
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



 
 

66 
 

BAB V 

IMPLEMENTASI dan PEMBAHASAN 

 

5.1 Implementasi 

Proses implementasi TRANSUI dilakukan pada dua buah perangkat 

yaitu sebuah notebook dan sebuah web server. Spesifikasi yang diperlukan 

untuk kedua buah perangkat tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Notebook 

a. Hardware 

i. Intel Core2 Duo T6600 @2.20GHz 

ii. Memory 2048MB 

b. Software 

i. Windows 7 Ultimate SP1 

ii. Microsoft Visual Studio 2008 SP1 

iii. Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 

iv. Database Microsoft SQL Server 2008 

2. Web Server  

a. Hardware 

i. IP address http://192.168.7.8 

ii. Intel Xeon CPU E5540 @2.53GHz   

iii. Memory 4096MB 
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b. Software 

i. Windows Server Enterprise (6.0, Build 6001) 

ii. Microsoft .NET Framework 3.5 

iii. Database Microsoft SQL Server 2008 

 

5.2 Pengujian 

  
Gambar 5.1 Diagram proses pengujian framework TRANSUI 

 

Proses pengujian dilakukan berdasarkan sebuah skenario yaitu 

pendataan untuk kegiatan training and development di Kompas Gramedia 

Group of Magazine pada hari Jumat, 18 Mei 2012. Proses pengujian dilakukan 

oleh lima orang programmer. Pendataan yang difokuskan pada proses 

pengujian ini adalah pendataan karyawan yang dilakukan melalui aplikasi 

web. Seiring berjalannya waktu, dibutuhkan ekstra data untuk setiap karyawan 
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yang harus difasilitasi oleh aplikasi web tersebut. Solusinya, TRANSUI dapat 

melakukan penambahan komponen UI pada aplikasi web tanpa melalui proses 

recoding sehingga dapat memfasilitasi penambahan data. 

Untuk proses pendataan karyawan dibutuhkan dua buah form yaitu 

form daftar karyawan dan form info karyawan. Untuk membuat aplikasi 

tersebut maka dilakukan langkah-langkah seperti yang terlihat pada gambar 

5.1. 

1. Developer mengumpulkan informasi-informasi mengenai data yang 

dibutuhkan untuk setiap karyawan. Data-data yang dibutuhkan antara lain 

Nomor Induk Karyawan (NIK), nama depan, nama belakang, jenis 

kelamin, dan status kerja. Setelah mengetahui data-data yang diperlukan 

untuk setiap karyawan, developer membuat aplikasi pendataan. 

2. Aplikasi yang telah selesai dibuat kemudian diunggah ke web server. 

3. Form yang telah ada kemudian dimodifikasi. 

4. Penambahan data dapat saja terjadi setelah aplikasi diunggah ke web 

server. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah fasilitas untuk dapat 

melakukan perubahan data tersebut secara cepat tanpa harus melibatkan 

developer aplikasi untuk melakukan recoding. Dalam hal ini, data yang 

akan ditambah adalah email dan status masih atau tidak bekerja karyawan 

tersebut. Komponen UI yang diperlukan untuk kebutuhan tersebut adalah 

sebuah textbox dan sebuah radiobuttonlist. 

5. Form yang telah ada kemudian dimodifikasi untuk memfasilitasi 

penambahan data. 
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5.3 Pembahasan 

Hasil akhir yang didapat dari proses pengujian adalah sebuah aplikasi 

pendataan yang terdiri atas dua buah form, yaitu form daftar karyawan, dan 

form info karyawan. 

 

Gambar 5.2 Halaman KaryawanList.aspx 

 

Form daftar karyawan dibuat menjadi halaman KaryawanList.aspx. 

Halaman ini menampilkan sebuah daftar dari karyawan yang ada. Pada 

halaman ini, terdapat fasilitas pencarian karyawan berdasarkan keyword 

tertentu. Selain itu, untuk setiap karyawan dapat dilihat detail informasi 

miliknya pada halaman KaryawanInfo.aspx. 

 

Transui: Framework Pembangunan..., Kenan Rahuel Kusnadi, FTI UMN, 2012



70 
 

 
 

 

Gambar 5.3 Halaman KaryawanInfo.aspx 

 

Form info karyawan dibuat menjadi halaman KaryawanInfo.aspx. 

Pada halaman ini, terdapat informasi milik seorang karyawan. Informasi para 

karyawan dapat dimodifikasi pada halaman ini. 

