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BAB III 
PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

!
3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kerja magang di PT Indodev Niaga Internet (DataOn) dilakukan pada 

periode 9 Juli 2012 sampai 11 September 2012. Selama proses kerja magang tersebut 

penulis ditempatkan pada posisi Junior Software Developer pada divisi Tech-Dev 

(Technology Development) yang berada dibawah Technology Development 

Manager dari divisi tersebut dan diarahkan oleh seorang Project Manager. Dalam 

pengerjaan project-nya, penulis tergabung dalam sebuah tim beranggotakan 3 

orang sesama karyawan magang dengan Bapak Wahyu Setiawan sebagai Project 

Manager dari tim tersebut.  

Tugas yang diberikan untuk tim tersebut adalah membangun sebuah web 

based applications sesuai dengan requirement dari client yang diberikan langsung 

oleh Manager dari Technology Development yaitu Bapak Teguh Widodo. 

Pembimbingan dan pemimpinan rapat dipegang langsung oleh Bapak Teguh 

Widodo Selaku Manager dari divisi Technology Development. Pada pembagian 

tugas dalam tim penulis mendapatkan tugas bertanggung jawab sebagai perancang 

dan pengarah user interface, design dan fitur tambahan dari aplikasi. Selain itu, 

penulis juga mendapat tugas pada fitur synchronization dari aplikasi dan database 

khusus Oracle. 

Ketika tim mengalami kesulitan dalam proses perancangan ataupun 

implementasi yang terkait teknis pengembangan, penulis dan tim akan dibantu 

oleh Bapak Wahyu Setiawan selaku Project Manager dari tim. Akan tetapi 

kesulitan atau kebingungan yang terkait user requirement akan dibimbing oleh 

Bapak Teguh Widodo selaku Manager. 

!
!
!

15
Rancang Bangun Aplikasi..., Ahmad Eries Antares, FTI UMN, 2013



�16

3.2 Tugas yang Dilakukan 
Selama magang di PT Indodev Niaga Internet (DataOn), penulis dan tim 

diberikan 2 tugas, sebuah tugas utama dan satu tugas tambahan. Tugas tambahan 

berupa pembuatan content management system untuk sebuah website milik client 

dari PT Indodev Niaga Internet (DataOn) yaitu Geoffgrime yang memiliki 

fungsionalitas utama yaitu Photo Organizer, Photo Upload, Article Organizer, 

Article Editor dan beberapa fitur lain. Untuk tugas utamanya adalah penulis 

membangun sebuah Web-based Application Database Documentation Tools sesuai 

kebutuhas user. Sebuah tools yang berguna untuk mengelola rangkaian database 

yang sedang dikembangakn oleh tim developer. 

Sebelum memulai kegiatan magang, peserta magang dibekali training 

selama 1 minggu. Training yang berisi pembekalan baik teori atau praktek tentang 

HTML, javascript, SQL database dan bahasa pemrograman ColdFusion ini 

berguna untuk membiasakan peserta magang dengan environment serta tools - 

tools yang akan digunakan peserta dalam proses kerja magang. Materi training 

yang diberikan berbeda beda setiap harinya. Dimulai dari hari Senin yang berisi 

pembekalan terhadap HTML, dilanjutkan hari Selasa yang berisi tentang 

pembekalan tentang javascript, lalu SQL database di hari Rabu, selanjutnya 

ColdFusion Programming Language di hari kamis dan terakhir dihari Jumat ada 

penjelasan bagaimana situasi kerja dan project yang akan dikerjakan nantinya. 

Untuk kegiatan magang diminggu kedua, penulis beserta tim diberikan 

tugas awal berupa pengerjaan sebuah CMS milik client dari PT Indodev Niaga 

Internet yaitu Geoffgrime. Pengerjaan CMS ini diberikan deadline selama 1 

minggu termasuk perancangan, pengembangan, implementasi dan testing. Di 

akhir minggu kedua, project ini di-submit dan dilakukan testing oleh Bapak Teguh 

Widodo. Jika ada bugs, kekurangan atau penambahan dari CMS ini, maka 

perbaikan dilakukan diminggu - minggu berikutnya sejalan dengan pengerjaan 

project kedua. 
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Diawal minggu ketiga Tim beserta Bapak Wahyu Setiawan dan Bapak 

Teguh Widodo mengadakan rapat yang berisi tentang brifeing untuk project kedua 

yaitu Database Documentation Tools. Di rapat ini tim diberikan arahan bagaimana 

gambaran besar diri user requirement untuk aplikasi ini. Lalu, untuk hari 

selanjutnya di minggu ketiga digunakan untuk melakukan analisis dan 

perancangan aplikasi Database Documentation Tools.  

Setelah Selesai analis dan perancangan maka hasilnya dipresentasikan 

kepada Bapak Teguh Widodo dan Bapak Wahyu Setiawan untuk menyesuaikan 

antara hasil rancangan dengan user requirement yang telah diberikan sebelumnya. 

Ketika telah sesual maka dilakukan pengembangan dari aplikasi Database 

Documentation Tools tersebut. Pada tahap pengembangan ini, dilakukan rapat 

kecil di sela - selanya untuk memberikan progres dan laporan dari pengembangan 

aplikasi ini kepada pembina dan Project Manager. 

Setelah tahap pengembangan selesai dilakukan, maka aplikasi tersebut 

mulai dicoba untuk diimplementasikan kedalam jaringan yang telah ada dan 

dilanjutkan dengan testing dan debugging 

Untuk memudahkan kooridasi dan pengembangan, dalam pengerjaannya, 

proyek aplikasi Database Documentation Tools ini dibagi menjadi beberapa 

modul dan modul - modul ini dibagi dalam tim, sehingga tiap anggota tim 

bertanggung jawab pada suatu modul yang dikerjakanya. Detail pembagian modul  

dan porsi kerja tersebut digambarkan dengan diagram seperti lampiran di halaman 

berikutnya. 

!
!
!
!
!
!
!
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Lampiran Porsi Pengerjaan Modul Setelah Disesuaikan dengan 

Realitas Dilapangan 

Tabel 3.1 Gantt Chart pembagian pengerjaan proyek  

Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5 Minggu 6 Minggu7

Komponen aplikasi

User Login Feature

Fitur aplikasi untuk Ms. SQL 

Connect to DSN

Database Explorer

Statistic Reports

Relationship Reports

Database 
Synchronization

Notes Feature

Fitur aplikasi untuk Oracle 

Connect to DSN

Database Explorer

Statistic Reports

Relationship Reports

Database 
Synchronization

Notes Feature

Desain aplikasi

User Interface 

Design and Layouts

Perbaikan aplikasi

Revision and Bug Fixing

Warna Nama Anggota Tim

Ahmad Eries Antares

Aldo Michael

Albertus A. Denny Halim

Dikerjakan Bersama
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Berikut merupakan penjabaran tentang kegiatan yang dilakukan penulis 

selama melakukan kerja magang di PT Indodev Niaga Internet (DataOn) dalam 

bentuk tabel Timeline. 

!

Tabel 3.2 Kegiatan perminggu pada masa pelaksanaan kerja magang 

No Kegiatan
Minggu

1 2 3 4 5 6

1 Training. HTML dasar, javascript, Ms. 
SQL server, bahasa pemrograman 
ColdFusion

2 Pengerjaan Project I: “Geoffgrime 
CMS”. 

3 Evaluasi dan Bug fixing Porject I: 
“Geoffgrime CMS”

4 User requirement untuk Project II : 
“Sunfish Database Documentation 
Tools”

5 Analisis dan perancangan untuk 
Project II : “Sunfish Database 
Documentation Tools”

6 Pembuatan diagram dan flow untuuk 
Project II : “Sunfish Database 
Documentation Tools”

7 Design interface dan konsep utama 
dari Project II : “Sunfish Database 
Documentation Tools”

8 Pembangunan untuk Project II : 
“Sunfish Database Documentation 
Tools”

9 Implementasi untuk Project II : 
“Sunfish Database Documentation 
Tools” ke jaringan perusahaan

10 Fungsional testing pada Project II : 
“Sunfish Database Documentation 
Tools”

11 Testing untuk Project II : “Sunfish 
Database Documentation Tools”

12 Evaluasi dan Bug fixing untuk Project 
II : “Sunfish Database Documentation 
Tools”

13 Deliveri Project II : “Sunfish Database 
Documentation Tools”
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Tahapan Pengerjaan Kerja Magang 

Dalam pengerjaan project kerja magang ini, penulis beserta tim 

menggunakan permodelan Linear System Development Life Cycle (SDLC Linear 

Model) yang dibagi menjadi 7 tahapan. Tahapan tahapan tersebut adalah 

Communication, Requirement Analysis, Software Design, Software Development, 

Software Implementation, Testing, dan Evaluation. 

Garis besar gambaran Linear Model System Development Life Cycle 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

!

!  

!
Gambar 3.1 Software Development Life Cycle Linear Model (SLDC Linear Model) 

!
Permodelan yang ditunjukkan pada gambar tersebut merupakan acuan 

utama penulis dalam melakukan pengerjaan proyek magang Database 

Documentation Tools Application. SLDC Linear Model dipilih penulis beserta tim 

Communication

Requirement Analysis

Software Design

Software Development

Software Implementation

Software Testing

Evaluation
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karena SDLC tersebut memang cocok dengan tipe Database Documentation Tools 

Application yang akan dikembangkan. Berikut uraian beberapa alasan dipilihnya 

SLDC Linear Model pada pengembangan aplikasi ini. 

1. Linear model sederhana untuk diimplementasikan dalam proyek serta 

tidak membutuhkan resource yang banyak. Sehingga memudahkan 

pekerjaan tim penulis yang terdiri dari 3 orang ini dalam waktu kerja 

magang yang terbatas. 

2. Pada model ini, setiap output dihasilkan di setiap tahap ketika selesai 

dilakukkan. Oleh karena itu, model ini memiliki tingkat visibilitas yang 

tinggi. Project manager dan Technology Development manager dapat 

selalu memantau progres dan output dari proyek di setiap tahapnya. 

3. Kualitas output project akan lebih baik karena akan terus ada evaluasi  

berulang - ulang hingga output dirasa sempurna dan bisa digunakan. 

Jika output dari suatu tahap dirasa masih kurang memuaskan dapat 

mundur kembali ke tahap sebelumnya untuk diperbaiki. 

4. Linear model ini sangat cocok diimplementasikan untuk database-

related model. Aplikasi Database Documentation Tools adalah aplikasi 

yang berbasis database, aplikasi ini juga menggunakan banyak 

database. Sehingga sangat cocok menggunakan Linear model. 

5. Linear model ini cocok diimplementasikan untuk proyek yang 

dikembangkan di dalam suatu jaringan. 

6. Application Database Documentation Tools merupakan proyek yang 

akan dikembangkan dalam waktu yang relatif singkat dan diharapkan 

dapat segera digunakan. 

7. Linear model cocok diterapkan pada tipe aplikasi yang prosedural . 

!
!
!
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Untuk memperjelas apa saja yang dilakukan di dalam setiap tahapan 

tersebut, berikut dijabarkan uraian yang dilakukan pada tahap-tahap 

pengembangan tersebut secara detail.  

!
3.3.1.1 Tahapan Communication 

Communication atau komunikasi merupakan tahap awal dari pengerjaan 

proyek magang ini. Pada tahap ini dilakukan diskusi atau interview antara user 

dengan tim pengembang untuk mengetahui user requirement. Namun, dalam 

pengerjaanya tidak banyak yang dilakukan di tahap ini karena user pada 

project ini memiliki basis IT yang kuat sehingga tau persis bagaimana user 

requirement yang fokus, sistematis, dan mudah diubah menjadi bentuk yang 

lebih teknis. 

