Penggemar Olahraga 

19. Activity Diagram Memesan Lapangan Olahraga 

Kegiatan memesan lapangan olahraga hanya dapat dilakukan 

oleh penggemar olahraga, pemesanan lapangan membutuhkan data 

berupa lapangan olahraga yang dipesan, tanggap pemesanan dan lama 

waktu pemesanan. Activity Diagram dari aktifitas tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 3.24. 
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Gambar 3.24 Activity Diagram Memesan Lapangan Olahraga 
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20. Activity Diagram Pembayaran Pemesanan Lapangan Olahraga 

Kegiatan pembayaran pemesanan lapangan olahraga hanya 

dapat dilakukan oleh penggemar olahraga, pembayaran pemesanan 

membutuhkan gambar bukti pembayaran dan gambar kartu identitas. 

Activity Diagram dari aktifitas tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.25. 

 
Gambar 3.25 Activity Diagram Pembayaran Pemesanan Lapangan Olahraga 
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21. Activity Diagram Memberikan Review 

Kegiatan memberikan review dari lapangan olahraga hanya 

dapat dilakukan oleh penggemar olahraga setelah melakukan 

pemesanan lapangan olahraga pada lokasi lapangan yang dituju yang 

membutuhkan nilai skala review, beserta komentar terhadap lapangan 

tersebut. Review dari penggemar olahraga dapat dikomentari oleh 

penggemar olahraga lainnya dan customer service. Activity Diagram 

dari aktifitas tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.26. 

 
Gambar 3.26 Activity Diagram Memberikan Review 
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22. Activity Diagram Mencari Lapangan Olahraga 

Kegiatan mencari lapangan olahraga hanya dapat dilakukan oleh 

penggemar olahraga dengan mencari berdasarkan nama lokasi 

lapangan, dan/atau berdasarkan jenis olahraga yang diinginkan. Activity 

Diagram dari aktifitas tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.27. 

 
Gambar 3.27 Activity Diagram Mencari Lapangan Olahraga  
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3.2.1.3 Desain Class Diagram 

Class Diagram adalah sebuah struktur diagram statis yang mendeskripsikan 

struktur class dari sistem besertakan dengan atribut, fungsi dan relasi terhadap class 

lainnya. Class Diagram dari aplikasi dapat dilihat pada Lampiran 3. Pada Class 

Diagram ini, terdapat 3 jenis class yang penting, yaitu Kernel, Controller dan 

Model. Kernel adalah sebuah class yang akan menjalankan sistem penjadwalan 

pekerjaan berbasis waktu, Controller adalah sebuah class yang berfungsi untuk 

melakukan pemrosesan data berupa request yang didapatkan dari pengguna seperti 

input dan akan disimpan pada database dengan menggunakan class Model, 

Controller dapat melakukan menambah, mengambil, mengubah, dan menghapus 

data pada database dengan bantuan class Model. Terdapat beberapa notasi penting 

yang digunakan pada Class Diagram ini, yaitu Aggregation, Association, dan 

Dependency. Notasi Aggregation digunakan pada class Kernel terhadap class 

Commands, dimana class Kernel menyimpan atau memiliki class Command akan 

tetapi class Kernel dan class Command dapat berdiri sendiri. Notasi Association 

digunakan pada class Model terhadap class Model lainnya, notasi Association 

digunakan apabila class membutuhkan untuk berkomunikasi satu dengan yang 

lainnya, dalam hal ini class Model akan dapat berkomunikasi dengan class Model 

lainnya yang akan berfungsi untuk mendapatkan relasi dari satu model terhadap 

model yang lainnya, contohnya adalah dengan adanya hubungan association antara 

Lapangan dengan Lapangan Olahraga, model Lapangan akan dapat mendapatkan 

daftar Lapangan Olahraga dari lapangan tersebut. Notasi Dependency digunakan 

pada class Controller terhadap class Model, notasi ini digunakan untuk 
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menunjukkan bahwa terdapat relasi menggunakan diantara satu class dengan class 

yang lainnya, dalam hal ini, class Controller akan dapat menggunakan class Model 

untuk dapat menambah, mengambil, mengubah atau menghapus data pada 

database. 

3.2.1.4 Desain Sequence Diagram 

Desain Sequence Diagram dari aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Sequence Diagram Login 

Sequence Diagram Login dapat dilihat pada Gambar 3.28. 

Untuk dapat masuk ke dalam aplikasi, pengguna perlu membuat akun 

terlebih dahulu, terkecuali pengguna customer service yang akan 

membutuhkan pemilik lapangan untuk membuatkan akun tersebut. 

 
Gambar 3.28 Sequence Diagram Login 
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2. Sequence Diagram Daftar sebagai Pemilik Lapangan 

Sequence Diagram daftar sebagai pemilik lapangan dapat dilihat 

pada Gambar 3.29. Pemilik lapangan perlu memasukkan email dan 

password, serta memilih jenis pengguna pemilik lapangan. 

