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ABSTRAK 

Pembelian tiket pertandingan pada Stadion Demang Lehman Martapura saat ini masih menggunakan system 

offline yaitu penjualan langsung di loket stadion. Hal ini memberikan peluang bagi pihak-pihak yang tak 

bertanggung jawab dalam meraih keuntungan. Penipuan dan pemalsuan tiket pertandingan bola pun tak jarang 

terjadi hingga menimbulkan kericuhan. Antrian panjang untuk mendapatkan tiket dan keluhan akibat kehabisan 

tiket menjadi hal yang wajar dialami para penggemar sepak bola Indonesia. Berdasarkan hal tersebut perlu 

dibuat suatu sistem baru yang dapat mempermudah pemesanan tiket pertandingan sepakbola di Stadion Demang 

Lehman yang berbasis web dinamis, agar penonton dapat melakukan transaksi pemesanan serta dapat 

mengetahui informasi tentang jadwal pertandingan, harga setiap kelas dan sisa tiket yang masih tersedia melalui 

web secara online. Penonton hanya perlu memilih tiket dan mengikuti langkah langkah sesuai prosedur. Pada 

penelitian system Informasi ini menggunakan dua metode, yaitu wawancara dan Studi Pustaka yang 

menggambarkan masalah yang terjadi di lapangan. Kemudian menganalisa dan membangun aplikasi 

menggunakan metode Waterfall dan untuk metode pendekatan aplikasi menggunakan permodelan berorientasi 

objek (UML), serta pembuatan program menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan database yang digunakan 

adalah MYSQL. Melalui sebuah website diharapkan konsumen dapat lebih mudah mengakses informasi, serta 

memberikan kemudahan untuk melakukan pemesanan tiket dan merchandise secara online tanpa harus datang 

langsung ketempat. Penelitian ini bertujan untuk membangun sebuah aplikasi pemesanan online, sehingga 

memudahkan konsumen untuk  melakukan pemesanan dan juga untuk penyampaian informasi agar lebih cepat, 

akurat dan memiliki jangkauan yang lebih luas. 
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ABSTRACT 

Purchasing match tickets at the Demang Lehman Martapura Stadium is currently still using an offline system, 

namely direct sales at stadium counters. This provides an opportunity for irresponsible parties to gain profits. 

Fraud and counterfeiting of football match tickets often occur, causing chaos. Long queues to get tickets and 

complaints about running out of tickets are commonplace for Indonesian football fans. Based on this, it is 

necessary to create a new system that can facilitate ordering tickets for football matches at the Demang Lehman 

Stadium based on dynamic web, so that viewers can make order transactions and can find out information about 

match schedules, the price of each class and the remaining tickets that are still available via the web online. on 

line. Spectators only need to select a ticket and follow the steps according to the procedure. In this information 

system research using two methods, namely interviews and literature studies that describe the problems that 

occur in the field. Then analyze and build applications using the Waterfall method and for the application 

approach method using object-oriented modeling (UML), and programming using the PHP programming 

language and the database used is MYSQL. Through a website, it is hoped that consumers can more easily 

access information and make it easier to order tickets and merchandise online without having to come directly 

to the place. This study aims to build an online ordering application, making it easier for consumers to place 

orders and also to convey information to be faster, more accurate and have a wider reach. 
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PENDAHULUAN 

Stadion Indrasari atau biasa disebut Stadion 

Demang Lehman merupakan stadion multifungsi 

yang terletak di Desa Indra Sari, Kecamatan 

Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 

Indonesia. Stadion berkapasitas 15.000 penonton 

ini terdiri dari Tribun Terbuka dan Tertutup, 

sementara tribun utara & selatan belum ada. 

Namun kelebihan stadion ini dibanding stadion 17 

Mei Banjarmasin adalah penggunaan rumput 

zoyzia matrella lin yang bersertifikat FIFA serta 

adanya lampu penerangan berkekuatan 1.000 lux 

untuk pertandingan malam hari. 

  Pembelian tiket pertandingan saat ini 

masih menggunakan system offline yaitu penjualan 

langsung di loket stadion. Hal ini memberikan 

peluang bagi pihak-pihak yang tak bertanggung 

jawab dalam meraih keuntungan. Penipuan dan 

pemalsuan tiket pertandingan bola pun tak jarang 

terjadi hingga menimbulkan kericuhan. 

Pemberitaan terhadap penonton yang tak bisa 

masuk ke arena pertandingan karena mendapat 

tiket palsu juga marak diberitakan. Antrian panjang 

untuk mendapatkan tiket dan keluhan akibat 

kehabisan tiket menjadi hal yang wajar dialami 

para penggemar sepak bola Indonesia. 

Berdasarkan hal tersebut perlu dibuat suatu 

sistem baru yang dapat mempermudah pemesanan 

tiket pertandingan sepakbola di Stadion Demang 

Lehman yang berbasis web dinamis, agar penonton 

dapat melakukan transaksi pemesanan serta dapat 

mengetahui informasi tentang jadwal pertandingan, 

harga setiap kelas dan sisa tiket yang masih 

tersedia melalui web secara online. Penonton hanya 

perlu memilih tiket dan mengikuti langkah langkah 

sesuai prosedur. 

