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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Analisa Sistem 

Analisa sistem bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terdapat 

pada sistem dimana aplikasi dibangun yang meliputi analisa kondisi awal data, 

analisa proses pemetaan lokasi serta analisa kebutuhan sistem informasi. 

3.1.1 Analisa Data 

Pada perancangan sistem informasi geografis dibutuhkan pengumpulan data  

untuk menentukan lokasi pada suatu peta. pengumpulan data pada sistem ini akan 

di lakukan di kantor Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia(PSSI) Kota Malang. 

Data yang dibutuhkan dalam sistem ini yaitu data spasial dan data atribut. Data 

spasial berupa lokasi tempat pelatihan yang ditunjukkan dengan peta kota Malang 

dan layer lokasi. Sedangkan, data non spasial  terdiri dari data nama klub SSB, 

alamat sekretariat, nama kordinator, nomor telepon, jadwal latihan, tempat latihan, 

syarat masuk klub dan jumlah anggota. 

3.1.2 Analisa Pemetaan Lokasi 

Pemetaan lokasi sekolah sepakbola di Kota Malang ini menggunakan 

beberapa komponen diantaranya ArcGIS, PostGIS, PostgreSQL, OpenStreet Map 

dan web browser. Komponen-komponen tersebut bekerja secara berkaitan 

meskipun memiliki fungsi yang berbeda-beda. ArcGIS berfungsi untuk melakukan 

digitasi sekolah sepakbola di Kota Malang dengan menggunakan hasil 

pengumpulan data spasial. Sedangkan untuk PostGIS dan PostgreSQL berfungsi 

dalam mengelola dan menyimpan data hasil digitasi. Kemudian Openstreet Map 

digunakan untuk menampilkan layer peta Kota Malang dan web browser berfungsi 

untuk menampilkan hasil pemetaan yang telah dilakukan.  

Pemetaan lokasi sekolah sepakbola ini dikategorikan berdasarkan kecamatan 

yang ada di Kota Malang diantaranya Kecamatan Sukun, Kecamatan Lowokwaru, 

Kecamatan Klojen, Kecamatan Kedungkandang dan  Kecamatan Blimbing. Lima 

kategori sekolah sepakbola tersebut direpresentasikan dengan layer sehingga dapat 

memudahkan pengunjung untuk melihat lokasi secara detail. Selain lokasi sekolah 

sepakbola di dalam 5 kecamatan tersebut ditambahan data mengenai lokasi 
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lapangan sepakbola sebagai data penunjang. Lapangan sepakbola  tersebut adalah 

lapangan yang digunakan untuk proses latihan tiap klub sekolah sepakbola yang 

ada di Kota Malang. 

3.1.3 Analisa Kebutuhan Sistem Informasi 

Analisa kebutuhan ini di gunakan untuk menjelaskan kebutuhan sistem yang 

akan di bangun. Kebutuhan sistem ini meliputi analisa kebutuhan pengunjung, 

analisa kebutuhan member, dan analisa kebutuhan admin. Sistem ini akan 

menampilkan informasi kepada pengunjung dengan data yang telah diproses dan 

tersimpan di dalam basis data. 

a. Kebutuhan Pengunjung 

Kebutuhan pengunjung meliputi apa saja yang dibutuhkan oleh pengunjung 

pada sistem informasi geografis pelatihan sepakbola di Kota Malang berbasis web 

ini diantaranya: 

 Tampilan tentang peta lokasi sekolah sepakbola dan lapangan di kota Malang 

 Tampilan tentang daftar dan informasi sekolah sepakbola di kota Malang 

 Tampilan untuk melihat informasi terbaru 

 Tampilan tentang daftar dan informasi penggunaan lapangan 

 Tampilan daftar dan informasi event 

 Tampilan untuk melakukan pengisian form buku tamu 

b. Kebutuhan Member 

Kebutuhan member meliputi apa saja yang dibutuhkan oleh member pada 

sistem informasi geografis pemetaan sekolah sepak bola berbasis web ini 

diantaranya: 

 Melakukan proses registrasi pada sistem 

 Melakukan proses login terhadap sistem 

 Melakukan pengelolaan informasi event 

 Melakukan pengisian form buku tamu 

c. Kebutuhan Admin  

Kebutuhan admin meliputi apa saja yang dibutuhkan oleh admin pada sistem 

informasi geografis sekolah sepak bola berbasis web ini diantaranya: 

 Melakukakan proses login terhadap sistem 
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 Mengelola data beranda 

 Mengelola data sekolah sepakbola 

 Mengelola data dan penggunaan lapangan 

 Mengelola data member 

 Mengolah data buku tamu. 