 
Gambar 3.29 Sequence Diagram Daftar sebagai Pemilik Lapangan 

3. Sequence Diagram Menambah Lokasi Lapangan 

Sequence Diagram menambah lokasi lapangan dapat dilihat 

pada Gambar 3.30. Untuk menambah lokasi lapangan, pemilik lapangan 

perlu memberikan data berupa nama lokasi lapangan, jam buka, jam 

tutup, lokasi lapangan tersebut, dan hari dimana lapangan tersebut 

dibuka. 
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Gambar 3.30 Sequence Diagram Membuat Lokasi Lapangan 

4. Sequence Diagram Melihat Lokasi Lapangan 

Sequence Diagram melihat lokasi lapangan dapat dilihat pada 

Gambar 3.31. Lokasi lapangan yang dapat dilihat bagi pemilik lapangan  

hanyalah lokasi lapangan yang dibuat oleh akun tersebut, sedangkan 

untuk customer service, hanya dapat melihat lapangan yang diatur oleh 

akun tersebut. 

 
Gambar 3.31 Sequence Diagram Melihat Lokasi Lapangan 

5. Sequence Diagram Mengubah Lokasi Lapangan 

Sequence Diagram mengubah lokasi lapangan dapat dilihat pada 

Gambar 3.32. Lokasi lapangan yang dapat diubah adalah lokasi 
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lapangan yang dibuat oleh akun pemilik lapangan tersebut, dan hanyalah 

pemilik lapangan yang dapat mengubah lokasi lapangan tersebut. 

 
Gambar 3.32 Sequence Diagram Mengubah Lokasi Lapangan 

6. Sequence Diagram Menghapus Lokasi Lapangan 

Sequence Diagram menghapus lokasi lapangan dapat dilihat 

pada Gambar 3.33. Untuk menghapus lokasi lapangan, pemilik 

lapangan perlu memberikan data berupa nama lokasi lapangan, jam 

buka, jam tutup, lokasi lapangan tersebut, dan hari dimana lapangan 

tersebut dibuka. 

 
Gambar 3.33 Sequence Diagram Menghapus Lokasi Lapangan 

7. Sequence Diagram Menambah Lapangan Olahraga 
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Sequence Diagram menambah lapangan olahraga dapat dilihat 

pada Gambar 3.34. Untuk menambah lapangan olahraga, pemilik 

lapangan perlu memberikan data berupa nama lapangan olahraga, harga 

per jam, jenis olahraga, dan fasilitas dari lapangan olahraga tersebut. 

  
Gambar 3.34 Sequence Diagram Menambah Lapangan Olahraga 

8. Sequence Diagram Melihat Lapangan Olahraga 

Sequence Diagram melihat lapangan olahraga dapat dilihat pada 

Gambar 3.35. Pemilik lapangan hanya dapat melihat lapangan olahraga 

dari lapangan yang telah dibuat oleh akun pemilik lapangan tersebut. 

 
Gambar 3.35 Sequence Diagram Melihat Lapangan Olahraga 
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9. Sequence Diagram Mengubah Lapangan Olahraga 

Sequence Diagram mengubah lapangan olahraga dapat dilihat 

pada Gambar 3.36. Pemilik lapangan hanya dapat mengubah lapangan 

olahraga dari lapangan yang pernah dibuat sebelumnya oleh akun 

tersebut. 

 
Gambar 3.36 Sequence Diagram Mengubah Lapangan Olahraga 

10. Sequence Diagram Menghapus Lapangan Olahraga 

Sequence Diagram menghapus lapangan olahraga dapat dilihat 

pada Gambar 3.37. Pemilik lapangan hanya dapat menghapus lapangan 

olahraga dari lapangan yang pernah dibuat sebelumnya oleh akun 

tersebut, sebelum lapangan benar-benar terhapus, akan terdapat 

konfirmasi penghapusan untuk mencegah penghapusan tanpa sengaja. 
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Gambar 3.37 Sequence Diagram Menghapus Lapangan Olahraga 

11. Sequence Diagram Menambah Customer Service 

Sequence Diagram menambah customer service dapat dilihat 

pada Gambar 3.38. Untuk menambah customer service, pemilik 

lapangan perlu memberikan data berupa nama, email, password, beserta 

dengan lapangan yang akan dikelola pemesanaannya oleh customer 

service tersebut. 

 
Gambar 3.38 Sequence Diagram Menambah Customer Service 

12. Sequence Diagram Memberikan Diskon Pada Pemesanan Lapangan 
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Sequence Diagram memberikan diskon pada pemesanan 

lapangan dapat dilihat pada Gambar 3.39. Untuk memberikan diskon 

pada lapangan, maka pemilik lapangan perlu memilih lapangan olahraga 

dari lapangan yang dimilikinya, dan persentase diskon yang akan 

diberikan. 