Proses pembuatan aplikasi tersebut diawali dengan pembuatan tabel di 

dalam database. Tabel tersebut digunakan untuk menampung data-data para 

karyawan dan diberi nama MASTER_KARYAWAN. 
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Gambar 5.4 Tabel MASTER_KARYAWAN 

 

Setelah membuat tabel MASTER_KARYAWAN, maka pembuatan 

halaman aplikasi dimulai dengan membuat halaman form daftar karyawan. 
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Gambar 5.5 HTML Code untuk KaryawanList.aspx 

 

Halaman daftar karyawan dibuat menjadi halaman KaryawanList.aspx. 

Pada halaman ini terdapat sebuah gridview untuk menampilkan daftar para 

peserta, fitur untuk melakukan pencarian, dan sebuah button untuk menambah 

data karyawan. 
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Gambar 5.6 OnInit pada KaryawanList.aspx 

 

Untuk membuat kolom-kolom pada gridview, maka dilakukan override 

pada function OnInit dengan memanggil function RenderList.  

 

Gambar 5.7 Code untuk menampilkan data pada gridview 

 

Untuk menampilkan data yang ada pada database ke dalam gridview 

maka dilakukan pengambilan data dengan class DBManager yang setelah itu 

di-bind ke gridview. 
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Gambar 5.8 Code untuk melakukan penambahan data karyawan 

 

Penambahan data karyawan dilakukan dengan berpindah ke halaman 

KaryawanInfo.aspx. 

 

Gambar 5.9 Code untuk melakukan pencarian 

 

Untuk melakukan pencarian, maka digunakan function GetRows 

dengan memberikan parameter berupa kondisi WHERE dan ORDER BY. 

Kondisi WHERE yang menjadi parameter berdasarkan pada teks yang 

terdapat pada dropdownlist dan textbox pencarian.  

 

Gambar 5.10 Code untuk berpindah ke halaman KaryawanInfo.aspx 

 

Untuk melihat informasi-informasi karyawan secara lengkap maka 

dilakukan dengan berpindah ke halaman KaryawanInfo.aspx. 
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Gambar 5.11 Code untuk melakukan penghapusan data karyawan 

 

Untuk melakukan penghapusan karyawan, maka digunakan function 

Delete yang terdapat pada DBManager. 

 

Gambar 5.12 Penambahan form daftar karyawan 

 

Setelah pembuatan halaman KaryawanList.aspx selesai, maka  

dilakukan pembuatan kolom-kolom yang akan ditampilkan untuk daftar 

karyawan dengan menggunakan UIManager pada TRANSUI. Data-data yang 

akan ditampilkan sebagai kolom antara lain NIK, nama depan, dan nama 

belakang. Pertama-tama, dilakukan penambahan form untuk halaman daftar 

karyawan. 
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Gambar 5.13 Penambahan kolom NIK 

 

Setelah form ditambahkan, maka penambahan kolom dapat dilakukan. 

Gambar 5.13 merupakan proses penambahan kolom untuk field NIK. 
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Gambar 5.14 Penambahan kolom First Name 

 

Gambar 5.14 merupakan proses penambahan kolom untuk field 

FIRST_NAME. 
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Gambar 5.15 Penambahan kolom Last Name 

 

Gambar 5.15 merupakan proses penambahan kolom untuk field 

LAST_NAME. 
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Gambar 5.16 Halaman KaryawanList.aspx sebelum diunggah ke web server 

 

Gambar 5.16 merupakan tampilan dari halaman KaryawanList.aspx 

sebelum diunggah ke web server. Proses pembuatan kemudian dilanjutkan 

pada halaman KaryawanInfo.aspx. 

 

Gambar 5.17 HTML Code untuk halaman KaryawanInfo.aspx 
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Halaman info karyawan dibuat menjadi halaman KaryawanInfo.aspx. 

Pada halaman ini terdapat 2 buah panel yaitu panel untuk title dari form dan 

panel untuk tempat komponen-komponen UI. Terdapat pula sebuah button 

yang digunakan untuk menyimpan data pendaftar dan sebuah button untuk 

kembali ke halaman KaryawanList.aspx. 