3.2 Arsitektur Sistem 

Sistem ini dibangun untuk memberikan informasi lokasi sekolah sepakbola di 

kota Malang berbasis web. Pada sistem ini dibagi menjadi dua bagian arsitektur 

sistem yaitu arsitektur sistem pemetaan lokasi dan arsitektur sistem informasi. 

Dengan pembagian arsitektur sistem sebagai berikut: 

3.2.1 Arsitektur Sistem Pemetaan Lokasi 

Pada sistem informasi geografis pemetaan sekolah sepak bola di Kota Malang 

ini memiliki beberapa tahapan dalam proses pemetaanya. Tahapan ini dilakukan 

dari proses menentukan letak kordinat hingga lokasi sekolah seakbola dapat tampil 

pada aplikasi web browser. Tahapan-tahapan pemetaan lokasi Sekolah sepakbola 

ini diantarnya: 

a. Menentukan titik kordinat latitude dan longitude pada tiap-tiap SSB.  

b. Menyimpan hasil titik kordinat latitude dan longitude tersebut ke dalam 

bentuk file microsoft excel. 

c. Memasukkan file microsoft excel ke dalam aplikasi ArcGIS untuk dilakukan 

proses digitasi. 

d. Menyimpan hasil proses digitasi ke dalam format .shp. 

e. Memasukkan file .shp kedalam aplikasi postGIS untuk dilakukan pengelolaan 

f. Data yang di kelola pada PostGIS kemudian di simpan pada database 

PostgreSQL. 

g. Menggabungkan database PostgreSQL dengan OpenstreetMap. 

h. Menampilkan hasil pemetaan ke dalam aplikasi web browser. 

Pada tahapan-tahapan pemetaan lokasi  sekolah sepakbola di Kota Malang 

tersebut dapat digambarkan pada gambar 3.1 berikut : 
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Gambar 3.1 Arsitektur Pemetaan Lokasi 

3.2.2 Arsitektur Sistem Informasi 

Arsitektur sistem menggambarkan hubungan aliran data antara sistem dengan 

kesatuan luar. Pada sistem informasi ini terdiri dari tiga pengguna yaitu 

pengunjung, member, dan admin. Berikut ini arsitektur sistem pada sistem 

informasi geografis berbasis web untuk pemetaan sekolah sepak bola di Kota 

Malang.  

 

Gambar 3.2 Arsitektur Sistem Informasi 
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Arsitektur sistem pada gambar 3.2 tersebut memiliki 3 entitas luar yang di 

pertemukan pada sistem antar muka dengan kebutuhan dan hak akses yang berbeda-

beda. Dimana pengunjung yaitu pengguna yang hanya dapat mengakses sistem 

secara langsung seperti melihat informasi beranda, melihat persebaran SSB dari 

hasil digitasi, melihat daftar SSB, melihat daftar lapangan, melihat daftar event dan 

melakukan pengisian buku tamu. kemudian member yaitu pengguna yang dapat 

melakukan pengelolaan sitem yaitu melakukan pengelolaan event dan pengisian 

buku tamu. sedangkan admin yaitu pengguna yang dapat melakukan pengelolaan 

keseluruhan sistem, seperti pengelolaan informasi beranda, pengelolaan data SSB, 

pengelolaan data lapangan, pengelolaan data member dan pengelolaan buku tamu. 

Data hasil pengelolaan yang dilakukan oleh member dan admin tersebut disimpan 

pada basis data. Basis data yang digunakan pada sistem ini yaitu basis data SSB, 

basis data beranda, basis data event, basis data lapangan dan basis data buku tamu.  