Gambar 3.39 Sequence Diagram Memberikan Diskon Pada Pemesanan Lapangan 

13. Sequence Diagram Menambah Pemesanan Lapangan Offline 

Sequence Diagram menambah pemesanan lapangan Offline 

dapat dilihat pada Gambar 3.40. Untuk menambah pemesanan lapangan 

Offline, maka customer service perlu lapangan olahraga dari lapangan 

yang dikelolanya, dan memberikan data berupa nama pemesan, kartu 

identitas, jam mulai, dan jam selesai. 

14. Sequence Diagram Melihat Tabel Pemesanan Lapangan Olahraga 

Sequence Diagram melihat tabel pemesanan lapangan olahraga 

dapat dilihat pada Gambar 3.41. Untuk melihat tabel pemesanan, 

seluruh jenis user perlu memilih lapangan olahraga dari lapangan yang 

tersedia. 
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Gambar 3.40 Sequence Diagram Menambah Pemesanan Lapangan Offline 

 
Gambar 3.41 Sequence Diagram Melihat Tabel Pemesanan Lapangan Olahraga 

15. Sequence Diagram Melihat Daftar Pembayaran 

Sequence Diagram melihat daftar pembayaran dapat dilihat pada 

Gambar 3.42. Untuk melihat daftar pembayaran, customer service perlu 

memilih lapangan olahraga dari lapangan olahraga yang tersedia. 
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Gambar 3.42 Sequence Diagram Melihat Daftar Pembayaran 

16. Sequence Diagram Melakukan Verifikasi Pembayaran 

Sequence Diagram melakukan verifikasi pembayaran dapat 

dilihat pada Gambar 3.43. Untuk melakukan verifikasi pembayaran, 

customer service perlu memilih pembayaran yang tersedia dan masih 

belum diperiksa. 

Gambar 3.43 Sequence Diagram Melakukan Verifikasi Pembayaran 

17. Sequence Diagram Melihat Review Dari Lapangan Olahraga 

Sequence Diagram melihat review dari lapangan olahraga dapat 

dilihat pada Gambar 3.44. Untuk Melihat Review, pengguna harus 

memilih lapangan olahraga dari lapangan olahraga yang tersedia. 
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Gambar 3.44 Sequence Diagram Melihat Review Dari Lapangan Olahraga 

18. Sequence Diagram Menanggapi Review Dari Lapangan Olahraga 

Sequence Diagram menanggapi review dari lapangan olahraga 

dapat dilihat pada Gambar 3.45. Menanggapi review hanya dapat 

dilakukan oleh customer service dan hanya dapat dilakukan apabila 

lapangan olahraga telah diberikan ulasan dari penggemar olahraga. 

 
Gambar 3.45 Sequence Diagram Melihat Review Dari Lapangan Olahraga 

19. Sequence Diagram Daftar sebagai Penggemar Olahraga 

Sequence Diagram daftar sebagai penggemar olahraga dapat 

dilihat pada Gambar 3.46. Penggemar olahraga perlu memasukkan 

email dan password, serta memilih jenis pengguna penggemar olahraga. 
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Gambar 3.46 Sequence Diagram Daftar sebagai Pemilik Lapangan 

20. Sequence Diagram Melakukan Pemesanan Lapangan Olahraga 

Sequence Diagram melakukan pemesanan lapangan olahraga 

dapat dilihat pada Gambar 3.47. Untuk melakukan pemesanan lapangan 

olahraga, penggemar olahraga harus memilih lapangan olahraga yang 

ingin dipesannya, memberikan data berupa jam mulai, jam selesai, dan 

tanggal pemesanan. 

Gambar 3.47 Sequence Diagram Melakukan Pemesanan Lapangan Olahraga 

21. Sequence Diagram Melakukan Pembayaran Lapangan Olahraga 

Sequence Diagram melakukan pembayaran lapangan olahraga 

dapat dilihat pada Gambar 3.48. Pembayaran hanya dapat dilakukan 
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apabila pemesanan terdapat pemesanan yang belum dilakukan 

pembayaran. 

Gambar 3.48 Sequence Diagram Melakukan Pembayaran Lapangan Olahraga 

22. Sequence Diagram Memberikan Review Dari Lapangan Olahraga 

Sequence Diagram memberikan review dari lapangan olahraga 

dapat dilihat pada Gambar 3.49. Untuk memberikan review dari 

lapangan olahraga, penggemar olahraga perlu memilih lapangan 

olahraga yang ingin diberikan review, dan memberikan data berupa, 

review dan rating yang diberikan pada lokasi lapangan tersebut. 

 
Gambar 3.49 Sequence Diagram Memberikan Review Dari Lapangan Olahraga 
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23. Sequence Diagram Mencari Lapangan Olahraga 

Sequence Diagram mencari lapangan olahraga dapat dilihat 

pada Gambar 3.50. Untuk mencari lapangan olahraga, penggemar 

olahraga perlu memberikan data berupa nama lokasi lapangan ataupun 

jenis olahraga yang ingin dicari.  