Pada tahap ini dilakukan rapat yang terdiri dari Technology Development 

Manager yaitu Bapak Teguh Widodo, Project Manager yaitu Bapak Wahyu 

Setiawan, dan tim yang terdiri dari penulis, Albertus Denny Halim dan Aldo 

Michael. Rapat ini berisi tentang briefing user requirement, spesifikasi apikasi 

dan detail aplikasi oleh Bapak Teguh Widodo. Setelah itu dilakukan diskusi 

dan tanya jawab program tersebut mengenai bagian yang kurang dipahami dan 

tambahan fitur - fitur yang memungkinkan untu ditambahkan pada aplikasi 

tersebut. Lalu setelah itu diberikan waktu 1 minggu untuk melakukan analisis 

dan perancangan dari aplikasi. 

!
3.3.1.2 Tahapan Analysis 

Output yang dihasilkan pada pada tahap pertama adalah masih berupa 

paragraf - paragraf deskriptif ataupun catatan - catatan tentang aplikasi 

tersebut. Pada tahap kedua ini, tim melakukan analisis berdasarkan informasi 

dari output tersebut. Di tahap ini juga tim pengembang yang terdiri dari 3 

orang tersebut melakukan diskusi untuk mengkaji tulisan yang masih berupa 
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paragraf dan catatan tersebut untuk didubah ke bentuk yang lebih teknis dan 

siap dikembangkan. 

Beberapa hal yang dilakukan pada tahap ini antara lain adalah 

pengumpulan informasi - informasi mengenai kebutuhan kebutuhan user 

terhadap aplikasi tersebut. Pengumpulan informasi mengenai system 

requirement aplikasi, pengumulan informasi mengenai bagaimana aplikasi 

akan dikembangkan serta dimana aplikasi akan diimplementasi, fitur - fitur 

utama dan fitur tambahan pada aplikasi tersebut.  

Berikut akan diuraikan hasil dari analisis software yang telah dilakukan 

penulis beserta tim. Dari hasil diskusi diperoleh kebutuhan user terhadap 

aplikasi adalah sebagai berikut. 

1. Aplikasi dapat dijalankan di berbagai sistem operasi dan berbagai 

web browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Apple Safari dan Opera). 

2. Akan digunakan secara internal kantor PT Indodev Niaga Internet. 

3. Aplikasi memiliki beberapa tinggkatan akses privilege yang berbeda 

yaitu admin dan user. 

!
Fitur-fitur utama yang akan dimiliki oleh aplikasi tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Fitur database browser. 

2. Menampulkan struktur setiap database, table, views dan function. 

3. Meng-generate report tentang statistik database dan pemetaan 

hubungan antar table seperti Primary Key dan Foreign Key. 

4. Melakukan singkronisasi antara Datasoruce Main/Input yang di 

kembangkan dengan Datasoruce Target/Output. 

5. Fitur interface untuk melakukan konfigurasi. 

!
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Untuk memudahkan user dan meningkatkan efisiensi kerja, aplikasi juga 

akan dilengkapi dengan beberapa fitur tambahan sebagau berikut. 

1. Fitur Notes Organizer yang dapat menambah, mengedit dan 

menghapus catatan informasi untuk tim developer.  

2. Menampilkan data statistik tentang database yang di kelola seperti 

(Jumlah table, jumlah row, jumlah record, table tanpa Primary Key 

dan lain lain). 
!
Adapun System requirement dari aplikasi sebagai berikut 

Software 

★ Web-based Application. 

★ Interface menggunakan HTML. CSS3, Javascript, JQuery UI 

★ Menggunakan bahasa pemrograman Adobe ColdFusion. 

★ Menggunakan IDE NetBeans atau Adobe Dreamweaver CS6. 

★ Dikembangkan di jaringan dengan basis server ColdFusion 9. 

★ Diimplementasikan di jaringan dengan basis server ColdFusion 9. 

★ Kompatibel dengan semua sistem operasi. 

★ Kompatibel dengan browser Internet Explorer 8, Google Chrome, 

Apple Safari, Mozilla Firefox, Opera Browser. 

Hardware 

★ Komputer (Intel Dual Core 1.60 Ghz, 1GB RAM) 

★ Layar display Minimal 10 inch. 

★ Koneksi dengan jaringan PT Indodev Niaga Internet. 

!
3.3.1.3 Tahapan Software Design 

Setelah tahap analisis selesai dilakukan dan diperoleh uraian kebutuhan  

user, masih pada minggu pertama, penulis dan tim melakukan perancangan 

atau desain aplikasi. Pada tahap ini dilakukan beberapa hal yaitu perancangan 

flow dari aplikasi, penggambaran diagram - diagram yang dibutuhkan pada 

Rancang Bangun Aplikasi..., Ahmad Eries Antares, FTI UMN, 2013



�25

aplikasi, permodelan user interface dari aplikasi dan melakukan simulasi user 

dalam menggunakan aplikasi tersebut. 

Pada perancangan flow dari aplikasi dilakukan simulasi user terhadap 

penggunaan aplikasi sehingga diperoleh flow dalam menggubakan aplikasi 

adalah sebagai berikut. 

1. User melakukan konfigurasi aplikasi pada suatu file konfigurasi yang 

telah disediakan untuk memilih Datasource Main/Input. 

2. Ketika aplikasi dijalankan user dihadapkan sebuah form login. User 

melakukan input username dan password untuk login kedalam 

aplikasi. 

3. Setelah login, user masuk kedalam halaman utama aplikasi, terdapat 

informasi statistik umum database dan struktur database di sidebar. 

Terdapat menu bar utama yang berisi Preference, About, 

Synchronization, Notes, Report dan lain lain 

4. User dapat melakukan browsing database dan melihat lihat struktur 

database. 

5. User dapat melakukan konfigurasi pada apikasi di menu Preference. 

6. User dapat melihat menambah, menghapus dan memodifikasi notes 

pada menu Notes. 

7. User dapat melakukan klik pada menu Report untuk melihat statistic 

report maupun relationship report pada database. 

8. Untuk melakukan synchronization, user melakukan klik pada menu 

Synchronization dan dihadapkan kepada suatu menu konfigurasi. 

Lalu dilanjutkan menu wizard step-by-step dalam melakukan 

synchronization hingga akhir. Di akhir step user diberikan report 

yang telah disinkronisasi. 

!
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Setelah diperoleh flow dari aplikasi tim melakukan penggambaran 

diagram - diagram yang dibutuhkan untuk pedoman membangun aplikasi, 

diagram tersebut adalah Data Flow Diagram. 

Lalu kegiatan terakhir dalam tahap ini adalah perancangan interface yang 

dilakukan dengan cara digital mockup. Dari flow aplikasi yang telah ada 

sebelumnya, dirancang beberapa interface dari aplikasi dengan melakukan 

simulasi berikut. 

1. Permodelan login interface. 

2. Permodelan interface pemilihan Datasource Name (DSN) Main dan 

Datasource Name Target. 

3. Permodelan interface halaman utama aplikasi. 

4. Permodelan navigation bar utama aplikasi. 

5. Permodelan interface pada sidebar. 

6. Permodelan komponen dan interface pada halaman konfigurasi. 

7. Permodelan interface database browser. 

8. Permodelan interface database structure dan display record. 

9. Permodelan interface fitur Notes (menampilkan, menambah, 

menghapus, mengorganisir dan memodifikasi) . 

10. Permodelan interface pada fitur report statistik untuk melihat statistk 

dari suatu datasource. 

11. Permodelan interface pada fitur relationship report untuk melihat 

hubungan antar table dan view pada suatu datasource. 

12. Permodelan komponen step-by-step konfigurasi wizard serta 

interface dalam melakukan fitur singkronisasi antar datasource. 

!
3.3.1.4 Tahapan Software Development 

Tahap software development dimulai pada minggu kedua pengerjaan 

proyek. Pada tahap ini tim mulai berbagi tugas untuk membuat prototype dari 

aplikasi tersebut. Kegiatan yang dilakukan pada tahap development adalah 
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membuat query - query yang akan digunakan pada aplikasi. Query - query 

tersebut antara lain adalah Query untuk mengumpulkan statistik dari database, 

query untuk mengekstraksi relations antar table pada database dan query - 

query yang lainya. Query - query ini di bangun dalam penulisan Database Ms. 

SQL Server dan Oracle. 

Pada tahap ini juga tim mulai mengubah rancangan interface yang 

sebelumnya masih berupa digital mockup menjadi kode - kode berbasis 

HTML, CSS dan JavaScript supaya dapat diimplementasi pada web aplikasi 

tersebut. Tim juga menggunakan bantuan library jQuery UI untuk 

memudahkan penggunaan komponen-komponen pada interface aplikasi. 

Terakhir kegiatan yang dilakukan pada fase ini adalah menyusun fungsi - 

fungsi yang akan digunakan pada aplikasi. Fungsi - fungsi tersebut ditulis 

dalam bahasa pemrograman ColdFusion milik Adobe.  

Setelah semuanya selesai dibuat tim mulai menyatukan keseluruhan 

komponen menjadi aplikasi Database Documentation Tools tetapi masih dalam 

bentuk prototype. Setelah semuanya berfungsi sesuai yang diinginkan maka 

tahap ini pun selesai dan akan di lanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu 

Implementasi. 

!
3.3.1.5 Tahapan Software Implementation 

Kegiatan utama dalam tahap Implementasi aplikasi adalah memasang 

atau menerapkan sistem baru, yaitu aplikasi Database Documentation Tools 

yang berbasis web ini pada environment yang tertera pada user requirement, 

dalam hal ini adalah jaringan server pada PT Indodev Niaga Internet (DataOn). 

Pada studi kasus ini, PT Indodev Niaga Internet menggunakan server berbasis 

ColdFusion 9 sehingga aplikasi dikembangkan dengan bahasa pemrograman 

ColdFusion. 
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Tujuan dari fase ini adalah sistem aplikasi Database Documentation 

Tools yang telah dikembangkan ini dapat berjalan dengan baik pada server dan 

dapat diakses melalui jaringan kantor dari masing - masing komputer user. 

Pada fase ini juga tak lupa tim melakukan demo, presentasi dan training 

penggunaan aplikasi baru ini kepada perwakilan user, Project Manager Bapak 

Wahyu Setiawan, dan Manager dari divisi Technology Development Bapak 

Teguh Widodo. 

!
3.3.1.6 Tahapan Software Testing 

Pada tahap ini tim melakukan pengujian pada aplikasi Database 

Documentation Tools yang telah diimplementasikan pada sistem sebelumya 

sesuai requirement yang tertulis. Tim juga melakukan checking pada kode - 

kode yang dieksekusi pada setiap halaman dan action untuk mencari bug - bug 

atau error yang mungkin terjadi pada penggunaan aplikasi. 

Jika terjadi error atau terdapat bug pada aplikasi, makan tim kembali ke 

fase sebelumnya baik pengembangan, implementasi atau bahkan pada desain 

jika terdapat kesalahan pada desain awal. 

Beberapa proses testing yang dilakukan mencakup beberapa hal sebagai 

berikut.   

1. Testing pada sistem login. Apakah login berjalan dengan baik atau 

tidak, apakah user dapat login sesuai dengan privilege yang 

dimilikinya, apakah bisa terjadi bug pada saat login, apakah user 

dapat login sesuai dengan username dan password yang benar, 

apakah terdapat celah pada proses login yang dapat berdampak buruk 

pada aplikasi, dan lain sebagainya. 