 Sistem pembelian tiket secara online 

membuat penonton tidak perlu khawatir akan 

kehabisan tiket dan akan membantu untuk 

mengurangi antrean di loket penjualan. Sistem ini 

juga dapat meminimalkan maraknya pembelian 

tiket oleh calo tiket yang harganya bisa lebih 

mahal. 

 

METODE 

1. Metode Wawancara 

Penelitian dengan metode mengumpulkan 

data-data dengan cara bertanya kepada pimpinan 

Stadion Demang Lehman Martapura, Pemilik Club 

MARTAPURA FC dan pegawai serta pelanggan 

mengenai pelayanan yang dianggap mengerti 

terhadap data-data yang berhubungan dengan 

penyusunan skripsi ini.  
2. Metode Dokumenter 

Penelitian dengan metode mengumpulkan 

data menggunakan form pencatatan dokumen, dan 

sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang 

tersedia. Metode ini digunakan  untuk memperoleh 

data tentang profil stadion Demang Lehman, denah 

lokasi Demang Lehman, data lapangan, karyawan, 

kapasitas tribun Demang Lehman dan data sarana 

dan prasarana Demang Lehman. 

3. Metode Kepustakaan  

Pengumpulan data dengan menggunakan 

sumber-sumber tertulis, dengan cara membaca, 

mempelajari dan mencatat hal-hal penting yang 

berhubungan dengan pengolahan data yang 

berhubungan dengan penelitian serta masalah yang 

sedang dibahas guna memperoleh kesesuaian data 

yang diperlukan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. UML (Unified Modelling Language) 

Berikut ini tampilan use case diagram 

aplikasi pemesanan tiket dan merchandise 

pertandingan sepak bola online berbasis web pada 

“Stadion Demang Lehman Martapura” 

 

Gambar 1. 1 Use Case Diagram 

B. Activity Diagram 

Activity Diagram adalah diagram yang 

menggambarkan workflow (aliran kerja) atau 

aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. 

 

1. Activity diagram login admin 

Pada sistem baru yang dirancang, aktifitas 

admin dimulai dari login admin dan mengakses 

sistem, kemudian admin memasukkan username 

dan kata sandi apabila username dan kata sandi 

sesuai dengan database maka admin bisa mengakes 

sistem sebagai admin dan dapat mengelola semua 

halaman serta melakukan CRUD pada sistem hak 

akses admin.  



 
 

Gambar 1. 2 Activity Diagram Login Admin 

C. Class Diagram 

Class Diagram adalah diagram yang 

menunjukan class-class yang ada dari sebuah 

sistem dan hubungannya secara logika. Pada sistem 

baru yang dirancang, diagram ini menjelaskan 

hubungan setiap class dan fungsi antar tabel yang 

digunakan dalam sistem. 

Gambar 1. 3 Class Diagram 

Dalam pembuatan sistem dilakukan dengan 

beberapa langkah-langkah atau tahapan-tahapan 

mulai dari pengumpulan data sampai dengan uji 

coba secara terstruktur. Adapun langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Analisis Kebutuhan Sistem 

Sebelum melakukan perancangan model 

sistem, terlebih dahulu dilakukan analisis 

kebutuhan sistem yaitu dengan menganalisa data 

daftar menut tiket dan merchandise. Hal ini 

dimaksudkan agar dapat mengatasi ketidaksesuaian 

antara aplikasi yang dirancang dengan kebutuhan 

pengguna. Adapun kebutuhan sistem yang 

diperlukan antara lain: 

a. Menampilkan informasi Tiket dari Aplikasi 

Martapura FC secara detail sesuai dengan jenis 

kursi yang ada. 

b. Menampilkan Rekomendasi Pemilihan 

Merchandise dan Tiket pertandingan sesuai 

dengan yang dijadwalkan 

c. Dapat mencetak laporan penjualan, laporan 

pemesanan, laporan kerja dll, untuk Aplikasi 

Tiket dan Merchandise Martapura FC 

2. Implementasi 

Pada tahap Implementasi atau bisa disebut 

dengan pemrograman / coding dilakukan 

pengimplementasian dari perancangan sistem yang 

telah dilakukan ditahap sebelumnya dalam bentuk 

aplikasi pelatihan kewirausahaan. Bahasa 

pemrograman yang digunakan adalah php, dan 

database MySQL. 

3. Pengujian Sistem 

Pengujian perangkat lunak dilakukan untuk 

menemukan kesalahan (error) yang muncul dari 

sistem perangkat lunak. Pengujian penelitian sistem 

informasi kePelatihanan tenaga kesehatan dengan 

menggunakan black box testing, untuk mengetahui 

kesesuaian semua fungsi e-learning terhadap 

kebutuhan fungsional yang telah didefinsikan.  