3.3 Spesifikasi Sistem 

Spesifikasi kebutuhan dalam pembuatan sistem informasi geografis pemetaan 

lokasi sekolah sepakbola di Kota Malang terdiri dari spesifikasi kebutuhan 

pengunjung, spesiafikasi kebutuhan member dan spesifikasi kebutuhan admin. 

Spesifikasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 Pengunjung 

Sistem pengunjung ini bisa membantu mendapatkan informasi lokasi sekolah 

sepakbola dan lapangan berdasarkan kecamatan di kota Malang dan juga Informasi 

detail sekolah sepakbola diantaranya informasi nama sekolah sepakbola, nama 

kordinator, nomor telepon, alamat sekretariat, status lapangan, jadwal latihan, 

tempat latihan, jumlah anggota dan syarat masuk klub. Selain melihat lokasi 

lapangan pengunjung dapat melihat informasi daftar lapangan beserta jadwal 

pemakaiannya dan juga dapat melihat informasi event yang akan diadakan selain 

itu sistem pengunjung juga dilengkapi dengan fitur pengisian buku tamu. 

 Member 

Sistem member ini digunakan untuk melakukan pengelolaan event yang mana 

didalamnya terdapat proses kelola informasi pelaksanaan event, kelola formulir 

pendaftaran, kelola informasi jadwal pertandingan dan kelola hasil pertandingan. 

Sebelum melakukan proses pengelolaan member di haruskan melakukan proses 
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registrasi dan proses login selain itu sistem member juga dilengkapi dengan fitur 

pengisian buku tamu. 

 Admin 

Sistem ini dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan data sekolah 

sepakbola dengan melakukan edit data dan hapus Data. Lalu dapat melakukan 

pengelolaan lapangan yaitu dengan menambahkan jadwal pengguna lapangan 

mengedit penggunaan lapangan dan menghapus penggunaan lapangan. Kemudian 

dapat melakukan pengelolaan informasi beranda dengan menambahkan informasi 

berupa gambar. Selain itu juga dapat melakukan pengelolaan data member yaitu 

dengan memvalidasi member agar dapat melakukan proses login dan menghapus 

data member yang sudah tidak aktif. Dan yang terakhir dapat melakukan 

pengelolaan data buku tamu yang telah diinputkan oleh pengunjung atau member 

pengelolaan ini dapat dilakukan dengan melihat dan menghapus isi pesan yang 

diinputkan. 

3.4 Perancangan Sistem 

Pada perancangan sistem ini akan di berikan penjelasan tentang langkah-

langkah rancangan sistem yang akan dibangun, agar dapat memahami alur 

informasi dan proses dalam sistem. Langkah-langkah perancangan sistem tersebut 

antara lain: 

a. Rancangan Proses 

b. Rancangan Basis Data 

c. Rancangan Interface 

d. Flowchart 

3.4.1 Rancangan Proses 

DFD (Data Flow Diagram) adalah model untuk menggambarkan komponen 

sebuah sistem, asal dan tujuan aliran penyimpanan data dan proses interaksi antar 

data yang tersimpan (Kadir, 1999). DFD (Data Flow Diagram) dalam perancangan 

aliran data menggunakan tiga level yaitu DFD level 0, Level 1, dan Level 2. 

a. DFD Level 0 

Pada DFD level 0 ini memiliki 3 entitas luar yaitu pengunjung sebagai 

pengguna sistem, member sebagai pengguna sistem dan pengelolaan sistem, 
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sedangkan admin sebagai pengelola sistem secara keseluruhan. Pada sistem 

pengunjung terdapat alir data yaitu data beranda, data peta, data SSB, data lapangan, 

data event, dan data buku tamu. Pada sistem member terdapat alir data yaitu data 

register, data login, data event dan data buku tamu. Sedangkan pada sistem admin 

terdapat alir data diantaranya data login, data beranda, data SSB, data lapangan, 

data member dan data buku tamu. 

 
Gambar 3.3 DFD Level 0 

b. DFD Level 1 

DFD level 1 adalah representasi dari DFD level 0 yang sudah dipisah-pisah 

berdasarkan proses data untuk memberikan penjelasan yang lebih detail. Pada 

sistem ini terdapat enam proses  yaitu proses olah beranda, proses olah data SSB, 

proses olah data lapangan, proses olah data event, proses olah member dan proses 

olah buku tamu. Pada enam proses tersebut dapat di lihat pada gambar 3.4 berikut. 