2. Melakukan ujicoba pada fitur database browser, menguji apakah data 

yang ditampilkan sudah sesual dengan database yang ada. Selain itu 

juga apakah seluruh data telah ditampilkan sesuai kebutuhan dan 

berjalan lancar. 
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3. Melakukan uji coba pada fitur report relationship dan statistic report 

apakah seluruh laporan sudah ditampilkan dengan benar dan lengkap. 

4. Melakukan uji pada fitur synchronization apakah sudah berjalan 

sesuai kebutuhan tanpa terjadi error karena fitur ini merupakan fitur 

vital pada aplikasi. Seluruh step pada fitur singkronisasi diuji dari 

step awal hingga akhir berhasil melakukan singkronisasi. 

5. Melakukan pengujian pada halaman pengaturan atau setting. 

6. Melakukan pengecekan pada tatanan interface apakah sudah berjalan 

dan ditampilkan dengan baik di semua browser (Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chroome, dan Apple Safari). 

!
3.3.1.7 Tahapan Evaluation 

Pada tahap evaluasi diadakan rapat antara tim, perwakilan user Kak Tri 

Rahmandanu, Project Manager Bapak Wahyu Setiawan, dan Manager dari 

divisi Technology Development Bapak Teguh Widodo. Dalam rapat ini 

diadakan demonstrasi final project kepada seluruh peserta rapat.  

Setelah demo selesai, diadakan cecklist untuk masing - masing 

requirement yang telah ada sebelumnya apakah aplikasi sudah sesuai dan 

memilki semua requirement yang telah tertera sebelumnya.  

Jika seluruh requirement telah terpenuhi maka tim mempresetasikan 

kekurangan ataupun keterbatasan aplikasi yang berguna untuk pengembangan 

berikutnya. Lalu setelah itu para peserta rapat memberikan feedback mengenai 

apikasi seperti masukan - masukan yang akan dicatat untuk perbaikan dan 

penambahan pada pengembangan yang selanjutnya. 

Pada evaluasi ini juga dibahas mengenai interface apakah sesuai dengan 

kaidah Human-Computer Interaction dan mudah dipahami oleh user. Selain itu 

apakah interface juga sudah sesuai dengan keinginian user. 

Semua hasil rapat dicatat dan didokumentasikan. Jika terdapat perbaikan 

atau perubahan kecil yang memungkinkan untuk didilakukan maka tim segera 
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melakukan perbaikan atau perubahan tersebut. Namun, jika perubahanya tidak 

mungkin segera dilakukan karena keterbatasan waktu dan sumber daya maka 

perbaikan atau penambahan tersebut dilakukan pada pengembangan 

selanjutnya. Tujuan evaluasi ini adalah membangun Aplikasi supaya menjadi 

lebih baik sesuai kebutuhan user. 

!
3.3.2 Perancangan Sistem 

Berikut diuraikan rancangan dari sistem yang disusun oleh tim dan 

menjadi patokan utama dalam membangun aplikasi Database Documentation 

Tools pada PT Indodev Niaga Internet (DataOn). 

!
3.3.2.1 Kebutuhan Pengguna 

Berdasarkan hasil rapat dan diskusi tim pada fase analisis, diperoleh 

bahwa Aplikasi Database Documentation Tools merupakan sebuah aplikasi 

web-based yang akan digunakan oleh tim pengembang dan tim dokumentasi di 

PT Indodev Niaga Internet. Aplikasi ini digunakan untuk membantu 

menyelaraskan kedua tim tersebut. Fitur utamanya adalah supaya tim 

dokumentasi dapat dengan mudah dalam proses memahami dan mengerti  

seluk beluk database yang sedang dikembangkan pada suatu proyek. Selain 

itu, fitur utama lainnya adalah untuk memperbarui database yang sudah lepas 

pengembangan menjadi sesuai dengan database yang telah dikembangkan 

lebih lanjut melalui proses synchronize. 

Berikut diuraikan secara lengkap rincian seluruh kebutuhan pengguna 

yang diimplementasikan pada Aplikasi Database Documentation Tools ini. 

1. Informasi utama database yang ditampilkan pada halaman home.  

a. Nama database yang sedang dipilih oleh tim pengembang. 

b. Total table yang menyusun database tersebut 

c. Total jumlah field dari seluruh table yang menyusun database. 

d. Total jumlah record dari seluruh table yang menyusun database. 
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e. Total view yang menyusun database tersebut. 

2. Sesuai pada fitur database browser, aplikasi ini diharapkan dapat 

menjabarkan dan mendeskripsikan detail isi dari suatu database. Berikut 

ini adalah info yang di tampilkan pada fitur database browser ini. 

a. Daftar table - table yang menyusun database. 

b. Daftar view - view yang menyusun database. 

c. Daftar functions-functions yang digunakan pada database. 

d. Informasi struktur table dan field yang menyusun suatu table pada 

database yang dipilih. Selain itu juga menampilkan tipe data dan 

besar maksimum dari field tersebut. 

e. Informasi depedensi antar table yang menunjukkan table tersebut 

bergantung pada table apa saja. 

f. Informasi depedensi antar table yang menunjukkan table tersebut 

mereferensi ke table mana saja. 

g. Menampilkan detail kolom konstrain - konstrain yang berada dalam 

table tersebut. 

h. Menampilkan table info seperti kapan table dibuat, dimodifikasi dan 

total row dari table tersebut. 

i. Menampilkan daftar record yang ada di dalam table tersebut. 

j. Menampilkan index yang berada pada table di database tersebut. 

3. Fitur utama yang kedua adalah fitur synchronization. Diharapkan dengan 

adanya fitur ini pengembang dapat dengan mudah melakukan pembaruan 

pada suatu database (datasource target/output) dengan database yang telah 

selesai dikembangkan kembali (datasource main/input). Berikut 

rinciannya. 

a. Pada proses singkronisasi database, user dihadapkan sebuah step-by-

step wizard yang berguna untuk melakukan konfigurasi supaya user 

dapat melakukan singkronisasi sesuai keinginan mereka. 
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b. Step-by-step wizard terdiri dari start page, 6 wizard step dan 

summary. 

c. Pada start page ditampilkan nama main database dan nama target 

database serta table - table yang termasuk dalam auto-synchronize. 

d. 6 step wizard berisi tentang konfigurasi dari singkronisasi tersebut 

agar sesuai dengan kebutuhan user. 6 step tersebut akan dijabarkan 

pada bagian user interface. 

e. Pada bagian configuration summary, ditampilkan hasil pemilihan 

opsi - opsi pengaturan singkronisasi oleh user. 

f. Pada bagian synchronization summary, ditampilkan laporan hasil 

singkronisasi yang dilakukan, disini ditampilkan table, field, 

constraint dan record apa saja yang terkena imbas, selain itu 

ditampilkan table baru dan table yang telah di hapus. 

7. Fitur utama yang ketiga pada aplikasi ini adalah fitur Reports. Dengan 

adanya fitur ini diharapkan selain dapat melakukan singkronisasi aplikasi 

ini juga dapat menampilkan informasi penting pada database. Hal ini 

dibutuhkan untuk membantu memudahkan pembacaan dan pemetaan 

database secara umum. Fitur ini dibagi menjadi dua jenis yang 

menampilkan laporan yang berbeda. 

i. Statistic Reports yang berisi kumpulan informasi statistik dari konten 

database seperti: 

a. Menampilkan database name. 

b. Menampilkan jumlah table pada database. 

c. Menampilkan jumlah field keseluruhan. 

d. Menampilkan jumlah record keseluruhan. 

e. Menampilkan jumlah table yang tidak memiliki Primary Key. 

f. Menampilkan jumlah table yang tidak memiliki index. 

g. Menampilkan jumlah view pada database. 

h. Menampilkan nama table yang memiliki record paling banyak. 
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i. Menampilkan ranking dan jumlah record per-table secara 

modular maupun 10 besar dengan chart.  

j. Menampilkan ranking dan jumlah record per-view. 

k. Menampilkan daftar nama table yang tidak memiliki index. 

l. Menampilkan daftar nama table yang tidak memiliki Primary 

Key. 

m. Menampilkan nama table, nama index dan nama kolom pada 

table yang memiliki constraint. 

ii. Relationship Reports yang berisi pemetaan hubungan relationship 

antar table seperti: 

a. Menampilkan pemetaan hubungan Primary Key yang dirujuk 

oleh Foreign Key. Info yang ditampilkan antara lain adalah 

nama table-nya, nama field yang merupakan Primary Key, 

nama table yang me-reference, nama field yang merupakan 

Foreign Key pada table yang me-reference, update rule serta 

delete rule. 

b. Menampilkan pemetaan hubungan Foreign Key yang merujuk 

ke suatu Primary Key. Info yang ditampilkan antara lain adalah 

nama table-nya, nama field yang merupakan Foreign Key, 

nama table yang menjadi depedensinya, nama field yang 

menjadi Primary Key yang dirujuk, update rule, serta delete 

rule. 

7. Notes merupakan fitur tambahan pada aplikasi ini. Dengan adanya fitur ini 

tim programmer dapat mengorganisir catatan kecil berupa tulisan yang 

dapat digunakan sebagai pengingat, ataupun sebagai catatan yang ditujukan 

untuk programmer lain ataupun tim dokumentasi. Berikut ini adalah rincian 

kemampuanya. 

a. Menampilkan notes pada table atau view atau function yang diberi 

catatan pada fitur database browser. 
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b. Menampilkan seluruh notes secara list untuk melihat semua catatan 

apa saja yang ada. 

c. Melakukan penghapusan pada catatan yang sudah ada. 

d. Melakukan pengubahan pada catatan yang sudah ada. 

8. Konfigurasi juga merupakan fitur tambahan dari aplikasi ini. Dengan 

adanya fitur ini diharapkan user dari aplikasi ini dapat melakukan setting 

ataupun kostumisasi pada aplikasi ini sesuai kebutuhan mereka. Pengaturan 

yang bisa di lakukan antara lain. 

a. Menampilkan nama database yang sedang dipilih. 

b. Memilih database yang akan dijadikan database target/output untuk 

melakukan singkronisasi. 

c. Mengorganisir table yang masuk ke daftar auto-synchronize. 

d. Mekonfigurasi notes. 

e. Melakukan konfigurasi pada fitur singkronisasi. 

!
3.3.2.2 Flowchart Sistem 

Flowchart diagram berguna untuk menjelaskan alur proses kerja 

sistem pada suatu aplikasi dari awal hingga akhir. Flowchart diagram ini 

digunakan oleh penulis untuk memudahkan penggambaran aplikasi secara 

umum sehingga membantu dalam proses pengembangan di awal dan presentasi 

kepada user. 

Aplikasi Database Documentation Tools ini merupakan gabungan dari 

beberapa fitur - fitur pengelolaan database. Untuk memudahkan perancangan 

maka flowchart dari sistem dibagi menjadi beberapa diagram berdasarkan fitur 

dari aplikasi. 
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!  
Gambar 3.2 Flowchart diagram sistem Login 

!
Login flowchart diagram. Di awal membuka aplikasi, user 

melakukan pengisian form login. Data username dan password yang telah di-

submit diverifikasi oleh sistem. Jika datanya valid maka user akan segera 

masuk ke dalam home pages, sedangkat jika data yang dimasukkan tidak valid 

maka akan muncul pop-up peringatan dan user diminta mengisi form login 

kembali. Setelah berhasil login, user langsung masuk ke halaman home page. 