4. Pemeliharaan 

Tahapan terakhir pada metode waterfall 

adalah pemeliharaan sistem yang sudah dapat 

digunakan tetapi dalam perjalanannya ada temuan 

error. Dengan tahapan pemeliharaan ini dilakukan 

perbaikan atau koreksi dari berbagai macam error 

yang tidak ditemukan dalam tahapan sebelumnya. 

 

Hasil Tampilan Aplikasi 

A.  Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Hasil Tampilan Menu Utama  

 
Gambar 4.1 Hasil Tampilan Menu Utama 

 

 

 

 



 
 

2. Hasil Tampilan Login Admin 

Gambar 4. 2 Tampilan Login admin 

3. Hasil Tampilan Login Customer 

Gambar 4. 3 Tampilan Login admin 

4. Hasil Tampilan Menu Produk Merchandise 

Gambar 4. 4 Menu Produk Merchandise 

5. Hasil Tampilan Form Keranjang 

Gambar 4. 5 Tampilan Form Keranjang 

6. Hasil Tampilan Dashboard Admin 

 

Gambar 4. 6 Tampilan Dashboard Admin 

 

 

 

7. Hasil Tampilan Dashboard Customer 

Gambar 4. 7 Tampilan Dashboard Customer 

8. Hasil Tampilan Tambah Produk Merchandise 

Gambar 4. 8 Tambah Produk Merchandise 

9. Hasil Tampilan Data Produk Merchandise 

 

Gambar 4. 9 Data Produk Merchandise 

10. Hasil Tampilan Tambah Produk Tiket 

 

Gambar 4. 10 Tambah Produk Tiket 

 

 

 



 
 

11. Hasil Tampilan Data Produk Tiket 

 

Gambar 4. 11 Data Produk Tiket 

12. Hasil Tampilan Registrasi 

 

Gambar 4. 12 Tampilan Registrasi 

13. Hasil Tampilan Data Customer 

 

Gambar 4. 13 Tampilan Data Customer 

 

 

 

 

 

B.  Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Tampilan Laporan Penjualan Tiket 

Gambar 4. 14 Laporan Penjualan Tiket 
2. Tampilan Laporan Penjualan Merchandise 

Gambar 4. 15 Laporan Penjualan Merchandise 
3. Tampilan Laporan Detail Tiket yang dipesan 

oleh Penonton (admin) 

Gambar 4. 16 Laporan Detail Tiket yang dipesan 

oleh Penonton 
4. Tampilan Slip Bukti Penyerahan Tiket 

(customer) 

Gambar 4. 17 Slip Bukti Penyerahan Tiket 

 



 
 

5. Tampilan Laporan Jadwal Pertandingan 

Gambar 4. 18 Laporan Jadwal Pertandingan 
6. Tampilan Laporan Pemesanan Tiket 

Gambar 4. 19 Laporan Pemesanan Tiket 
7. Tampilan Laporan Pemesanan Merchandise 

  Gambar 4. 20 Laporan Pemesanan 

Merchandise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Tampialn Laporan Tiket tidak Terjual 

Gambar 4. 21 Laporan Tiket tidak Terjual 

 

PENUTUP 

Berdasarkan dari hasil analisis, 

perancangan dan pengujian terhadap Aplikasi 

Pemesanan Tiket dan Merchandise pada Stadion 

Demang Lehman Martapura  maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Portal penjualan tiket dan merchandise bola 

online yang akan dikembangkan pada intinya 

adalah untuk memudahkan calon penonton 

atau pembeli tanpa harus datang ke loket dan 

tanpa harus mengantri. 

2. Memudahkan pelanggan dalam mendapatkan 

informasi mengenai jadwal pertandingan, kelas 

kursi, ketersdiaan tiket, merchandise dan 

harga. 

3. Memudahkan pelanggan dalam melakukan 

pembelian tanpa harus membeli lebih dari 

harga loket karena banyaknya calo yang 

menawarkan harga lebih dari harga di loket. 

 

Dalam penelitian ini tidak lepas dari 

kekurangan baik secara penulisan maupun dari 

segi pembuatan program sehingga diharapkan 

dengan adanya saran ini dapat dikembangkan lagi 

dalam Penilaian dan Evaluasi Aplikasi 

Pemesanan Tiket dan Merchandise pada Stadion 

Demang Lehman Martapura yang lebih baik 

kedepannya: 

1. Dikembangkan lagi dalam segi tampilan agar 

terlihat lebih menarik. 

2. Ditambahkan sistem pembayaran lewat 

internet banking, kartu kredit atau pembayaran 

yang lainnya. Agar proses verifikasi 

pemesanan dapat dilakukan dengan cepat. 

3. Cakupan Aplikasi ini hanya untuk daerah 

Martapura-Banjarbaru-Banjarmasin, tidak 

mencakup luar pulau, kedepannya aplikasi ini 

bisa bekerja sama dengan pihak Kurir agar 

pengiriman produk mencakup seluruh 

Indonesia. 
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