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ABSTRAK 

 
Sarif Ngabdilah: Sistem Pemesanan Lapangan Futsal Berbasis Android, Skripsi, Sistem Informasi, 

Fakultas Teknik UN PGRI Kediri, 2016. 

Di era globalisasi ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat, 
hal ini terlihat dari kemajuan alat teknologi di beberapa negara di dunia. Perkembangan tersebut tentu 

akan membuat semakin ketatnya persaingan di segala bidang. Salah satunya dalam bidang bisnis, 

persaingan yang ketat antara pebisnis membuat setiap pebisnis meningkatkan performa dari bisnis 

yang mereka jalani. Untuk meningkatkan performa dari bisnis yang di jalani, maka dibutuhkan sebuah 
sistem informasi yang handal dalam menjalankan bisnis tersebut.   

Untuk membangun sistem ini, metode yang digunakan adalah model Waterfall. Model ini 

merupakan sebuah pendekatan terhadap pengembangan perangkat lunak yang sistematik, dengan 
beberapa tahapan yaitu identifikasi masalah, studi literature , pengumpulan data, perancangan sistem, 

implementasi sistem, evaluasi sistem, selanjunya pembuatan laporan. Sistem yang digunakan 

perusahaan saat ini masih menggunakan sistem berbasis WEB. Proses tersebut mempunyai kelemahan 

diantaranya dalam pembayaran pemesanan lapangan, konsumen harus tetap datang ketempat tersebut. 
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah telah tercipta sebuah sistem pemesanan lapangan futsal 

berbasis android yang dapat dijadikan sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan dalam 

pemesanan lapangan futsal. Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan: (1) Sistem 
pemesanan lapangan futsal berbasis android yang dibangun ini sangat membantu konsumen untuk 

melakukan proses pemesanan. (2) Dengan adanya sistem pemesanan lapangan futsal berbasis android 

ini, konsumen bisa pesan lapangan tanpa harus datang ketempat tersebut. (3) Dapat memberikan 
informasi jadwal mainnya dengan mudah. 

 

Kata kunci : Sistem, Pemesanan, Lapangan, Futsal, Berbasis, Android  

 

I. LATAR BELAKANG 

Di era globalisasi ini perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi semakin 

berkembang pesat, hal ini terlihat dari 

kemajuan alat teknologi di beberapa 

negara di dunia. Perkembangan tersebut 

tentu akan membuat semakin ketatnya 

persaingan di segala bidang. Salah satunya 

dalam bidang bisnis, persaingan yang ketat 

antara pebisnis membuat setiap pebisnis 

meningkatkan performa dari bisnis yang 

mereka jalani. Untuk meningkatkan 

performa dari bisnis yang di jalani, maka 

di butuhkan sebuah sistem informasi yang 

handal dalam menjalankan bisnis tersebut. 

Salah satu bisnis yang membutuhkan 

sistem informasi dalam pengelolaan data 

informasinya yaitu bisnis penyewaan 

lapangan futsal. Futsal adalah salah satu 
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cabang olah raga yang sedang populer 

akhir – akhir ini. Seiring dengan 

berkembangnya olahraga futsal, ikut 

berkembang juga usaha penyewaan 

lapangan futsal untuk menampung 

konsumen yang ingin bermain futsal 

dikarenakan tidak mempunyai lapangan 

untuk bermain. 

Freedom futsal merupakan sebuah 

badan usaha di bidang jasa penyewaan 

lapangan futsal. Perusahaan ini menangani 

banyak konsumen setiap harinya, tapi 

proses yang di gunakan perusahaan ini 

masih menggunakan sistem berbasis WEB. 

Jadi sistem ini hanya untuk digunakan 

informasi penjadwalan dan informasi 

fasilitas yang di berikan saja. Untuk 

masalah pemesanan konsumen harus 

bertatap muka langsung  dengan petugas 

atau datang ke tempat tersebut. 