Disini user dapat memilih menu ke halaman lainya. 
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!  
Gambar 3.3 Flowchart diagram sistem Database Browser 

!
Database Browser flowchart diagram. Ketika user menggunaka fitur 

database browser user diminta untuk memilih ketiga menu objek yang berbeda 

yaitu tables, views dan functions. Jika user memilih table, maka aplikasi akan 

menampilkan daftar table yang ada pada datasource main/input. Lalu ketika 

user memilih salah satu table maka aplikasi akan menampilkan struktur dan 

informasi detail termasuk record dari table yang dipilih user. Jika user memilih 

view, maka aplikasi akan menampilkan daftar views yang ada pada datasource 

main/input. Ketika user memilih salah satu views maka aplikasi akan 

Rancang Bangun Aplikasi..., Ahmad Eries Antares, FTI UMN, 2013



�37

menampilkan struktur dan informasi detail teramasuk record dari view yang 

dipilih user. Sedangkan jika user memilih function, maka aplikasi akan 

menampilkan seluruh function yang terdapat pada datasource main/input. Lalu 

ketika user memilih salah satu function maka aplikasi akan menampilkan kode 

kode penyusun function tersebut. 

Notes Organizer flowchart diagram. Pada fitur Notes Organizer akan 

dibedakan flowchart antara menambah notes dengan mengelola notes.  

!

!  
Gambar 3.4 Flowchart diagram sistem Add notes 
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Pada flowchart menambah notes user diminta untuk memilih tipe 

objek yang ada pada database browser yaitu tables, views atau functions. Lalu 

user memilih table atau view atau function mana yang akan diberi notes. 

Setelah memilih objeknya maka user akan melakukan input notes pada objek 

tersebut. Input akan di verifikasi, jika data valid maka notes akan masuk ke 

database, dan jika data tidak valid maka penambahan notes gagal dan input 

tidak masuk ke database.  

!

!  
Gambar 3.5 Flowchart diagram sistem Organize Notes 
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Sedangkan flowchart organize notes, aplikasi akan menampilkan 

seluruh notes yang ada pada database. Untuk menghapus notes user diminta 

untuk memilih salah satu notes yang ada dan melakukan penghapusan. Aplikasi 

akan menampilkan pemilihan apakah user yakin akan menghapus notes. Jika 

ya maka notes akan terhapus dan jika tidak notes tidak terhapus. Untuk 

melakukan perubahan pada notes, user diminta untuk memilih salah satu notes 

yang ada. Setelah itu user dapat melakukan perubahan isi notes yang sudah ada 

lalu melakukan submit. Input yang masuk diverifikasi, jika data valid maka isi 

dari notes akan berubah, sedangkan jika data tidak valid maka isi dari notes 

tidak berubah. 

!

!  
Gambar 3.6 Flowchart diagram sistem Database Reports 

!
Reports flowchart diagram. User diminta memilih jenis reports yang 

diingin kan yaitu Statistic Reports atau Relationship Reports. Jika user memilih 

Statistic Report maka aplikasi akan menampilkan halamamn laporan statistik 

dari datasource main/input. Jika user memilih Relationship Reports maka 

aplikasi akan menampilkan halaman laporan relationship dari aplikasi. 
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!

!  
Gambar 3.7 Flowchart diagram sistem Synchronization Part 1 

!
!
!
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Gambar 3.8 Flowchart diagram sistem Synchronization Part 1I 
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Synchronization flowchart diagram. Fitur synchronization 

merupakan fitur yang memiliki flow diagram yang paling kompleks. Fitur ini 

berbentuk wizard sehingga user melakukan step-by-step synchronize 

customization. Pertama user berada di start page disini hanya ditampilkan 

status dan informasi awal sebelum user melakukan singkronisasi. Ketika user 

menekan tombol Start, maka user masuk ke step berikutnya yaitu step pertama. 

Di step pertama user dapat memilih tiga buah pilihan. Singkronisasi seluruh 

struktur seluruh table di database, singkronisasi seluruh table yang berada di 

kategori auto-sync group dan singkronisasi table pilihan saja. Jika user meliih 

singkronisasi seluruh table atau seluruh table yang ada pada auto-sync group 

maka user akan segera berlanjut ke step 2a dimana ditampilkan daftar table 

yang akan disingkronisasi lalu berlanjut ke step 3. Sedangkan jika user 

memilih singkronisasi pada table - table pilihan, maka user akan masuk ke step 

2b dimana terdapat halaman pemilihan table terlebih dahulu dan user 

melakukan pemilihan table mana saja yang mau disingkronisasi setelah itu 

baru masuk ke step 3. Di step 3 terdapat dua pilihan yaitu apakah singkronisasi 

record pada table hanya dilakukan pada table yang tergabung auto-sync group 

atau user menentukan sendiri table mana yang mau disingkronsisasi. jika user 

memilih singkronisasi record pada table yang tergabung di auto-sync group 

maka user akan masuk ke step 4a dimana ditampilkan daftar table yang akan di 

singkronisasi lalu masuk ke step 5. Sedangkan jika user memilih menentukan 

sendiri table mana yang record-nya akan disingkronisasi maka user akan 

masuk ke step 4b dimana user akan memilih table mana saja yang 

disingkronisasi setelah itu baru masuk ke step 5. Di step 5 ditampilkan 

informasi mengenai table yang obsolete dan table yang memiliki perbedaan 

struktur dan setelah itu lanjut ke step 6. Pada step 6 user memilih opsi apakah 

user melakukan update pada table dengan record yang baru dan menghapus 

record lama atau tetap menyimpan record lama dan hanya menambah record 

baru. Setelah itu, user dibawa ke halaman Configuration Summary dimana 

Rancang Bangun Aplikasi..., Ahmad Eries Antares, FTI UMN, 2013



�43

pada halaman ini ditampilkan seluruh pilihan yang dilakukan oleh user dari 

Step 1 hingga Step 6. Jika user sudah yakin dengan konfigurasi yang ia lakukan 

dan menekan tombol synchronize maka proses singkronisasi dijalankan sesuai 

pengaturan user tersebut. Setelah proses synchronization selesai dilakukan user 

masuk ke halaman Synchronization Summary. Di halaman summary ini 

ditampilkan imbas dari proses singkronisasi yang telah dilakukan. 

!
3.3.2.3 Data Flow Diagram Sistem 

Pada proses perancangan, selain menggunakan flowchart diagram, 

penulis dan tim juga menggunakan Data Flow diagram. DFD (Data Flow 

Diagram) berfungsi untuk menggambarkan seluruh aliran data pada aplikasi 

Database Documentation Tools, baik secara manual maupun komputerisasi. 

DFD (Data Flow Diagram) pada aplikasi Database Documentation Tools 

terdiri dari Diagram Konteks, dan dilanjutkan menjadi Diagram Level 0. 

!

!  
Gambar 3.9 Context Diagram Aplikasi Database Documentation Tools Level 0 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Pada gambar ditunjukan entitas yang terlibat dalam sistem aplikasi 

Database Documentation Tools ini, antara lain user Programmer, user 

Documentator, datasource main/input dan datasource target/output. 

Datasource main/input merupakan entitas diluar aplikasi yang berguna untuk 

menyediakan data dan informasi yang akan diberikan kepada user. Database 

ini juga berguna sebagai acuan dari proses synchronization nantinya. Sama 

seperti datasource main/input, datasource target/output juga merupakan entitas 

di luar aplikasi yang nantinya akan menjadi target proses synchronization dari 

datasource main/input. Pada diagram konteks dibawah ini menggambarkan 

aliran data dari user menuju sistem aplikasi Database Documentation Tools. 

Diagram konteks ini juga menggambarkan aliran data dari datasource main/

input dan datasource target/output ke sistem aplikasi Database Documentation 

Tools. 

User pada aplikasi ini dibagi menjadi dua yaitu user programmer (tim 

pengembang) dan user documentator (tim dokumentasi). Kedua user 

memberikan input ketika login diawal aplikasi berupa username dan password. 

Setelah itu sistem memberikan akses privilege yang sesuai kepada user. Lalu 

aplikasi melakukan request data yang berkaitan dengan dokumentasi database 

dari datasource main/input. Ketika melakukan fitur synchronization sistem 

mengirimpan data berdasarkan datasource main/input yang sudah di tampung 

pada sistem sebelumnya ke datasource target/output. 

User programmer pada sistem ini memiliki semua hak akses terhadap 

sistem antara lain, database browser, notes organizer, view reports dan 

database synchronization. Fitur database browser meliputi user dapat melihat 

seluruh informasi baik struktur maupun statistik dari datasource main/input. 

Fitur view reports meliputi user dapat melihat laporan statistik dan laporan 

relasi antar table pada datasource main/input. Untuk fitur notes organizer 

meliputi user dapat melihat, menambah, mengubah hingga menghapus notes 

pada tiap - tiap object. Yang terakhir fitur synchronization meliputi user dapat 
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melakukan singkronisasi database dari datasource main/input ke datasource 

target/output. 

Sedangkan untuk user documentator memiliki akses lebih sedikit dari 

user programer. User documentator hanya memiliki akses terhadap view notes,  

dimana user documentator hanya dapat meilhat notes yang ada tanpa bisa 

mengubah, menambah, maupun menghapus. Namun, user documentator 

meiliki akses yang sama untuk fitur database browser dan view reports. 

!
3.3.2.4 Rancangan Database 

Aplikasi Database Documentation Tools merupakan sebuah aplikasi 

yang berguna untuk mengelola sebuah database input dan mengaplikasikan 

fitur singkronisasi kepada database output. Oleh karena itu, aplikasi ini 

menggunakan dua jenis database yang dibedakan berdasarkan kegunaanya 

ketika menjalankan proses. Database jenis yang pertama adalah database yang 

digunakan sebagai input atau output aplikasi, dan database jenis yang kedua 

adalah database bantuan yang digunakan dalam membantu proses - proses 

yang dilakukan oleh aplikasi baik sebagai pengingat, penanda, maupun 

tampungan record sementara. 

Database untuk input/output. Database jenis ini adalah database 

yang dalam proses digunakan sebagai input dan output dari aplikasi. Database   

- database inilah yang sedang dikembangkan oleh tim developer. Database ini 

sudah ada sebelumnya. Sebelum menjalankan aplikasi, user melakukan 

konfigurasi untuk memilih database apa yang akan menjadi input dan database 

apa yang akan mejadi output. Database input ini yang nantinya akan menjadi 

database yang diolah, dilakukan database browser, menjadi patokan 

singkronisasi dan lain lain oleh aplikasi. Database output adalah database yang 

akan disesuaikan oleh aplikasi dan menjadi tujuan sinkronisasi dari database 

input. Namun, penulis tidak membahas database - database tersebut karena 

penulis dan tim tidak membangun database tersebut, database sudah ada 
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sebelumhya. Penulis akan membahas bagian database bantuan karena database 

tersebut yang dibangun oleh penulis untuk aplikasi ini. 

Database bantuan. Database ini lah yang dibangun oleh penulis 

untuk membantu proses singkronisasi dan menampung komponen - komponen 

dari aplikasi. Database inilah yang milik aplikasi dan sudah paten langsung 

terkoneksi dengan aplikasi tanpa perlu adanya konfigurasi sebelumnya. Pada 

aplikasi Database Documentation Tools ini terdapat hanya sebuah database 

bantuan yang berisi 21 table yang masing - masing memiliki fungsinya sendiri 

untuk aplikasi tersebut. Berikut adalah penjabaran detail serta struktur dari 

table - table yang menyusun database bantuan ini. 