 

Gambar 5.18 Function OnInit 

 

Untuk dapat membuat komponen UI secara otomatis maka dilakukan 

override pada function OnInit. Pembuatan dilakukan dengan menggunakan 

class UICreator. Dengan class tersebut, maka akan dipanggil function 

RenderTitle dengan memberikan parameter panel untuk title dari form dan ID 

dari form yang dapat dilihat pada UIManager. Selain itu, dipanggil juga 

function RenderControlType dengan parameter panel untuk tempat 

komponen-komponen UI dan ID dari form. 
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Gambar 5.19 Code untuk menampilkan data karyawan 

 

Untuk menampilkan data karyawan yang ada ketika melakukan edit 

maka dilakukan pengambilan data dengan menggunakan function GetRow 

pada class DBManager yang setelah itu dipetakan pada komponen UI yang 

sesuai dengan class Mapper. 

Untuk dapat melakukan proses penyimpanan data, maka pada button 

diberikan event Click. 
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Gambar 5.20 Event Click pada button 

 

Pada event ini, pertama-tama disediakan sebuah hashtable untuk 

menampung data-data yang ada. Kemudian dengan menggunakan class 

Mapper, dilakukan pemetaan data dari komponen UI ke hashtable. Setelah 

hashtable terisi, maka dilakukan proses penyimpanan data ke dalam database 

dengan menggunakan class DBManager. Jika proses penyimpanan data 

berhasil atau gagal, maka akan muncul notifikasi. 

Setelah halaman KaryawanInfo.aspx selesai dibuat, maka dilakukan 

pembuatan komponen-komponen UI pada halaman tersebut dengan 

menggunakan UIManager. 
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Gambar 5.21 Penambahan form info karyawan 

 

Pada UIManager dilakukan penambahan form info karyawan. Form ini 

berjenis data entry karena akan digunakan untuk menyimpan data karyawan. 

Setelah proses penambahan selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya 

adalah membuat komponen-komponen UI yang terdapat pada form info 

karyawan.  
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Gambar 5.22 Penambahan komponen UI untuk field ID 

 

Komponen pertama yang dibuat adalah label  untuk field ID pada 

tabel.  
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Gambar 5.23 Penambahan komponen UI untuk field NIK 

 

Pembuatan komponen UI kemudian dilanjutkan untuk field NIK 

berupa textbox.  
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Gambar 5.24 Penambahan komponen UI untuk field FIRST_NAME 

 

Pembuatan komponen dilanjutkan dengan textbox  untuk field 

FIRST_NAME pada tabel.  
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Gambar 5.25 Penambahan komponen UI untuk field LAST_NAME 

 

Proses pembuatan kemudian dilanjutkan dengan membuat textbox juga 

untuk field LAST_NAME. 
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 Gambar 5.26 Penambahan komponen UI untuk field GENDER 

 

Untuk field GENDER karena memiliki value berupa pria dan wanita, 

maka komponen UI yang dibuat adalah RadioButtonList. 
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Gambar 5.27 Penambahan komponen UI untuk field STATUS 

 

Untuk field STATUS, komponen UI yang dipakai adalah 

DropDownList dengan value antara lain tetap dan kontrak. 
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Gambar 5.28 Hasil pembangunan halaman KaryawanInfo.aspx 

Gambar 5.28 merupakan tampilan dari halaman KaryawanInfo.aspx 

yang telah dibuat sebelum diunggah ke web server. Label yang berwarna 

merah memiliki arti bahwa field tersebut adalah field yang harus diisi. 

Setelah halaman aplikasi selesai dibuat, maka aplikasi diunggah pada 

sebuah web server beserta dengan data-data komponen UI di dalam database. 

Setelah diunggah, aplikasi pendataan karyawan ini ternyata membutuhkan dua 

field tambahan yaitu textbox untuk data email karyawan dan radiobuttonlist 

untuk status masih atau tidak bekerja karyawan tersebut.. 

Transui: Framework Pembangunan..., Kenan Rahuel Kusnadi, FTI UMN, 2012



91 
 

 
 

 

Gambar 5.29 Tabel MASTER_KARYAWAN yang telah dimodifikasi 

 

Tabel MASTER_KARYAWAN dimodifikasi untuk memenuhi 

kebutuhan field tambahan seperti yang terlihat pada gambar 5.29. Karena hal 

ini, dilakukan penyesuaian pada form info karyawan.Setelah melakukan 

modifikasi pada tabel MASTER_KARYAWAN, dilakukan penambahan 

komponen UI pada form info karyawan. Penambahan komponen UI tersebut 

dilakukan dengan menggunakan UIManager TRANSUI. 
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Gambar 5.30 Penambahan komponen UI untuk field EMAIL 

 

Komponen UI pertama yang ditambah adalah textbox untuk field 

EMAIL. 
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Gambar 5.31 Penambahan komponen UI untuk field EXIST 

 

Penambahan komponen UI dilanjutkan untuk field EXIST berupa 

radiobuttonlist dengan value exist dan resign. Dengan melakukan penambahan 

field tersebut maka halaman KaryawanInfo.aspx akan menjadi seperti gambar 

5.3. 