23 

 

 
Gambar 3.4 DFD Level 1 

c. DFD Level 2 Proses Olah Beranda 

DFD level 2 proses olah beranda ini merupakan penjabaran yang lebih detail 

dari proses olah beranda pada DFD level 1. Proses ini dilakukan oleh admin dan 

member. Pada sistem admin dilakukan pada form kelola beranda sedangkan pada 

sistem member dilakukan pada form informasi event. Pada proses olah beranda juga 

terdapat 1 database beranda untuk penyimpanan datanya. Proses ini dapat di 

gambarkan pada gambar 3.5 berikut. 
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Gambar 3.5 DFD Level 2 Proses Olah Beranda 

d. DFD Level 2 Proses Olah Data SSB 

DFD level 2 proses olah data SSB ini merupakan penjabaran yang lebih detail 

dari proses olah data SSB pada DFD level 1. Proses ini dilakukan oleh admin, yang 

mana di dalamnya terdapat proses tambah SSB, edit SSB dan hapus SSB. Selain itu 

juga terdapat proses lihat SSB yang dilakukan oleh admin dan pengunjung. Pada 

proses olah data SSB juga terdapat 1 database SSB untuk penyimpanan datanya. 

Proses ini dapat di gambarkan pada gambar 3.6 berikut. 

 
Gambar 3.6 DFD Level 2 Proses Olah Data SSB 

e. DFD Level 2 Proses Olah Data Lapangan 

DFD level 2 proses olah data lapangan ini merupakan penjabaran yang lebih 

detail dari proses olah data lapangan pada DFD level 1. Proses ini dilakukan oleh 

admin, yang mana di dalamnya terdapat proses tambah jadwal lapangan, edit jadwal 

lapangan dan hapus jadwal lapangan. Selain itu juga terdapat proses lihat daftar 
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lapangan yang dilakukan oleh admin dan pengunjung. Pada proses olah data 

lapangan juga terdapat 1 database lapangan untuk penyimpanan datanya. Proses ini 

dapat di gambarkan pada gambar 3.7 berikut. 

 
Gambar 3.7 DFD Level 2 Proses Olah Data Lapangan 

f. DFD Level 2 – Proses Olah Data Event 

DFD level 2 proses olah data event ini merupakan penjabaran yang lebih 

detail dari proses olah data event pada DFD level 1. Proses ini dilakukan oleh 

member, yang mana di dalamnya terdapat proses tambah informasi event dan edit 

informasi event. Selain itu juga terdapat proses lihat informasi event yang dilakukan 

oleh member dan pengunjung. Pada proses olah data event juga terdapat 1 database 

event untuk penyimpanan datanya. Proses ini dapat di gambarkan pada gambar 3.8 

berikut. 

 
Gambar 3.8 DFD Level 2 Proses Olah Data Event 
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g. DFD Level 2 – Proses Olah Member 

DFD level 2 proses olah member ini merupakan penjabaran yang lebih detail 

dari proses olah data event pada DFD level 1. dimana terdapat proses register yang 

dapat dilakukan oleh pengunjung yang ingin mendaftar sebagai pengelola event, 

dan juga terdapat proses login yang dapat dilakukan oleh member yang sudah 

terdaftar di sistem dan sudah tervalidasi oleh admin. Selain itu juga terdapat proses 

validasi member dan proses hapus member yang hanya dapat dilakukan oleh admin. 

Pada proses olah data member juga terdapat 1 database event untuk penyimpanan 

datanya. Proses ini dapat di gambarkan pada gambar 3.9. 

 
Gambar 3.9 DFD Level 2 Proses Olah Member 

h. DFD Level 2 Proses Olah Buku Tamu 

DFD level 2 proses olah buku tamu ini merupakan penjabaran yang lebih 

detail dari proses olah buku tamu pada DFD level 1. dimana terdapat proses isi buku 

tamu yang dilakukan oleh pengunjung dan member, selain itu terdapat proses lihat 

buku tamu dan proses hapus buku tamu yang hanya dapat dilakukan oleh admin. 