!
1. Table CekConst 

Table ini digunakan ketika melakukan proses singkronisasi. 

Fungsinya untuk penampungan sementara daftar seluruh constraint 

(Primary Key, Index dan sebagainya selain Foreign Key) yang ada pada 

database target/output dengan jenis database SQL Server.  

Dengan menyimpan seluruh constraint yang terdapat pada 

database target/output akan mempermudah melakukan proses perbandingan 

kondisi constraint database main/input dengan database target/output pada 

saat proses synchronize. 

!
Tabel 3.3 Table CekConst 

!

Field Name Type Length Information

TableName Varchar 10 Nama table

ConsName Varchar 50 Nama constraint

ColsName Text - Nama column

IncludeCols Varchar 50 Nama constraint kedua
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Tabel 3.3 Table CekConst (lanjutan) 

!
2. Table CekConstMain 

Table ini digunakan ketika melakukan proses singkronisasi. 

Fungsinya untuk penampungan sementara daftar seluruh constraint 

(Primary Key, Index dan sebagainya selain Foreign Key) yang ada pada 

database main/input dengan jenis database SQL Server.  

Dengan menyimpan seluruh constraint yang terdapat pada 

database main/input akan mempermudah melakukan proses perbandingan 

kondisi constraint database main/input dengan database target/output pada 

saat proses synchronization.  

Record dari table ini nantinya akan dibandingkan dengan record 

dari table CekConst dalam proses singkronisasi. Pembandingan ini berguna 

untuk melihat perbedaan constraint antara kedia database main/input 

dengan database target/output. 

!
Tabel 3.4 Table CekCostMain 

Field Name Type Length Information

ConsType Varchar 50 Tipe constraint

Field Name Type Length Information

TableName Varchar 10 Nama table

ConsName Varchar 50 Nama constraint

ColsName Text - Nama column

IncludeCols Varchar 50 Nama constraint kedua

ConsType Varchar 50 Tipe constraint
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3. CekConstMainOra 

Gunanya sama seperti table CekConstMain. Namun, digunakan 

ketika dilakukan singkronisasi table Oracle. Table ini digunakan ketika 

melakukan proses singkronisasi. Fungsinya untuk penampungan sementara 

daftar seluruh constraint (Primary Key, Index dan sebagainya selain Foreign 

Key) yang ada pada database main/input dengan jenis database Oracle.  

Dengan menyimpan seluruh constraint yang terdapat pada 

database main/input akan mempermudah melakukan proses perbandingan 

kondisi constraint database input dengan database target/output pada saat 

proses synchronization.  

Record dari table ini nantinya akan dibandingkan dengan record 

dari table CekConst dalam proses singkronisasi. Pembandingan ini berguna 

untuk melihat perbedaan constraint antara kedia database main/input 

dengan database target/output. 

!
Tabel 3.5 Table CekCostMainOra 

!
4. CekConstOra 

Gunanya sama seperti table CekConst. Namun, digunakan ketika 

dilakukan singkronisasi table Oracle. Table ini digunakan ketika melakukan 

proses singkronisasi. Fungsinya untuk penampungan sementara daftar 

Field Name Type Length Information

TableName Varchar 10 Nama table

ConsName Varchar 50 Nama constraint

ColsName Text - Nama column

IncludeCols Varchar 50 Nama constraint kedua

ConsType Varchar 50 Tipe constraint
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seluruh constraint (Primary Key, Index dan sebagainya selain Foreign Key) 

yang ada pada database target/output dengan jenis database Oracle.  

Dengan menyimpan seluruh constraint yang terdapat pada 

database target/output akan mempermudah melakukan proses perbandingan 

kondisi constrain database main/input dengan database target/output pada 

saat proses synchronization. 

!
Tabel 3.6 Table CekCostOra 

!
5. CekDifferent 

Seluruh daftar constraint, selain Foreign Key, hasil perbandingan 

antara table CekConst dan CekCosntMain yang berbeda ditampung di table 

ini. Beberapa Informasi yang ditampung adalah nama table dimana 

constraint tersebut berada, nama constraint-nya, nama kolom yang 

mengandung constrain dan tipe dari constraint tersebut. 

Nantinya hasil dari tampungan ini lah yang akan digunakan ketika 

melakukan singkronisasi constraint dari database main/input ke database 

target/output. 

Field Name Type Length Information

TableName Varchar 10 Nama table

ConsName Varchar 50 Nama constraint

ColsName Text - Nama column

IncludeCols Varchar 50 Nama constraint kedua

ConsType Varchar 50 Tipe constraint
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Tabel 3.7 Table CekDifferent 

!
6. CekDifferentFK 

Berbeda dengan table CekDifferent, table CekDifferentFK ini 

dikususkan untuk menampung daftar constraint Foreign Key yang berbeda 

hasil dari pembandingan antara table CekConst dan CekCosntMain. Table 

sengaja dibedakan karena informasi yang ditampung pada Foreign Key 

berbeda yaitu terdapat nama table yang mereferensi, nama Primary Key nya 

serta beberapa informasi lain. 

Nantinya hasil dari tampungan ini lah yang akan digunakan ketika 

melakukan singkronisasi constraint dari database main/input ke database 

target/output. 

!
Tabel 3.8 Table CekDifferentFK 

Field Name Type Length Information

TableName Varchar 50 Nama table

IndexName Varchar 50 Nama constraint

KeyCols Text - Nama column

CosntType Varchar 50 Tipe constraint

Field Name Type Length Information

TableName Varchar 50 Nama table

IndexName Varchar 50 Nama constraint

KeyCols Text - Nama column

TableRef Varchar 50 Nama table yang me-reference

ColPK Text - Nama kolom Primary Key

Ext Varchar 50 Update rule dan Delete rule
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Tabel 3.8 Table CekDifferentFK (lanjutan) 

!
7. CekDifferentFKOra 

Sama seperti table CekDifferentFk, table ini berguna untuk 

menampung constraint yang berupa Foreign Key yang berbeda hasil 

perbandingan dua table. Bedanya, Foreign Key ini hasil perbandingan 

antara tabel CekConstMainOra dengan table CekConsOra. Selain itu, 

perbedaan lainya adalah tabel ini digunakan ketika yang digunakan sebagai 

database input atau output adalah database Oracle. 

Nantinya hasil dari tampungan ini lah yang akan digunakan ketika 

melakukan singkronisasi constraint dari database main/input ke database 

target/output. 

!
Tabel 3.9 Table CekDifferentFKOra 

Field Name Type Length Information

Fk_query Text - Query yang membangun FK

Field Name Type Length Information

TableName Varchar 50 Nama table

IndexName Varchar 50 Nama constraint

KeyCols Text - Nama column

TableRef Varchar 50 Nama table yang me-reference

ColPK Text - Nama kolom Primary Key

Ext Varchar 50 Update rule dan Delete rule

Fk_query Text - Query yang membangun FK
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8. CekDifferentOra 

Table CekDifferentOra ini juga khusus digunakan ketika database 

input dan database output yang dipilih adalah database Oracle. Tabel ini 

menampung seluruh constraint yang berbeda hasil perbandingan antara 

table CekConstMainOra dengan table CekConsOra. 

Nantinya hasil dari tampungan ini lah yang akan digunakan ketika 

melakukan singkronisasi constraint dari database main/input ke database 

target/output. 

!
Tabel 3.10 Table CekDifferentOra 

!
9. FkCons 

Table ini berfungsi untuk penampungan semantara seluruh 

constraint, berupa Foreign Key, yang ada di database target/output. Table 

ini digunakan ketika yang digunakan sebagai input dan output adalah 

database Microsoft SQL Server. 

Seluruh hasil tampungan pada table ini nantinya akan di 

bandingkan dengan hasil tampungan pada table FkConsMain. Lalu akan 

digunakan pada proses singkronisasi database. 

!
!

Field Name Type Length Information

TableName Varchar 50 Nama table

IndexName Varchar 50 Nama constraint

KeyCols Text - Nama column

CosntType Varchar 50 Tipe constraint
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Tabel 3.11 Table FkCons 

!
10. FkConsMain 

Serupa dengan table FkCons, table ini berfungsi untuk 

penampungan semantara seluruh constraint, berupa Foreign Key, akan 

tetapi yang ditampung adalah constraint yang ada pada database main/

input. Table ini digunakan ketika yang digunakan sebagai input dan output 

adalah database Microsoft SQL Server. 

Seluruh hasil tampungan pada table ini nantinya akan di 

bandingkan dengan hasil tampungan pada table sebelumnya yaitu table 

FkCons. Lalu akan digunakan pada proses singkronisasi database. 

!
Tabel 3.12 Table FkConsMain 

Field Name Type Length Information

Fk_Query Text - Query yang membangun FK

TableName Varchar 50 Nama table

FkName Varchar 50 Nama Foreign Key

ColFk Varchar 50 Nama kolom Foreign Key

TableRef Varchar 50 Nama table yang mereference

ColPk Varchar 50 Nama kolom Primary Key

Ext Varchar 50 Update rule dan Delete rule

Field Name Type Length Information

Fk_Query Text - Query yang membangun FK

TableName Varchar 50 Nama table

FkName Varchar 50 Nama Foreign Key

ColFk Varchar 50 Nama kolom Foreign Key
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Tabel 3.12 Table FkConsMain(lanjutan) 

!
11. FkConsMainOra 

Kegunaan table ini sama persis dengan table FkConsMain. Akan 

tetapi, table ini hanya digunakan ketika database yang menjadi input/output 

adalah database Oracle. Tabel ini akan menampung seluruh constraint yang 

berupa Foreign Key yang ada pada database main/input.  

Seluruh hasil tampungan pada table ini nantinya akan di 

bandingkan dengan hasil tampungan pada table FkConsOra. Lalu akan 

digunakan pada proses singkronisasi database. 

!
Tabel 3.13 Table FkConsMainOra 

Field Name Type Length Information

TableRef Varchar 50 Nama table yang me-reference

ColPk Varchar 50 Nama kolom Primary Key

Ext Varchar 50 Update rule dan Delete rule

Field Name Type Length Information

Fk_Query Text - Query yang membangun FK

TableName Varchar 50 Nama table

FkName Varchar 50 Nama Foreign Key

ColFk Varchar 50 Nama kolom Foreign Key

TableRef Varchar 50 Nama table yang me-reference

ColPk Varchar 50 Nama kolom Primary Key

Ext Varchar 50 Update rule dan Delete rule
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12. FkConsOra 

Kegunaan table ini sama persis dengan table FkCons. Akan tetapi, 

table ini hanya digunakan ketika database yang menjadi input/output adalah 

database Oracle. Table ini akan menampung seluruh constraint yang berupa 

Foreign Key yang ada pada table main/input.  

Seluruh hasil tampungan pada table ini nantinya akan di 

bandingkan dengan hasil tampungan pada tabel sebelumnya yaitu table 

FkConsMainOra. Lalu akan digunakan pada proses singkronisasi database. 

!
Tabel 3.14 Table FkConsOra 

!
13. SyncStep 

Table ini khusus digunakan sebagai penanda pilihan user ketika 

melakukan kostumisasi pada wizard di fitur singkronisasi. Pada fitur 

singkronisasi user dibebaskan untuk memilih kebutuhan singkronisasinya, 

apakah melakukan singkronisasi record, struktur, dan lain lain dengan 

menggunaan interface radio button. Pilihan user ini lah yang akan 

ditampung pada table ini. 