Dengan dibuatnya komponen-komponen UI menggunakan konsep 

model-based UI generation, maka perubahan pada komponen-komponen UI 

dapat langsung dilakukan dengan menggunakan UIManager. Dengan 

menggunakan UIManager, maka komponen UI yang baru dapat ditambahkan 

tanpa harus membuka source code atau meminta developer aplikasi untuk 

memodifikasi aplikasi. Selain itu, aplikasi tidak harus dinonaktifkan terlebih 

dahulu untuk melakukan perubahan. 

Pada proses pembangunan, dengan menggunakan framework 

TRANSUI maka proses pembuatan menjadi lebih mudah. Hal tersebut 
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dikarenakan adanya sifat reuse dari code-code yang digunakan. Karena hal itu, 

maka developer tidak harus membuat code dari awal, tetapi cukup 

menggunakan code-code yang terdapat pada TRANSUI. TRANSUI 

menyediakan class-class serta function-function yang dapat digunakan untuk 

membuat aplikasi. Class-class XUI digunakan sebagai komponen UI untuk 

memfasilitasi proses penyimpanan data. Class DBManager digunakan untuk 

melakukan proses query ke database. Class Mapper digunakan untuk 

mengambil data dari komponen UI atau untuk mengisi data pada komponen 

UI. Class UICreator digunakan untuk memproses informasi komponen UI 

pada data model menjadi komponen UI pada saat runtime dan mengatur posisi 

komponen-komponen UI tersebut. 

 

5.4 Uji Usability 

Uji usability untuk framework TRANSUI telah dilakukan kepada lima 

orang programmer divisi IT Kompas Gramedia Group of Magazine pada hari 

Jumat, 18 Mei 2012 dan memberikan hasil sebagai berikut. 

Tabel 5.1 Tabel Hasil Kuesioner Uji Usability TRANSUI 

Pertanyaan Jawaban 

Apakah anda pernah membangun sebuah 

aplikasi menggunakan framework? 

60% menjawab Ya 

40% menjawab Tidak 

Bagaimanakah pembuatan user interface 

form aplikasi dengan TRANSUI? 

80% menjawab mudah 

Bagaimanakah hasil dari form yang dibuat 

dengan TRANSUI? 

Seluruh responden menjawab baik 
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Tabel 5.1 Tabel Hasil Kuesioner Uji Usability TRANSUI (lanjutan) 

Pertanyaan Jawaban 

Apakah modifikasi user interface dari form 

yang telah ada dengan fitur TRANSUI 

mudah dilakukan? 

Seluruh responden menjawab Ya 

Menurut Anda, bagaimanakah fitur 

TRANSUI dalam melakukan perubahan user 

interface form tanpa melakukan coding 

aplikasi? 

Seluruh responden menjawab Baik 

Berapa waktu yang dibutuhkan untuk 

membuat user interface sebuah form dengan 

lima jenis komponen user interface yang 

berbeda? 

Rata-rata 2 menit 36 detik 

 

Penjelasan untuk setiap pertanyaan adalah sebagai berikut. Pembuatan 

UI form aplikasi dengan menggunakan TRANSUI dirasa mudah oleh karena 

tidak perlu menyentuh source code aplikasi tetapi cukup menggunakan 

UIManager pada TRANSUI. Hasil dari form yang dibuat oleh TRANSUI 

terlihat baik dan rapi. Modifikasi UI dari form yang telah ada dengan 

TRANSUI mudah untuk dilakukan karena tidak perlu melakukan recoding. 

Fitur TRANSUI untuk memodifikasi UI tanpa melakukan coding adalah baik 

karena adanya penghematan waktu dengan tidak melakukan coding. Beberapa 

fitur yang ingin ditambahkan pada TRANSUI sesuai saran dari responden 

adalah Database Manager untuk melakukan perubahan tabel di database, 
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themes untuk form, help pada setiap form TRANSUI, jenis komponen UI yang 

lebih banyak, dan fitur reset form. 
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