Dalam proses ini terdapat 1 database buku tamu untuk penyimpanan datanya. 

Proses ini dapat di gambarkan pada gambar 3.10 berikut. 
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Gambar 3.10 DFD Level 2 Proses Olah Buku Tamu 

3.4.2 Rancangan Basis Data 

Perancangan basis data pada sistem meliputi pembuatan tabel-tabel basis 

data. Tabel-tabel yang digunakan untuk kebutuhan sistem diantaranya: 

 Tabel Admin 

Tabel admin merupakan tabel basis data yang dibutuhkan oleh sistem untuk 

menyimpan data admin seperti username dan password. data ini digunakan untuk 

keperluan login pada halaman admin.  

Tabel 3.1 Tabel Admin 

Field Type Constraint Keterangan 

Id int(11) 
Not Null, Auto 

Increment, Primary Key 
id admin 

username varchar(50) Not Null username 

password Text Not Null password 

 Tabel Slideshow 

Tabel Slideshow adalah tabel basis data yang dibutuhkan oleh sistem untuk 

menyimpan data gambar yang telah di tambahkan oleh admin dan member pada 

sistem. 

Tabel 3.2 Tabel Slideshow 

Field Type Constraint Keterangan 

Id int(11) 

Not Null, Auto 

Increment, Primary 

Key 

Id slideshow 

foto1 Text Not Null foto ke-1 

foto2 Text Not Null foto ke-2 

foto3 Text Not Null foto ke-3 
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foto4 Text Not Null foto ke-4 

foto5 Text Not Null foto ke-5 

 Tabel SSB (sekolah Sepak Bola) 

Tabel SSB adalah tabel basis data yang dibutuhkan oleh sistem untuk 

menyimpan data SSB yang telah di kelola pada sistem admin. 

Tabel 3.3 Tabel SSB 

Field Type Constraint Keterangan 

Id int(11) 

Not Null, Auto 

Increment, 

Primary Key 

id ssb 

nama_ssb varchar(50) Not Null nama ssb 

Pakai varchar(100) Not Null Pakai 

Sektaris varchar(100) Not Null sekretariat SSB 

username varchar(50) Not Null Username 

Telp varchar(20) Not Null nomor telepon 

stts_lap varchar(30) Not Null status lapangan 

nama_lap varchar(100) Not Null nama lapangan 

jam_lat varchar(60) Not Null jam latihan SSB 

hari_lat varchar(60) Not Null hari latihan SSB 

jml_anggota varchar(40) Not Null 

jumlah anggota 

SSB 

Syarat Text Not Null syarat masuk SSB 

 Tabel Nama Lapangan 

Tabel nama lapangan adalah tabel basis data yang dibutuhkan oleh admin 

untuk menyimpan data lapangan dan juga foto lapangan dari hasil pengumpulan 

data yang telah dilakukan.  

Tabel 3.4 Tabel Nama Lapangan 

Field Type Constraint Keterangan 

Id int(11) 

Not Null, Auto 

Increment, 

Primary Key 

id nama lapangan 

nama_lapangan text Not Null nama lapangan 

Foto text Not Null foto lapangan 

 Tabel Event 

Tabel Event adalah tabel basis data yang dibutuhkan oleh member untuk 

menyimpan data event. 
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Tabel 3.5 Tabel Event 

Field Type Constraint Keterangan 

Id int(11) 

Not Null, Auto 

Increment, 

Primary Key 

id event 

validasi varchar(20) Not Null validasi 

username varchar(50) Not Null username 

nama_event Text Not Null nama event 

password Text Not Null password 

Telp varchar(20) Not Null telp 

Email Text Not Null email 

informasi Text Not Null informasi event 

pendaftaran Text Not Null pendaftaran event 

jadwal_per Text Not Null 

jadwal 

pertandingan  

hasil_per Text Not Null hasil pertandingan 

Akses varchar(40) Not Null akses 

 Tabel Buku Tamu 

Tabel Buku Tamu adalah tabel basis data yang dibutuhkan oleh pengunjung 

dan member. 