 
Gambar 3.50 Sequence Diagram Mencari Lapangan Olahraga 

3.2.2 Desain UI 

Desain UI dari aplikasi ini berupa desain Mock Up Diagram, desain UI 

berfungsi untuk menunjukkan rencana kerangka tampilan awal dari aplikasi. 

Berikut adalah desain Mock Up Diagram yang telah dibentuk : 

Pada Gambar 3.51 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

utama untuk setiap jenis user. Pada halaman utama ada terdapat 2 tombol utama 
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yaitu Sign In dan Sign Up. Sign In berguna untuk masuk ke dalam akun yang telah 

dibuat, dan Sign Up berguna untuk membuat akun baru. 

  
Gambar 3.51 Mock Up Diagram Halaman Utama 

Pada Gambar 3.52 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman Sign 

In. Pada halaman ini, user perlu memasukkan email dan password dari akun 

pengguna. Apabila lupa password, maka user dapat memilih Forgot Your 

Password? Untuk merubah ulang password yang dimiliki. Dan apabila belum 

memiliki akun, dapat menekan tombol Sign Up untuk melakukan registrasi. 
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Gambar 3.52 Mock Up Diagram Sign In 

Pada Gambar 3.53 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari Halaman 

Sign Up. Pada Halaman Ini, pengguna dapat membuat akun baru, dengan memilik 

tipe user yang sesuai, apabila ingin mendaftar sebagai Penggemar Olahraga, maka 

akan perlu menekan tombol Penggemar Olahraga, dan apabila pengguna adalah 

pemilik lapangan, maka akan perlu memilih tombol Pemilik Lapangan. Pengguna 

juga dapat menekan tombol Sign In apabila telah memiliki, pada halaman ini, 

pengguna perlu memasukkan nama, email dan password. 
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Gambar 3.53 Mock Up Diagram Sign Up  

Pada Gambar 3.54 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Forgot Password. Halaman ini akan muncul apabila user yang ingin Sign In lupa 

password dan menekan tombol Forgot Password. Pengguna akan diminta untuk 

memasukkan email dari akun yang dimilikinya. 

  
Gambar 3.54 Mock Up Diagram Forgot Password  
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Pada Gambar 3.55 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari Reset 

Password. Halaman ini akan muncul ketika pengguna lupa password, dan telah 

melakukan Forgot Password. Pengguna perlu memasukkan password baru untuk 

mengubah password yang dimilikinya. 

  
Gambar 3.55 Mock Up Diagram Reset Password 

 Pada Gambar 3.56 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Dashboard Pemilik Lapangan. Pada Halaman ini, pemilik lapangan dapat 

menambah lokasi lapangan, memilih menu lain seperti Menu Customer Service, 

dimana pada menu tersebut, pemilik lapangan dapat mengatur customer service 

pada setiap lokasi lapangan tersebut. Pada Halaman ini juga akan menampilkan 

Lokasi-Lokasi Lapangan yang telah dimiliki oleh pemilik lapangan, dan dapat 

menekan lapangan tersebut untuk melihat detail lokasi lapangan seperti lapangan 

olahraga yang terdapat didalamnya. 
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Gambar 3.56 Mock Up Diagram Dashboard Pemilik Lapangan  

Pada Gambar 3.57 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Manage Customer Service. Pada halaman ini, pemilik lapangan dapat 

menambahkan akun customer service yang akan diberikan kepada pemilik 

lapangan, pemilik lapangan juga dapat menghapus, dan mengubah data pemilik 

lapangan seperti apabila customer service lupa password yang dimilikinya. 

 
Gambar 3.57 Mock Up Diagram Manage Customer Service  
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Pada Gambar 3.58 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

tambah Customer Service. Pada halaman ini pemilik lapangan dapat membuat akun 

baru untuk customer service sehingga pemesanan lapangan dari lapangan-lapangan 

dapat diproses oleh customer service tersebut. 

 
Gambar 3.58 Mock Up Diagram Tambah Customer Service 

Pada Gambar 3.59 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

ubah Customer Service. Halaman ini mirip dengan halaman tambah customer 

service, akan tetapi data seperti nama, email, dan lapangan yang dikelola 

pemesanannya akan muncul dan dapat diubah, akan tetapi password tidak akan 

dimunculkan kembali pada halaman tersebut. 
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Gambar 3.59 Mock Up Diagram Ubah Customer Service 

Pada Gambar 3.60 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Lokasi Lapangan untuk Pemilik Lapangan. Pada halaman ini Pemilik Lapangan 

dapat mengubah, menghapus lokasi lapangan tersebut, dan juga dapat menambah 

lapangan olahraga baru ke dalamnya. 

 
Gambar 3.60 Mock Up Diagram Lokasi Lapangan Pemilik Lapangan 
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 Pada Gambar 3.61 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Tambah Lokasi Lapangan. Pada halaman ini Pemilik Lapangan dapat perlu 

memasukkan nama Lokasi Lapangan, Jam Buka, Jam Tutup, Lokasi Lapangan 

Tersebut dan Hari dimana Lapangan tersebut Buka. 