Field Name Type Length Information

Fk_Query Text - Query yang membangun FK

TableName Varchar 50 Nama table

FkName Varchar 50 Nama Foreign Key

ColFk Varchar 50 Nama kolom Foreign Key

TableRef Varchar 50 Nama table yang me-reference

ColPk Varchar 50 Nama kolom Primary Key

Ext Varchar 50 Update rule dan Delete rule

Rancang Bangun Aplikasi..., Ahmad Eries Antares, FTI UMN, 2013



�57

Isi record pada table ini bersifat statis dan konstan hanya satu baris 

record yang terus ditumpuk. Isinya hanya ya dan tidak saja. Dan record ini 

yang akan diterapkan oleh aplikasi ketika melakukan proses singkronisasi 

!
Tabel 3.15 Table SyncStep 

!
14. SyncTable 

Aplikasi ini memiliki fitur auto-sync table. Dimana terdapat sebuah 

list nama table yang secara otomatis akan disingkronisasi tanpa ada 

pengaturan terlebih dahulu. Table SyncTable disini berguna untuk 

Field Name Type Length Information

SyncStructure Varchar 50 Menyimpan informasi apakah 
dalam proses melakukan 
singkronisasi struktur table 
atau tidak.

SyncRecord Varchar 50 Menyimpan informasi apakah 
dalam proses melakukan 
singkronisasi record atau 
tidak.

RecordDMO Varchar 50 Menyimpan informasi apakah 
dalam proses melakukan 
singkronisasi record DMO 
atau tidak.

StructureDMO Varchar 50 Menyimpan informasi apakah 
dalam proses melakukan 
singkronisasi struktur table 
DMO atau tidak.

UnusedTableDMO Varchar 50 Menyimpan informasi apakah 
dalam proses melakukan 
singkronisasi pada table yang 
sudah tidak berguna atau 
tidak.
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menampung daftar tabel apa saja yang termasuk dalam daftar auto-sync 

table pada database Microsoft SQL Server tersebut. 

Daftar table yang ada pada table SyncTable ini lah yang akan 

digunakan aplikasi ketika melakukan proses singkronisasi nantinya. Table - 

table tersebut akan secara otomatis disingkronisasi tanpa ada kostumisasi 

dari user sebelumnya. 

!
Tabel 3.16 Table SyncTable 

!
15. SyncTableOra 

Sama seperti pada table SyncTable, table SyncTable disini berguna 

untuk menampung daftar table apa saja yang termasuk dalam daftar auto-

sync table tersebut. Akan tetapi table ini digunakan untuk menampung 

daftar table - table di database oracle. 

Daftar table yang ada pada table SyncTable ini lah yang akan 

digunakan aplikasi ketika melakukan proses singkronisasi nantinya. Table - 

tabel tersebut akan secara otomatis disingkronisasi tanpa ada kostumisasi 

dari user sebelumnya. 

!
Tabel 3.17 Table SyncTableOra 

Field Name Type Length Information

TableName Varchar 50 Nama table yang terdaftar.

dataSourceName Varchar 50 Nama DSN yang terdapat table 
tersebut 

Flag Bit 2 Status table, apakah aktif atau 
tidak aktif.

Field Name Type Length Information

TableName Varchar 50 Nama table yang terdaftar.
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Tabel 3.17 Table SyncTableOra (lanjutan) 

!
16. Table_Notes 

Aplikasi Database Documentation Tools ini memiliki fitur Notes 

dimana user dapat menambahkan note yang dapat dibaca oleh seluruh user 

yang menggunakan aplikasi ini. Daftar seluruh note yang ada di tampung 

pada table ini. Table ini khusus bekerja ketika database input dan output 

yang digunakan adalah database Microsoft SQL Server. 

Record pada table ini nantinya yang akan digunakan dalam proses 

mengelola note seperti menambah, mengubah, atau menghapus note yang 

ada pada aplikasi. 

!
Tabel 3.18 Table Table_Notes 

Field Name Type Length Information

dataSourceName Varchar 50 Nama DSN yang terdapat table 
tersebut 

Flag Bit 2 Status table, apakah aktif atau 
tidak aktif.

Field Name Type Length Information

noteID Integer 10 ID dari note yang dibuat

addDate Datetime - Tanggal pembuatan note

TableName Varchar 50 Nama table yang acu oleh 
note

Note Text - Konten dari note

addedBy Varchar 30 Nama user yang menulis note

objectType Varchar 30 Tipe object yang diacu note
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17. Table_Notes_Ora 

Table ini khusus bekerja ketika database input dan output yang 

digunakan adalah database oracle. Daftar seluruh note yang ada ditampung 

pada table ini. 

Record pada table ini nantinya yang akan digunakan dalam proses 

mengelola note seperti menambah, mengubah, atau menghapus note yang 

ada pada aplikasi. 

!
Tabel 3.19 Table Table_Notes_Ora 

!
18. TableFilter 

Dalam salah satu step wizard, user diminta untuk menseleksi table 

mana saja yang akan disingkronisasi pada step berikutnya. Table TableFilter 

ini berfungsi untuk menyimpan daftar seluruh table mana saja yang dipilih 

oleh user dalam melakukan fitur proses singkronisasi.  

Daftar tabel ini yang nantinya digunakan oleh aplikasi untuk 

melakukan singkronisasi grup table. Jika termasuk pada TableFilter ini 

maka table tersebut digunakan untuk singkronisasi. 

!
!

Field Name Type Length Information

noteID Integer 10 ID dari note yang dibuat

addDate Datetime - Tanggal pembuatan note

TableName Varchar 50 Nama table yang acu oleh 
note

Note Text - Konten dari note

addedBy Varchar 30 Nama user yang menulis note

objectType Varchar 30 Tipe object yang diacu note
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Tabel 3.20 Table TableFilter 

!
19. TableRecord 

Selain memilih daftar table yang akan disingkronisasi, dalam salah 

satu step wizard, user juga diminta untuk menseleksi record pada table 

mana saja yang akan disingkronisasi pada step berikutnya. Table 

TableRecord ini berfungsi untuk menyimpan daftar seluruh daftar table 

mana saja yang dipilih oleh user yang record-nya akan disingkronisasi ke 

database target/output dalam melakukan fitur proses singkronisasi. 

Daftar table ini yang nantinya digunakan oleh aplikasi untuk 

melakukan singkronisasi record table. Jika termasuk pada TableRecord ini 

maka table tersebut akan disingkronisasi record-nya. 

!
Tabel 3.21 Table TableRecord 

!
20. Tampungan 

Di database Microsoft SQL Server, setelah user menyelesaikan 

wizard pengaturan singkronisasi, maka proses singkronisasi segera 

dilakukan. Hingga pada proses singkronisasi Foreign Key, proses teknis ini 

dibutuhkan sebuah table yang menjadi penampungan sementara untuk 

memindahkan constraint ke database target/output, karena dalam proses 

Field Name Type Length Information

TableName Varchar 50 Menyimpan nama table.

TableType Varchar 50 Menyimpan tipe table.

Field Name Type Length Information

TableName Varchar 50 Menyimpan nama table.

TableType Varchar 50 Menyimpan tipe table.
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teknisnya singkronisasi constraint ini dilakukan berkali - kali hingga 

seluruh constraint berhasil disingkronisasi.  

Foreign Key yang belum bisa disingkronisasi ditampung sementara 

disini dan dilakukan singkronisasi ulang Foreign Key yang dari table ini. 

!
Tabel 3.22 Table Tampungan 

!
21. TampunganOra 

Fungsinya sama dengan table Tampungan, tetapi table 

TampunganOra ini dipakai pada database Oracle. Proses teknis 

singkronisasi Foreign Key membutuhkan sebuah table yang menjadi 

penampungan sementara untuk memindahkan constraint ke database target/

output, karena dalam proses teknisnya singkronisasi constraint ini dilakukan 

berkali - kali hingga seluruh constraint berhasil disingkronisasi.  

Foreign Key yang belum bisa disingkronisasi ditampung sementara 

disini dan dilakukan singkronisasi ulang Foreign Key yang dari table ini. 

!
!

Field Name Type Length Information

TableName Varchar 50 Nama table

FKName Varchar 50 Nama Foreign Key

ColName Varchar 50 Nama kolom Foreign Key

TableRef Varchar 50 Nama table yang me-reference

ColPk Varchar 50 Nama kolom Primary Key

Ext Varchar 50 Update rule dan Delete rule
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Tabel 3.23 Table TampunganOra 

!
22. TampunganPK 

Kegunaan dari table TampunganPK ini hampir sama dengan table 

Tampungan. Perbedaanya adalah TampunganPK digunakan untuk 

menampung sementara untuk constraint Primary Key, sedangkan 

Tampungan untuk constraint Foreign Key. Table ini dipakai ketika database 

input/outputnya adalah Microsoft SQL Server. 

Ketika proses teknis singkronisasi Primary Key, constraint - 

constraint Primary Key yang belum berhasil disingkronisasi ditampung 

sementara pada tabel ini, dan akan dilakukan singkronisasi ulang Primary 

Key berdasarkan daftar yang ada pada tabel ini. 

!
Tabel 3.24 Table TampunganPK 

!

Field Name Type Length Information

TableName Varchar 50 Nama table

FKName Varchar 50 Nama Foreign Key

ColName Varchar 50 Nama kolom Foreign Key

TableRef Varchar 50 Nama table yang me-reference

ColPk Varchar 50 Nama kolom Primary Key

Ext Varchar 50 Update rule dan Delete rule

Field Name Type Length Information

TableName Varchar 50 Nama table

ConsName Varchar 50 Nama constraint

ColsName Varchar 50 Nama column
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23. TampunganPKOra 

Untuk database input/output yang Oracle, tampungan sementara 

constraint Primary Key yang belum berhasil disingkronisasi adalah table 

TampunganPKOra ini. Lalu akan dilakukan singkronisasi ulang Primary 

Key berdasarkan daftar yang ada pada table ini. 

!
Tabel 3.25 Table TampunganPKOra 

!
24. UserLogin 

Seluruh daftar user dan informasinya seperti username, password 

dan privilege-nya yang akan digunakan aplikasi ketika melakukan fitur 

login ke dalam aplikasi disimpan pada table ini. 

Record dari table ini yang nantinya di cocokan degan input user di 

form login aplikasi. Jika input yang dimasukkan sesuai dengan record table  

UserLogin, maka login yang dilakukan berhasil dan user akan masuk ke 

page home aplikasi. 

!
Tabel 3.26 Table UserLogin 

!

Field Name Type Length Information

TableName Varchar 50 Nama table

ConsName Varchar 50 Nama constraint

ColsName Varchar 50 Nama column

Field Name Type Length Information

Username Varchar 50 Username untuk login

Password Varchar 50 Password untuk login

Setprivil Integer 5 Tipe privilege user
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3.3.2.5 Hubungan Antar Tabel 

Untuk mendukung kinerja dan proses - proses yang di lakukan oleh 

aplikasi Database Documentation Tools, penulis beserta tim melengkapi 

aplikasi ini dengan sebuah database bantuan. Database tersebut terdiri dari 24 

buah table yang memiliki fungsi untuk menyimpan data sesuai dengan 

kepentinganya masing - masing. Sebagian besar table yang ada pada database 

bantuan tersebut bekerja dan digunakan pada proses singkronisasi. 