Tabel 3.6 Tabel Buku Tamu 

 

 

 

 

 

3.4.3 Rancangan Interface 

Rancangan Interface atau biasa dikenal sebagai antarmuka sistem adalah 

sebuah media untuk menghubungkan antara manusia dengan komputer agar dapat 

berinteraksi. Pada sistem ini dikelompokkan menjadi 3 rancangan interface yaitu 

rancangan interface pengunjung, rancangan interface member dan rancangan 

interface admin. Untuk proses perancangn interfacenya sebagai berikut : 

 

 

Field Type Constraint Keterangan 

Id int(11) 

Not Null, Auto 

Increment, Primary 

Key 

id buku tamu 

Nama varchar(50) Not Null nama 

Level varchar(60) Not Null level pengguna 

Isi Text Not Null isi 
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a. Rancangan Interface Pengunjung 

 Tampilan Menu Beranda 

Tampilan menu beranda ini digunakan untuk melihat informasi yang 

ditambahkan oleh admin dan informasi event-event yang di tambahkan oleh 

member. 

 
Gambar 3.11 Tampilan Menu Beranda 

 Tampilan Menu Peta 

Tampilan menu peta ini digunakan untuk melihat persebaran SSB di Kota 

Malang dan lapangan berdasarkan data Kecamatan. Dalam menu ini pengguna 

dapat melihat SSB dan lapangan  dengan memilih satu atau lebih daftar Kecamatan.  

 
Gambar 3.12 Tampilan Menu Peta 
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 Tampilan Menu SSB 

Tampilan menu SSB ini di gunakan untuk melihat daftar SSB lengkap dengan 

data atribut (nama SSB, sekretariat, kordinator, nomor telepon, status lapangan, 

jadwal latihan, tempat latihan, jumlah anggota dan syarat masuk klub). 

 
Gambar 3.13 Tampilan Menu SSB 

 Tampilan Menu Lapangan 

Tampilan menu lapangan ini di gunakan untuk melihat daftar Lapangan 

lengkap dengan gambar dan jadwal pemakaian (hari, jam dan penggunanya). 

 
Gambar 3.14 Tampilan Menu Lapangan 
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 Tampilan Menu Event 

Tampilan menu event ini digunakan untuk melihat informasi event yang akan 

diadakan dan informasi event yang sedang berlangsung seperti jadwal pertandingan 

dan hasil pertandingan dilengkapi juga dengan unduh data pendaftaran. 

 
Gambar 3.15 Tampilan Menu Event 

 Tampilan Menu Buku Tamu Pengunjung 

Tampilan menu buku tamu ini digunakan untuk mengisi pesan atau saran 

yang ditunjukan kepada admin mengenai informasi sistem, permasalahan sistem 

dan lainnya. 

 
Gambar 3.16 Tampilan Buku Tamu Pengunjung 
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 Tampilan Menu Tentang 

Tampilan menu tentang ini berguna untuk menyampaikan identitas sistem 

baik informasi sekretariat, nomor telepon, alamat email dan informasi lainnya. 

 
Gambar 3.17 Tampilan Menu Tentang 

b. Rancangan Interface Member 

 Tampilan Login Admin dan Member 

Tampilan ini digunakan untuk proses login yang dilakukan oleh admin dan 

member dengan memilih level pada saat pengisian data. 

 
Gambar 3.18 Tampilan Login Admin dan Member 

 Tampilan Registrasi Member 

Tampilan register member ini digunakan untuk melakukan pendaftaran 

member yang akan mengadakan event. Pada tampilan ini terdapat form pengisian 

data diantarnya nama lengkap, nama event, nomor telepon, alamat email dan 
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password. Pada pengisiannya nama lengkap dan password inilah yang nantinya 

digunakan untuk proses login. 

 
Gambar 3.19 Tampilan Registrasi Member 

 Tampilan Utama Member 

Tampilan utama member ini adalah tampilan yang digunakan saat pertama 

kali member masuk ke sistem. Di dalam tampilan ini terdapat informasi penting 

yang ditujukan kepada member. 