 
Gambar 3.61 Mock Up Diagram Tambah Lokasi Lapangan 

Pada Gambar 3.62 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Ubah Lokasi Lapangan. Halaman ini serupa dengan halaman Tambah Lokasi 

Lapangan, akan tetapi data Lokasi Lapangan akan ditampilkan kembali dan dapat 

diubah. 
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Gambar 3.62 Mock Up Diagram Ubah Lokasi Lapangan 

Pada Gambar 3.63 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Lapangan Olahraga untuk pemilik Lapangan. Pada halaman ini Pemilik Lapangan 

dapat mengubah, menghapus lokasi lapangan tersebut, memberikan discount, 

melihat daftar pemesanan dan juga dapat menambah lapangan olahraga baru. 

Pada Gambar 3.64 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Tambah Lapangan Olahraga. Pada halaman ini Pemilik Lapangan dapat menambah 

lapangan olahraga berdasarkan nama, harga pemesanan per jam dan fasilitas pada 

lapangan olahraga tersebut. 

Pada Gambar 3.65 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Ubah Lapangan Olahraga. Pada halaman ini Pemilik Lapangan dapat mengubah 

data dari lapangan olahraga yang dimilikinya. 
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Gambar 3.63 Mock Up Diagram Lapangan Olahraga Pemilik Lapangan 

 
Gambar 3.64 Mock Up Diagram Tambah Lapangan Olahraga 
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Gambar 3.65 Mock Up Diagram Ubah Lapangan Olahraga  

Pada Gambar 3.66 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Memberikan Diskon Lapangan Olahraga. Pada halaman ini Pemilik Lapangan 

dapat memberikan diskon pada lapangan olahraga yang telah dipilih. 

 
 Gambar 3.66 Mock Up Diagram Memberikan Diskon Lapangan Olahraga  
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Pada Gambar 3.67 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Dashboard Customer Service. Pada halaman ini Pemilik Lapangan dapat 

mengubah, menghapus lokasi lapangan tersebut, memberikan discount, melihat 

daftar pemesanan dan juga dapat menambah lapangan olahraga baru. 

 
Gambar 3.67 Mock Up Diagram Dashboard Customer Service 

Pada Gambar 3.68 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Lokasi Lapangan untuk Customer Service. Pada halaman ini Customer Service 

dapat melihat daftar dari lapangan dan melihat daftar pemesanan. 
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Gambar 3.68 Mock Up Diagram Lokasi Lapangan Customer Service 

Pada Gambar 3.69 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Daftar Pemesanan. Pada halaman ini Customer Service dapat melihat dan 

memantau daftar pemesanan yang sedang berjalan. 

 
Gambar 3.69 Mock Up Diagram Daftar Pemesanan 

Pada Gambar 3.70 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Tabel Pemesanan. Pada halaman ini Customer Service dapat melihat tabel 
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pemesanan, melihat jam-jam yang belum dipesan dan menambahkan pemesanan 

ketika terdapat pemesan yang ingin memesan. 

 
Gambar 3.70 Mock Up Diagram Tabel Pemesanan 

Pada Gambar 3.71 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Daftar Pembayaran untuk Customer Service. Pada halaman ini Customer Service 

dapat melihat dan melakukan verifikasi pembayaran dari pemesanan lapangan yang 

telah dilakukan oleh penggemar olahraga. 

Pada Gambar 3.72 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Verifikasi Pembayaran. Pada halaman ini Customer Service dapat melakukan 

verifikasi pembayaran, dengan melihat kartu identitas dari pemesan, bukti 

pembayaran dan menerima apabila pembayaran sudah sesuai.  
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Gambar 3.71 Mock Up Diagram Daftar Pembayaran Customer Service  

  
Gambar 3.72 Mock Up Diagram Verifikasi Pembayaran  

Pada Gambar 3.73 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Review Lapangan untuk Customer Service. Pada halaman ini Customer Service 

dapat melihat dan menanggapi review yang telah diberikan oleh penggemar 

olahraga yang telah mengunjungi dan memesan lapangan olahraga tersebut. 
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Gambar 3.73 Mock Up Diagram Review Lapangan untuk Customer Service 

Pada Gambar 3.74 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Dashboard untuk Penggemar Olahraga. Pada halaman ini Penggemar Olahraga 

dapat melihat, mencari dan memilih lapangan olahraga yang ingin dipesan. 

 
Gambar 3.74 Mock Up Diagram Dashboard Penggemar Olahraga 
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Pada Gambar 3.75 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Lokasi Lapangan untuk Penggemar Olahraga. Pada halaman ini Penggemar 

Olahraga dapat melihat memilih lapangan olahraga yang ingin dipesan serta melihat 

detail dari lokasi lapangan maupun lapangan olahraga yang terdapat didalamnya. 

  
Gambar 3.75 Mock Up Diagram Lokasi Lapangan Penggemar Olahraga 

Pada Gambar 3.76 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Lapangan Olahraga untuk Penggemar Olahraga. Pada halaman ini Penggemar 

Olahraga dapat melihat dan melakukan pemesanan lapangan dan melihat review 

dari lapangan olahraga tersebut. 