Singkronisasi adalah proses penyesuaian database target/output 

dengan database main/input. Secara teknis, salah satu bagian pada proses 

singkronisasi adalah pembandingan perbedaan yang ada pada database target/

output dengan database main/input. Perbedaan tersebut dapat berupa table 

yang ada, struktur table, nama table, constraints pada table (baik Primary Key, 

Foreign Key, dll), record pada tabel dan lain sebagainya. Seluruh informasi 

hasil dari pembandingan tidak selalu langsung digunakan di dalam proses. 

Beberapa informasi disimpan terlebih dahulu didalam sebuah table untuk 

nantinya di-query ketika informasi tersebut dibutuhkan di dalam suatu proses. 

Sebagai contoh table CekConst dan cek CekConstMain (CekConstOra 

dan CekConstMainOra untuk database Oracle) adalah table yang digunakan 

untuk menampung seluruh constraint yang ada pada database target/output 

dan databse main/input. Nantinya kedua table itu akan dibandingkan, 

constraints apa saja yang ada di database main/input tetapi tidak ada di 

database target/output, begitu juga sebaliknya. 

Hasil pembandingan tersebut juga akan dipisahkan antara Primary 

Key dan Foreign Key lalu disimpan kedalam table. Table - table yang menjadi 

penampunya adalah CekDifferent (CekDifferentOra untuk database Oracle) 

untuk menampung selain Foreign Key, termasuk Primary Key, yang beda 

berdasar hasil perbandingan table CekConst dengan CekConstMain. 

Sedangkan untuk menampung daftar constraint yang berupa Foreign Key 

digunakan table CekDifferentFK (CekDifferentFKOra untuk database Oracle). 
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Manfaatnya adalah user dapat mengetahui constraint apa saja berbeda atau 

tidak terdapat pada databse target/output.  

Tidak hanya untuk mencari perbedaan constraint. penampungan dan 

pembandingan ini juga digunakan untuk memperoleh seluruh data perbedaan 

yang terdapat antara database main/input dengan database target/output. 

Nantinya ketipa proses teknis singkronisasi dijalankan, informasi yang sudah 

ditampung cukup di-query dan digunakan pada proses tersebut. hal ini akan 

meningkatkan efektifitas dan kecepatan dari singkronisasi. 

Selain table yang digunakan sebagai tampungan perbandingan ada 

juga table yang digunakan untun menyimpan step - step atau preference yang 

dipilih oleh user untuk melakukan singkronisasi yaitu table SyncStep. 

Sedangkan table SyncTable dan table TableRecord digunakan untuk 

menampung daftar table yang termasuk golongan auto-sync dan menampung 

record dari suatu table untuk dipindahkan ke database target/output. Untuk 

daftar table apa saja yang dipilih user untuk disingkronisasi ditampung di table 

TableFilter. 

Untuk table Tampungan, TampunganOra, TampunganPK, 

TampunganOra digunakan untuk menampung constraint yang gagal 

disingkronisasi pada proses singkronisasi constraint tahap pertama. Isi dari 

tampungan ini akan disingkronisasi kembali pada proses singkronisasi 

constraint tahap kedua. 

Table lainya yang tidak ada hubuiungan dan tidak digunakan pada 

proses singkronisasi adalah table Table_Notes (Table_Notes_Ora untuk 

database oracle). Dimana table ini digunakan untuk menyimpan notes pada 

fitur notes aplikasi. Ada juga table UserLogin yang digunakan untuk 

menyimpan seluruh informasi user untuk melakukan login pada aplikasi. 

!
!
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3.3.2.6 Rancangan Navigasi 

Untuk memenuhi standar Human-Computer Interaction (HCI) sebagai 

aplikasi yang user-friendly, aplikasi Database Documentation Tools ini 

dilengkapi dengan sistem navigasi yang baik. Sistem navigasi ini berguna 

untuk membawa user ke masing masing halaman utama pada aplikasi ini. User 

dapat dengan mudah memanfaatkan sistem navigasi ini untuk berpindah dari 

satu halaman fitur ke halaman fitur lainya. Antar halaman dihubungkan dengan 

sebuah button yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk melakukan 

perpindahan halaman aplikasi. 

Secara garis besar, aplikasi Database Documentation Tools ini terjadi 

beberapa halaman fitur utama yang dapat diakses melalui sistem navigation 

bar dari aplikasi ini. Berikut adalah diagram pemetaan halaman pada aplikasi 

yang digambarkan dengan tree diagram. 

!

!  

Gambar 3.11 Diagram tree Navigation Bar 

!
Navigation bar pada aplikasi memiliki 4 grup aplikasi utama yang 

memiliki child-nya masing - masing. Child tersebut disusun dengan 

menggunakan navigation bar interface dari Dojo Toolkit. Berikut adalah 

Navigation Bar

File Group

Preference

Logout

Edit Group

DB Browser

Organize Notes

Synchronization

Report Group

Relationship Report

Statistic Report

Help Group

About
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penjabaran dari halaman halaman utama yang terdapat pada aplikasi Databse 

Documentation Tools yang dapat diakes melalui sistem navigasi dari aplikasi. 

1. File 

Child dari File group adalah tentang halaman - halaman umum 

yang berkaitan dengan aplikasi itu sendiri. Grup ini menampung menu yang 

tidak berkaitan dengan proses pada aplikasi. Contohnya untuk logout dan 

pengaturan. Berikut adalah child dari bar File group. 

1.1. Preference 

Jika user melakukan klik pada menu ini maka user akan 

langsung menuju halaman pengaturan. Pada halaman pengaturan 

ini user dapat melakukan preferensi pada aplikasi seperti 

pengelolaan table pada fitur auto-sync, informasi datasource yang 

digunakan sebagai input - output, informasi user yang login, 

pengaturan fitur Synchronization dan lain sebagainya. 

!

! !
Gambar 3.12 Halaman preference dari aplikasi 

!
1.2. Logout 

Jika user melakukan klik pada menu ini maka user akan 

langsung dihadapkan dengan feedback apakah user akan 

melakukan logout pada aplikasi. Jika user menekan ya maka 
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aplikasi ini akan segera logout dan kembali ditampilkan form untuk 

login seperti diawal. 

!
2. Edit 

Child dari Edit group ini berisi tentang halaman - halaman yang 

berkaitan dengan proses atau pengubahan pada database yang akan diolah 

(database main/input dan database target/output). Selain itu juga ada 

halaman fitur Notes yang berguna untuk mengelola notes yang ada. Berikut 

adalah child dari bar Edit Group. 

2.1. Database Browser 

Jika user melakukan klik pada menu ini maka user akan 

langsung menuju halaman dari fitur database browser. Dimana 

pada halaman ini user dapat melihat lihat informasi struktur dan 

daftar table, view, function yang ada pada database input. User 

juga dapat menambahkan notes pada table - table yang ia pilih. 

!

!  

Gambar 3.13 Halaman fitur Database Browser dari aplikasi 
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2.2. Notes 

Jika user melakukan klik pada menu ini maka user akan 

langsung menuju halaman dari fitur Notes. Disini user dapat 

melakukan pengelolaan terhadap seluruh notes yang ada, melihat 

daftar notes yang ada, melihat daftar table yang memiliki note, 

menghapus note dan lain sebagainya. 

!

!  
Gambar 3.14 Halaman fitur Programmer’s Notes dari aplikasi9

!
2.3. Synchronize 

Jika user melakukan klik pada menu ini maka user akan 

langsung menuju halaman dari fitur database Synchronization. 

User dibawa kehalaman awal (start page) inisialisasi sebelum 

menuju ke wizard pada fitur singkronisasi. Pada halaman start page 

ini ditampilkan informasi datasource yang digunakan sebagai 

input-output yang akan disingkronisasi, daftar table di dalam 

kategori auto-sync petunjuk dan peringatan melakukan 

singkronisasi dan terdapat sebuah tombol Start untuk memulai 

singkronisasi yang membawa user ke halaman synchronization 

wizard. 
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!

!  

Gambar 3.15 Halaman startpage fitur Synchronization dari 

aplikasi 

!
3. Report 

Child dari Report group ini berisi tentang halaman - halaman yang 

berkaitan dengan fitur Reports pada aplikasi, baik laporan tentang statistik 

maupun laporan tentang relationship database. Berikut adalah child dari bar 

Report group. 

3.1. Statistic Report 

Jika user melakukan klik pada menu ini maka user akan 

langsung menuju halaman dari fitur Statistic Report. User dibawa 

kesebuah halaman yang menampilkan laporan statistik dari 

datasource input. Laporan yang ditampilkan antara lain jumlah 

table, jumlah view, record dan lain sebagainya. Informasi - 

informasi ini ditampilkan dalam bentuk tabular maupun bar chart 

. 
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! !
Gambar 3.16 Halaman fitur Statistic Report dari aplikasi9

!
3.2. Relationship Reports 

Jika user melakukan klik pada menu ini maka user akan 

langsung menuju halaman dari fitur Relationship Report. User 

dibawa kesebuah halaman yang menampilkan laporan hubungan 

antar tabel di datasource input. Laporan yang ditampilkan antara 

lain table yang memiliki Foreign Key dan Primary Key, daftar 

Foreign Key yang mengacu ke suatu table atau sebaliknya, dan 

beberapa informasi lainya. Informasi - informasi tersebut hanya di 

tampilkan dalam bentuk tabular. 

!

! !
Gambar 3.17 Halaman fitur Relationship Report dari aplikasi 
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4. Help 

Child dari Help group ini berisi tentang halaman - halaman yang 

berkaitan dengan informasi - informasi tambahan tentang aplikasinya. 

Contohnya seperti informasi tentang aplikasi baik versi ataupun tim 

pembangunya dan terdapat juga petunjuk penggunaan aplikasi. 

4.1. About 

Jika user melakukan klik pada menu ini maka user akan 

langsung menuju halaman About. Halaman ini berisi tentang 

informasi umum tentang aplikasi. Informasi yang ditampilkan 

adalah Copyright info, tim pembangun aplikasi, versi dari aplikasi, 

dan petunjuk umum penggunaan aplikasi tersebut. 

!
Navigation bar ini posisinya bersifat statis dan merupakan default 

object yang selalu ada di setiap halaman dimanapun user berada. Posisi dari 

navigation bar ini selalu berada di paling atas dari halaman web sehingga 

memudahkan user untuk mengakses navigation bar tersebut. Navigation bar 

ini juga dibangun dengan design yang simple menggunakan bantuan javascript 

Dojo Toolkits. Berikut adalah gambar dari navigation bar aplikasi. 

!

!  

Gambar 3.18 Navigation bar di atas setiap halaman aplikasi 

!
!
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3.3.2.7 Sketsa Layar 

Sebelum melakukan pengembangan aplikasi, penulis beserta tim 

melakukan perancangan mockup sketsa awal dari interface aplikasi. Berikut 

beberapa mockup kerangka utama dari interface aplikasi. 

Pada user requirement, tertera bahwa diharapkan aplikasi memiliki 

sistem login untuk dapat mengakses aplikasi ini. Oleh karena itu, Penulis dan 

tim membangun sebuah halaman login yang dihadapkan kepada user selum 

mengakses aplikasi Database Documentation Tools. Interface pertama yang 

akan tampil dan dilihat oleh user adalah interface form login. Berikut adalah 

mockup awal dari interface login form tersebut. 

!

!  