Melihat kebutuhan dan situasi di 

Freedom futsal  dengan peningkatan 

penggunaan jasa penyewaan lapangan 

futsal, maka sudah sepantasnya sistem 

yang sudah ada ini dikembangkan untuk 

memudahkan para konsumen. Untuk 

mengatasi permasalahan ini, maka perlu 

adanya sistem pengembangan penyewaan 

lapangan futsal, karena dengan adanya 

sistem pengembangan ini konsumen bisa 

menghemat waktu untuk masalah 

pemesanan serta cepat dan akurat 

dibanding dengan menggunakan sistem 

yang sedang berjalan saat ini. 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah: 

1. Metode Pendekatan dan 

Pengembangan Sistem 

Metode pendekatan dan pengembangan 

sistem menggambarkan tahapan – tahapan 

dalam proses penelitian guna memecahkan 

masalah penelitian dari awal pemecahan 

hingga tercapainya tujuan penelitian dan 

pengembangan sistem. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data dalam studi 

kasus ini adalah sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dan informasi 

dengan membaca buku – buku referensi 

baik mengenai prosedur sistem yang telah 

ada,dan buku perancangan sistem yang 

dapat dijadikan acuan dalam pembahasan 

masalah ini. 

b. Studi Lapangan 

1) Observasi 

Dengan mempelajari data – data 

konsumen, data laporan penjualan, 

transaksi yang ada di Freedom Futsal. 

2) Wawancara 

Melakukan wawancara pada pihak yang 

berkaitan dengan alur permasalahan. 

Wawancara ini dilakukan untuk 

mendapatkan bahan penulisan dan 
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penjelasan mengenai pengamatan yang 

dilakukan. 

3) Kuisioner  

Menyebarkan lembar pertanyaan kepada 

orang – orang yang terkait dalam penulisan 

atau penelitian tersebut. Kusioner ini 

dilakukan untuk mengetahui informasi atau 

data yang dibutuhkan dalam penelitian 

atau penulisan tersebut. 

4) Metode Pengembangan Sistem 

Pada metode ini menggunakan pendekatan 

terstruktur dengan tahapan yang ada dalam 

model waterfall, yaitu Perancangan Sistem, 

Analisis Sistem, Desain Sistem, Seleksi 

Sistem, Implementasi Sistem 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. HASIL 

Berikut ini adalah tampilan dari 

program sistem pemesanan lapangan futsal 

berbasis android. 

1. Tampilan input 

a. Menu Login 

Pada tampilan menu login ini 

customer dan admin dapat masuk ke sistem 

ini. Dengan cara memasukkan username 

dan password. Jika belum mempunyai 

username dan password, customer dan 

admin tinggal pilih register. 

 

Gambar 5.8 Tampilan menu login 

b. Fasilitas  

Pada halaman fasilitas ini berisi 

katalog lapangan yang tersedia di Freedom 

Futsal yang dapat dilihat oleh semua orang 

tanpa harus login terlebih dahulu. Apabila 

pengunjung melakukan pemesanan 

sebelum login, sistem akan memunculkan 

menu registrasi. Jadi pengunjung dapat 

memesan lapangan apabila sudah terdaftar 

di sistem ini. 

 

Gambar 5.9 Fasilitas 

c. Register Customer 

Pada menu register ini customer dapat 

mendaftarkan diri dengan cara mengisi 
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keterangan pada kolom register yatu 

username, password, nama, alamat, dan 

nomor hp. 

 

Gambar 5.10 Tampilan menu register 

d. Konfirmasi Pemesanan 

Pada halaman konfirmasi pemesanan 

member akan memasukkan lapangan yang 

disewa beserta tanggal sewa dan tanggal 

selesai sewa. 

 

Gambar 5.11 Konfirmasi Pemesanan 

e. Konfirmasi pembayaran 

Pada halaman konfirmasi pembayaran 

member harus memasukkan bukti 

pembayaran, id pemesanan, jumlah bayar, 

nama bank, dan atas nama. Jika semuanya 

sudah terisi, tinggal pilih konfirmasi, 

 

Gambar 5.12 Konfirmasi Pembayaran 

2. Tampilan Output 

a. Data Order 

Pada halaman ini menampilkan data 

konsumen yang telah melakukan 

pemesanan.  

 

Gambar 5.13 Tampilan Data Order 

b. Tampilan Pemesanan Berhasil 

Pada halaman ini menampilkan pemesanan 

sudah berhasil. 
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Gambar 5.14 gambar Pemesanan 

Berhasil 

B. KESIMPULAN 

Dari penjelasan diatas, maka dapat 

disimpulkan, sistem pemesanan lapangan 

futsal berbasis android yang dibangun ini, 

sangat membantu konsumen untuk 

melakukan proses pemesanan dan juga 

memudahkan konsumen untuk 

pembayaran secara online. 
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