Pada Gambar 3.77 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Melakukan Pemesanan. Pada halaman ini Penggemar Olahraga dapat melakukan 

pemesanan pada lokasi lapangan dan lapangan olahraga yang telah dipilih, dengan 

memilih jam pemesanan yang diinginkan. 
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Gambar 3.76 Mock Up Diagram Lapangan Olahraga Penggemar Olahraga 

Pada Gambar 3.78 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Review Lapangan untuk Penggemar Olahraga. Pada halaman ini Penggemar 

Olahraga dapat melihat review dari lapangan olahraga tersebut dan memberikan 

review apabila penggemar olahraga tersebut pernah memesan lapangan pada 

lapangan olahraga tersebut. 

Pada Gambar 3.79 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Daftar Pembayaran untuk Penggemar Olahraga. Pada halaman ini Penggemar 

Olahraga dapat melihat pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya, dan 

pembayaran yang belum dibayar. 
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Gambar 3.77 Mock Up Diagram Melakukan Pemesanan  

  
Gambar 3.78 Mock Up Diagram Review Lapangan untuk Penggemar Olahraga  
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Gambar 3.79 Mock Up Diagram Daftar Pembayaran Penggemar Olahraga  

Pada Gambar 3.80 dapat dilihat bentuk Mock up Diagram dari halaman 

Pembayaran. Pada halaman ini Penggemar Olahraga dapat Melakukan pembayaran 

pada lapangan yang telah dipesan dengan mengunggah kartu identitas beserta 

dengan bukti pembayaran. 

  
Gambar 3.80 Mock Up Diagram Melakukan Pembayaran 
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3.2.3 Desain Data 

Desain Data pada aplikasi ini berupa desain dari database berupa desain 

Entity Relation Diagram. Desain ini berguna sebagai rencana kerangka dari 

database yang akan digunakan dari aplikasi. Terdapat fase-fase yang dilakukan 

dalam pembuatan desain database dan proses implementasinya yaitu 

Mengumpulkan kebutuhan dan melakukan analisa, Pembuatan Desain Conceptual 

Database, Memilih Database Management System (DBMS), Membuat Data Model 

Mapping (disebut juga dengan Logical Database Design), Pembuatan Physical 

Database Design, dan Implementasi sistem database. (Elmasri & Navathe, 2010) 

Pengumpulan kebutuhan dan analisa telah dilakukan sebelumnya dan akan 

dilanjutkan dengan pembuatan Desain Conceptual Database, atau Entity 

Relationship Diagram, Entity Relationship Diagram berguna untuk menunjukkan 

relasi atau hubungan dari setiap entitas yang ada pada sebuah database, desain 

Entity Relationship Diagram dapat dilihat pada Gambar 3.81.  
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Gambar 3.81 Conceptual Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram tersebut dibentuk dengan menggunakan 

metode notasi Chen. Fase selanjutnya adalah pemilihan DBMS, DBMS yang akan 

dipakai dalam aplikasi ini adalah MySQL, dilanjutkan dengan fase selanjutnya 

yaitu melakukan Data Model Mapping atau yang disebut dengan pembuatan 

Logical Database Design. Hasil Logical Database Design dapat dilihat pada 

Gambar 3.82. Relasi User terhadap Lapangan yang merupakan many to many 

dengan relasi User mengelola Lapangan diubah menjadi satu tabel tersendiri yang 
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memiliki nama Tabel Customer Service. Atribut multivalue dari Lapangan Hari 

buka diubah menjadi satu tabel tersendiri yang memiliki nama Lapangan Schedule. 

 
Gambar 3.82 Desain Logical Database 

Fase selanjutnya adalah pembuatan Desain Physical Database. Hasil 

Desain Physical Database dapat dilihat pada Gambar 3.83. Pada Desain Phsyical 

Database akan ditampilkan hasil perubahan dari Logical Database ke dalam bentuk 

UML Database Diagram yang telah dilakukan normalisasi 3NF. 
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User

Order

Lapangan

Lapangan_Olahraga

Review

Role

Lapangan_Schedule

id : bigint(20)PK

role_id : bigint(20)FK

created_by_id : bigint(20)FK

id : bigint(20)PK

id : bigint(20)PK

id : bigint(20)PK

id : bigint(20)PK

id : bigint(20)PK

id : bigint(20)PK

user_id : bigint(20)FK

lapangan_id : bigint(20)
PK
FK

user_id : bigint(20)FK

lapangan_olahraga_id : 
bigint(20)

FK

tanggapan : varchar(191)

user_id : bigint(20)FK

lapangan_olahraga_id : 
bigint(20)

