
CARA MENJALANKAN PROGAM  

  

1. User 

User membuka web www.powerfutsal.xyz selanjutnya user bisa melihat 

informasi-informasi serta bisa melihat gambar-gambar pada web Power Futsal ini. 
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2. Member  

Member disini harus mendaftar terlebih dahulu melalu admin, kontak admin 

bisa dilihat dihalaman awal pada web www.powerfutsal.xyz. Setelah member terdaftar 

maka member bisa login untuk memesan lapangan di Power Futsal.  
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Member yang akan mengisi saldo untuk pemesanan lapangan harus melalui 

admin, admin akan mengisi saldo member agar bisa membayar pemesanan lapangan 

melalui deposit 

 

Selanjutnya pada menu dashboard member bisa memilih jadwal yang tersedia. 

Disini member akan melakukan pemesanan lapangan. Pada form book jadwal member 

bisa memilih pembayaran melalui deposit atau pembayaran melalui cash, jika melalui 

deposit maka pembayaran akan menggunakan saldo member yang telah diisi 

sebelumnya, jika melalui cash maka member harus datang langsung ke tempat Power  

Futsal untuk melakukan pembayaran. 



 

  

 

  

 



3. Admin  

Admin disini harus melakukan login terlebihi dahulu agar bisa mengolah data 

pada Power Futsal melalui www.powerfutsal.xyz. Pada halaman awal admin, admin 

akan menambah jadwal untuk para member yang akan memesan lapangan. Pada form 

tambah jadwal admin akan memasukkan data jadwal seperti tanggal, waktu mulai, 

waktu selesai, dan lokasi lapangan. 

 

Pada menu transaksi akan terdaftar para member yang sudah lunas atau pun 

yang belum lunas dalam pemesanan lapangan. Jika ada member yang belum lunas maka 

status belum lunas tersebut akan di ubah menjadi lunas jika member sudah membayar 

harga pesan lapangan dan untuk member yang sudah lunas maka admin bisa mencetak 

kwitansi pembayaran untuk para member. 
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Pada menu admin bagian member terdapat data member yang sudah terdaftar 

dengan identitas member yang sudah di data serta jumlah saldo untuk para member 

yang sudah mengisi saldo. 

   



Pada menu tambah saldo, disini admin akan menambahkan saldo untuk para 

member yang akan mengisi saldo. Pada form tambah saldo admin akan memasukkan 

nama member yang akan mengisi saldo selanjutnya admin memasukkan nominal saldo. 

 

Pada menu tambah member ini admin akan mendaftarkan calon member untuk 

menjadi member agar bisa memesan lapangan. Pada form tambah member admin akan 

memasukkan data member seperti username, password, nama lengkap, nomor hp, serta 

alamat. 

 

  



  

  