 
Gambar 3.20 Tampilan Utama Member 

 Tampilan Menu Kelola Event 

Tampilan menu  kelola event ini digunakan untuk mengirimkan data tentang 

informasi event yang akan diadakan atau event yang sedang berlangsung. Data yang 

dikirimkan diantaranya informasi pelaksanaan, formulir pendaftaran, jadwal 
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pertandingan dan hasil pertandingan. Kemudian, Data yang di kirimkan akan tampil 

pada menu event di interface pengunjung. 

 
Gambar 3.21 Tampilan Menu Kelola Event 

 Tampilan Menu Buku Tamu Member 

Tampilan menu buku tamu ini digunakan untuk mengisi pesan atau saran 

yang ditunjukan kepada admin mengenai informasi sistem, permasalahan sistem 

dan lainnya. 

 
Gambar 3.22 Tampilan Menu Buku Tamu Member 
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c. Rancangan Interface Admin 

 Tampilan Utama Admin 

Tampilan utama admin ini adalah tampilan yang digunakan saat pertama kali 

admin masuk ke sistem. Di dalam tampilan ini terdapat informasi penting yang 

ditujukan kepada admin. 

 
Gambar 3.23 Tampilan Utama Admin 

 Tampilan Menu Kelola Beranda 

Tampilan menu kelola beranda ini digunakan untuk mengirimkan data 

tentang informasi penting. Pada menu ini terdapat menu upload file untuk mencari 

file yang akan dikirimkan. Data yang di kirimkan tersebut akan tampil pada menu 

beranda di interface pengunjung 

 
Gambar 3.24 Tampilan Menu Kelola Beranda 
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 Tampilan Menu Kelola SSB 

Tampilan menu kelola SSB ini digunakan untuk proses kelola data SSB yang 

sudah terdaftar pada sistem. Pada menu ini terdapat nama SSB, sekretariat, 

koordinator, nomor telepon, status lapangan, nama lapangan, jadwal latihan, jumlah 

anggota dan syarat masuk klub. Proses kelola ini dapat dilakukan dengan edit data, 

tambah data dan hapus data. Data yang dikelola tersebut akan tampil pada menu 

SSB dan lapangan di interface pengunjung.  

 
Gambar 3.25 Tampilan Menu Kelola SSB 

 Tampilan Menu Kelola Lapangan 

Tampilan menu kelola lapangan ini digunakan untuk proses kelola jadwal 

pemakaian lapangan. Pada menu ini terdapat data hari, jam dan pengguna. Proses 

kelola ini dilakukan dengan tambah jadwal, edit jadwal hingga hapus jadwal. Data 

yang dikelola tersebut akan tampil pada menu lapangan di interface pengunjung. 

 
Gambar 3.26 Tampilan Menu Kelola Lapangan 
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 Tampilan Menu Kelola Member 

Tampilan menu kelola member ini digunakan untuk proses kelola daftar 

member yang sudah terdaftar. Pada menu ini terdapat nama event, nama kordinator, 

nomor telepon, email dan validasi. Proses kelola ini dapat dilakukan dengan 

melakukan validasi dan hapus member. Validasi member dilakukan untuk 

mensetujui adanya pendaftaran member baru yang akan melakukan pengelolaan 

event. 

 
Gambar 3.27 Tampilan Menu Kelola Member 

 Tampilan Menu Kelola Buku Tamu 

Tampilan menu kelola buku tamu ini didalamnya terdapat nama pengirim, 

level pengirim dan isi. Level pengirim ditentukan dari orang yang melakukan 

pengiriman. Selain itu  menu ini dapat digunakan untuk melihat dan menghapus 

pesan yang dikirimkan oleh pengunjung maupun kordinator event tersebut.   

 
Gambar 3.28 Tampilan Menu Kelola Buku Tamu 



39 

 

3.4.4 Flowchart 

Flowchart adalah suatu bagan yang menunjukkan urutan proses secara 

mendetail dan hubungan suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. 

Pada flowchart ini dijelaskan proses jalannya sistem pengunjung, member dan 

admin hingga selesai. Pada rancangan sistem ini flowchart dapat digambarkan pada 

gambar 3.29 berikut. 

 
Gambar 3.29 Flowchart sistem WebGIS 

 