FK

lapangan_id : bigint(20)
PK
FK

Customer_Service

lapangan_id : bigint(20)FK

user_id : bigint(20)FK

Notification

id : char(36)PK

jam_buka : tinyint(4)

location : varchar(191)

name : varchar(191)

jam_tutup : tinyint(2)

image : varchar(191)

image_resized : varchar(191)

no_telepon : varchar(12)

email : varchar(191)

password : varchar(191)

timezone : varchar(191)

name : varchar(191)

hari_buka : tinyint(4)

name : varchar(191)

harga_per_jam : int(11)

fasilitas : varchar(191)

jenis_olahraga : varchar(191)

image : varchar(191)

image_resized : varchar(191)

name : varchar(191)

description : varchar(191)

notifiable_id : bigint(20)

data : text

type : varchar(191)

notifiable_type : 
varchar(191)

read_at : timestamp

payment_img : varchar(191)

identity_card_img : 
varchar(191)

jam_pesan_end : tinyint(4)

jam_pesan_start : tinyint(4)

name : varchar(191)

status : varchar(191)

payment_status : 
varchar(191)

harga_per_jam : int(11)

tanggal_pesan : date

review : varchar(191)

rating : tinyint(4)

Discount

id : bigint(20)PK

lapangan_olahraga_id : 
bigint(20)

FK

sampai_jam : tinyint(4)

dari_jam : tinyint(4)

id : bigint(20)PK

discount_id: bigint(20)FK

dari_tanggal : date

sampai_tanggal : date

discount : tinyint(4)

lapangan_id : bigint(20)FK

lapangan_id : bigint(20)FK

jenis_rekening : varchar(7)

rekening : varchar(15)

rekening_atas_nama : 
varchar(191)

jenis_rekening : varchar(7)

rekening : varchar(15)

rekening_atas_nama : 
varchar(191)

lapangan_id : bigint(20)FK

 
Gambar 3.83 Desain Phsyical Database 
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3.3 Nilai Entrepreneurship  

Aplikasi ini selain dapat mempermudah pemesanan dan pembayaran 

pemesanan lapangan beserta dengan pengelolaan lapangan olahraga, terdapat juga 

nilai entrepreneurship mulai dari Business Model Canvas sampai beberapa aspek 

entrepeneurship lainnya. Business model Canvas dari aplikasi yang dibentuk dapat 

dilihat pada Gambar 3.84. 

 Gambar 3.84 Business Model Canvas 
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3.3.1 Key Partners 

Key partners adalah supplier dan partner yang melengkapi satu dengan yang 

lainnya untuk menghasilkan sebuah value proposition (Cleverism, 2015). Strategi 

yang akan digunakan adalah strategi hubungan kerjasama non-kompetitor, dimana 

akan bekerja sama dengan pemilik lapangan sehingga mereka dapat menambahkan 

keuntungan dari segi online, dan akan dapat menambahkan traffic ke website 

dengan bertambahnya jumlah pemilik lapangan yang memasangkan lapangan yang 

dimilikinya. 

3.3.2 Key Activities 

Key Activities adalah aktivitas yang penting untuk dilakukan agar model 

bisnis dapat berjalan dengan efektif. Aktifitas penting dari model bisnis yang akan 

dijalankan adalah Platform Development dimana akan dilakukan maintenance, 

development terhadap platform yang telah dibuat, sehingga pengguna dapat lebih 

nyaman menggunakannya. 

3.3.3 Key Resources 

Key Resources adalah sumber daya penting yang digunakan sehingga dapat 

menghasilkan nilai kepada customer. Terdapat tiga jenis sumber daya yang penting, 

yaitu intellectual, human, dan physical. Sumber daya Intellectual berupa 

pengetahuan dalam Back End dan Front End. Sumber Daya Human berupa 

programmer dan Marketing. Dan Sumber Daya Physical berupa server VPS. 
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3.3.4 Value Proposition 

Value Proposition adalah nilai lebih yang diberikan kepada customer. 

Dalam hal  ini, nilai yang ditawarkan merupa kemudahan untuk melakukan 

pemesanan dan pengelolaan pemesanan lapangan olahraga secara online. Selama 

pengguna memiliki akses internet, maka pengguna dapat mengakses kepada akun 

yang dimilikinya dimanapun dan kapanpun. 

3.3.5 Customer Relationship 

Customer Relationship adalah jenis relasi yang diinginkan kepada customer 

segment yang dipilih. Relasi yang dipilih untuk bisnis ini adalah self-service, 

penggemar olahraga dapat memesan, memilih, dan mencari lapangan yang 

diinginkan, dan co-creation dimana pemilik lapangan dapat membuat atau 

menambahkan lapangan dan lapangan olahraga yang dimilikinya. 

3.3.6 Channels 

Channels adalah perantara yang diperlukan dari sebuah perusahaan untuk 

dapat memberikan value proposition dari produk yang dimilikinya kepada 

customer. Channels yang digunakan disini adalah dengan menawarkan produk 

secara langsung kepada pemilik lapangan, dan menggunakan Social Media untuk 

menarik penggemar olahraga yang tertarik untuk menggunakan aplikasi tersebut. 

3.3.7 Customer Segments 

Customer Segments adalah target segmen market yang dituju dari sebuah 

bisnis. Customer Segments dari bisnis ini adalah niche market, karena customer 
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disini berupa penggemar olahraga dan pemilik lapangan, dimana tidak semua orang 

merupakan penggemar olahraga ataupun memiliki lapangan olahraga. 

3.3.8 Cost Structure 

Cost Structure adalah biaya yang diperlukan dari sebuah bisnis untuk dapat 

berjalan. Terdapat dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran tetap, dan pengeluaran 

tidak tetap. Pengeluaran tetap disini berupa gaji dari programmer untuk memantau 

dan memperbaiki permasalahan yang terdapat pada website, VPS server dimana 

aplikasi website tersebut disimpan.  

3.3.9 Revenue Streams 

Revenue Stream adalah cara atau strategi dari sebuah perusahaan untuk 

membuat customer membeli produk atau service yang diberikan. Strategi yang 

digunakan untuk bisnis ini adalah dengan menggunakan Brokerage Fees dimana 

keuntungan didapatkan dari komisi setiap transaksi yang berhasil. 

3.3.10 Opportunity Identification 

Berdasarkan dari survey dan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya, 

dapat diketahui bahwa pemilik lapangan memiliki masalah seperti terdapat 

beberapa jam-jam yang populer sehingga terkadang pelanggan tidak mendapatkan 

tempat yang dapat dipesan, pelanggan yang rutin memesan lapangan terkadang 

batal tanpa pemberitahuan dikarenakan terdapat pemesanan yang bentrok. Melihat 

bahwa terdapat masalah tersebut, maka terdapat kesempatan untuk membuat 

aplikasi yang dapat menyelesaikan permasalah tersebut dengan membuat aplikasi 

yang akan menghubungkan pemilik lapangan, dan penggemar olahraga. Pemilik 
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lapangan akan membuatkan sebuah akun customer sevice yang akan memproses 

pemesanan yang akan dilakukan oleh penggemar olahraga. 

3.3.11 Creative Innovation 

Sebagian besar aplikasi pemesanan lapangan olahraga hanya menampilkan 

satu jenis lapangan olahraga dimana lapangan olahraga hanya ditampilkan dalam 

jumlah lapangan yang tersedia dan tidak menunjukkan nama atau jenis lapangan 

olahraga yang tersedia, beserta dengan ketersediaan lapangan.  

Pada perencanaan pengembangan aplikasi, aplikasi ini akan memiliki 

pencarian terhadap berbagai macam jenis lapangan olahraga, menampilkan 

lapangan olahraga besertakan dengan jenis olahraga yang ada pada suatu lapangan, 

menampilkan jadwal pemesanan yang ada pada lapangan olahraga, pemberian 

review terhadap lapangan olahraga dimana rating dari lapangan ditentukan dari 

rata-rata rating dari berbagai macam review yang telah diberikan di lapangan 

olahraga. Pemilik lapangan dapat memberikan informasi yang lebih mendetail 

mengenai fasilitas yang dimiliki oleh setiap lapangan olahraga yang dimilikinya. 

Memiliki fitur notifikasi yang akan memberitahukan customer service apabila 

pemesanan akan segera dimulai ataupun pemesanan akan segera selesai. Customer 

service juga dapat memasukkan data pemesanan yang dilakukan di lapangan secara 

langsung, sehingga tidak terjadi bentrok pada pengguna yang ingin melakukan 

pemesanan. 

3.3.12 Market Sensitivity 

Target pengguna dari aplikasi ini adalah pemilik lapangan dan penggemar 

olahraga dimana tujuan utama dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk 
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menghubungkan pemilik lapangan dan penggemar olahraga. Pendapatan dari 

aplikasi ini berupa shared profit, pendapatan didapatkan dari komisi berupa 

pemesanan lapangan olahraga yang terjadi. Pembuatan aplikasi dilakukan dalam 

jangka waktu 3 bulan dengan biaya sekitar Rp. 12.000.000, biaya peminjaman VPS 

yang dilakukan selama 1 tahun yaitu Rp. 1.155.000 per tahun, dan biaya pembelian 

domain yaitu Rp. 137.500 per tahun. Total biaya pembuatan aplikasi jika ditotalkan 

dalam jangka waktu 1 tahun yaitu kurang lebih Rp. 13.292.500. Dengan anggapan 

pemilik lapangan memiliki rata-rata 2 lapangan olahraga, dengan harga lapangan 

olahraga per jamnya adalah Rp. 50.000. Apabila setiap harinya terdapat pemesanan 

yang terjadi selama 6 jam dengan komisi dari pemesanan lapangan olahraga sebesar 

1%. Maka aplikasi dapat menghasilkan Rp. 6.000 per hari untuk setiap pemilik 

lapangan olahraga, apabila terdapat sekitar 20 Pemilik Lapangan, maka akan 

membutukan waktu sekitar 111 hari untuk mencapai break even point (BEP). 

  