Gambar 3.19 mockup awal interface login form 

!
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� !
Gambar 3.20 final mockup interface login form 

!
Pada interface tersebut hanya tersedia lima buah interface component 

yaitu, empat buah input text dan sebuah button. Empat buah input text tersebut 

adalah username, password, DSN Main (database input), DSN Target 

(database output) dan sebuah button tersebut adalah login button (connect 

button). Namun, dari keempat input text tersebut, user hanya diminta untuk 

memasukkan dua dari empat input text yang ada yaitu username dan password 

saja. DSN Main (database input), DSN Target (database output) hanya 

menampilkan nama datasource yang sudah dikonfigurasi sebelumnya di 

konfigurasi file (Applications.cfm). 

Setelah user memasukkan username dan password, lalu menekan 

tombol connect, maka input tersebut akan di verifikasi ke UserLogin table. Jika 

user telah berhasil melakukan login, maka aplikasi akan menampilkan pop-up 

window message yang menandakan user telah berhasil melakukan login. 

Sedangkan jika user tidak berhasil melakukan login, maka akan muncul sebuah 

pop-up window message yang menandakan user gagal melakukan login dan 

form login ditampilkan kembali. Berikut adalah mockup feedback dari form 

login. 

!
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!  
Gambar 3.21 Mockup interface feedback jika berhasil login !

" !
Gambar 3.22 Mockup interface feedback jika gagal login !

Setelah user ditampilkan feedback bahwa user berhasil login, lalu user 

segera masuk kedalam aplikasi. Yang di hadapkan pertama kepada user 

didalam aplikasi ada sebuah home page. Desain mockup utama dari home page 

terdiri dari empat bagian utama, yaitu navigation bar di atas halaman, database 

info di side bar bagian atas, menu tree di side bar bagian bawah dan content di 

bagian tengah halaman. Berikut adalah mockup interface dari home page 

tersebut. 
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!

! !
Gambar 3.23 Mockup interface dari home page. 

!
5. Naviagtion bar 

Navigation bar berguna sebagai sistem navigasi utama dari 

aplikasi ini. Navigation bar ini selalu tersedia kepada user, dimanapun 

posisi user berada. user dapat berpinda dari satu halaman atau satu fitur 

ke fitur lainya menggunakan navigation bar ini 

Navigation bar ini berisi File (dengan child-nya Preference dan 

Logout), Edit (dengan child-nya Home, Browse Note, dan Synchronize), 

Report (dengan child-nya Statistic Report dan Relationship Report) serta 

Help (dengan child-nya About) 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6. Database info 

Bagian ini menampilkan informasi utama pada database input/

Main yang digunakan sekarang ini oleh user. Berikut beberapa info yang 

ditampilkan disini Database Name, Total Table, Total Field, Total Record, 

dan Total View. 

!
7. Menu tree 

Bagian ini menampilkan list struktur dari database input/main yang 

digunakan sekarang ini oleh user. List struktur disini disajikan dengan menu 

tree interface. Struktur - struktur tersebut adalah Datasource Namenya, 

Tables, Views dan Functions 

!
8. Main Content 

Ini adalah bagian utama dari halaman. Isi dari bagian Main Content 

ini dynamic, kontenya berbeda beda sesuai dimana posisi user berada. 

Misalnya ketika user bedara dalam halaman Report Statistic, Main Content 

ini berisi data statistic. Jika user berada di bagian database browser, Main 

Content ini menampilakan database structure begitu seterusnya, 
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!  

Gambar 3.24 FinalMockup interface dari home page. 

!
3.3.3 Implementasi 

Tahap yang ke-lima pada pengerjaan magang proyek Database 

Documentation Tools ini adalah tahap implementasi. Pada tahap ini, design 

aplikasi dan hasil pengembangan program diimplementasikan supaya dapat mulai 

digunakan. Pada proses implementasianya, aplikasi ini diimplementasikan pada 

server didalam jaringan perusahaan PT Indodev Niaga Internet dengan server 

berbasis ColdFusion 9. 

Dari mockup - mockup interface yang sudah ada sebelumnya, diubah lalu 

dikembangkan dan digabung dengan kode - kode yang dibangun menjadi sebuah 

interface jadi yang fungsional. Berikut adalah tampilan - tampilan user interface 

dari aplikasi Database Documentaion Tools yang telah berhasil dibangun oleh 

penulis dan tim. 

!
!
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3.3.3.1 1nterface User Login 

Untuk dapat menggunakan aplikasi Database Documentation Tools ini  

user harus melewati sebuah lapisan keamanan dari aplikasi. Lapisan keamanan 

ini adalah Login form. Login form ini dimaksudkan supaya tidak sembarang 

orang dapat menggunakan aplikasi ini, hanya orang yang terdaftar saja. Selain 

itu, Login form juga dimaksudkan untuk membedakan privilege user dalam 

mengakses aplikasi. 

Ketika pertamakali aplikasi dibuka, user akan dihadapkan oleh sebuah 

form untuk melakukan login. Pada form ini terdapat empat buah text box dan 

sebuah button untuk melakukan konfirm. Empat text box itu adalah username, 

password, DSN Main (DSN Input) dan DSN Target (DSN Output). User hanya 

diminta untuk mengisi text box username dan pasword saja, sedangkan DSN 

Main dan DSN Target sudah otomatis terisi berdasarkan konfigurasi file di luar 

aplikasi. 

DSN Main ini adalah nama dari database input yang akan menjadi 

database acuan dalam melakukan fitur synchronize. DSN Main ini juga lah 

yang dapat dilihat informasinya menggunakan fitur database browser. 

Pengaturan pemilihan dari DSN Main ini dapat dilakukan pada file 

Application.cfm yang berada diluar direktori aplikasi. Ketika DSN Main pada 

Application.cfm ini berubah maka seluruh file yang berhubungan dengan DSN 

Main ini juga akan ikut berubah sesuai dengan database yang dipilih oleh user. 

Termasuk isi dari text box DSN Main. 

!
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! !
Gambar 3.25 Login Form daru aplikasi Database Documentation Tools (a). 

!
Sebaliknya, text box DSN Target (DSN Output) berisikan nama 

database tujuan dimana database tersebut akan disesuaikan dan mengalami 

proses singkronisasi berdasarkan DSN Main (DSN Input). Berbeda dengan 

DSN Main yang diatur di file konfigurasi, DSN Target ini dikostumisasi di 

dalam aplikasi. Konfigurasinya dapat dilakukan pada halaman Preference yang 

dapat diakses dari navigation bar. Di halaman tersebut terdapat sebuah text box 

yang dapat di isi user dengan nama DSN Target seperti yang terlihat pada 

gambar berikut ini. Ketika DSN Target berubah maka seluruh file yang 

berhubungan dengan DSN Target akan ikut berubah sesuai dengan nama 

database yang telah dipilih oleh user. 

!
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!  

Gambar 3.26 Halaman konfigurasi dari DSN Target 

!
Berikut adalah gambar screenshot keseluruhan dari hasil final form 

User Login yang telah diimplementasikan ke sistem oleh penulis dan tim  

!

!  

Gambar 3.27 Login Form daru aplikasi Database Documentation Tools (b). 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3.3.3.2 Navigation Bar 

Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya pada bagian sistem 

navigasi, aplikasi ini dilengkapi dengan sebuhah menu bar utama yang dapat 

digunakan untuk berpindah dari halamam fitur ke halaman fitu lainya. 

Menu bar ini dibagi dalam empat bagian yang di kelompokkan sesuai 

kegunaanya untuk memudahkan user mencari. Empat kelompok ini yaitu File, 

Edit, Reports dan Help. File Menu memiliki 2 buah child menu (submenu) baru 

yaitu preference dan logout. Sedangkan pada Edit Menu terdiri dari tiga child 

menu yaitu Home (Database Browser), Browse Note, dan Synchornize. Pada 

Report Menu, terdapat dua buah child menu yaitu Statistic Report dan 

Relationship Reports. Menu terakhir adalah Help Menu yang berisikan sebuah 

child menu About. Struktur Menu Bar dari Aplikasi Database Documentation 

Tools itu digambarkan dengan diagram tree sebagai berikut.  

!

!  

Gambar 3.28 Diagram tree Navigation Bar 

!
!
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3.3.3.3 Home Pages 

Setelah user berhasil melakukan login dan masuk kedalam aplikasi, 

secara default user segera dihadapkan dengan sebuah halaman Home Page dari 

aplikasi. Home Page ini sendiri merupakan sebuah layout default dari aplikasi 

Database Documentation Tools. Seluruh halaman di aplikasi ini menggunakan 

layout yang sama. 

!

!  

Gambar 3.29 Interface home page secara keseluruhan 

!
Layout dari Home Page ini terdiri dari tiga buah bagian utama yaitu 

Navigation Bar, Side Bar dan Main Content. Navigation Bar adalah sebuah 

menu navigasi yang dapat digunakan user untuk berpindah halaman fitur. 

Sedangkan side bar adalah sebuah kolom disisi kiri halaman yang berisi 

tentang informasi database mian/input. Yang terakhir ada main content, sebuah 
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layout yang isinya sesuai konten fitur dimana user berada. Untuk halaman 

home page sendiri, secara default main content berisi menu tentang struktur 

dari database main/input. 

Navigation Bar Layout. Bersisi tentang menu - menu untuk 

mengakses tiap halaman fitur yang ada pada aplikasi Database Documentation 

Tools. Penjabaran dan struktur detail dari navigation ini sudah dibahas secara 

rinci dibagian sebelumnya. Berikut adalah gambar dari layout navigation bar 

tersebut. 

!

!  

Gambar 3.30 Layout navigation bar pada home page 

!
Side bar Layout. Sidebar adalah sebuah kolom di sisi kiri halaman. 

Kolom ini berisi tentang informasi dari database yang di pilih sebagai 

database main/input. Berikut ini adalah gambar dari side bar pada aplikasi 

Database Documentation Tools.  
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!  

Gambar 3.31 Layout side bar pada home page 

!
Sidebar layout ini sendiri dibagi menjadi dua area yang menampilkan 

dua informasi dan penyajian yang berbeda dari database main/input. Yang 

pertama adalah bagian atas yang berisi tentang statsituk umum pada database 

dan yang kedua adalah struktur database yang disajikan dengan menggunakan 

tree menu. 

• Sidebar bagian atas 

Sidebar bagian atas pada aplikasi disusun atas informasi - 

informasi statistil umum (database info) yang bersangkutan dengan 

database yang telah disetting sebelumnya oleh user pada DSN Main di 

konfigurasi file. Informasi - informasi statistik umum tersebut dapat 

berupa : 
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a) Database Name, yang merupakan nama dari DSN Main yang telah 

dipilih oleh user. 

b) Total Table, adalah jumlah keseluruhan table yang ada dan 

menyusun database main/input tersebut. 

c) Total Field, adalah jumlah keseluruhan field yang diakumulasi dari 

seluruh table yang ada di database main/input. 

d) Total Record, adalah jumlah keseluruhan record yang ditampung 

diseluruh table yang ada di database main/input. 

e) Total View, adalah jumlah seluruh view yang ada pada database 

main/input. 

!

!  

Gambar 3.32 Contoh layout sidebar bagian atas 

!
• Sidebar bagian bawah 

Sidebar bagian bawah pada aplikasi menampilkan daftar seluruh 

struktur database yang disajikan dengan menu tree. User dapat 

melakukan browsing struktur database dengan menggunakan menu ini. 

Object yang tersedia pada side bar bagian bawah ini antara lain tables, 

views dan functions baik table functions maupun scalar functions.  

a) Tables, menampilkan seluruh nama - nama table yang menyusun 

database tersebut dalam bentuk list. 

b) Views, menampilkan seluruh nama-nama view yang terdapat pada 

database tersebut dalam bentuk list. 
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c) Functions, menampilkan seluruh nama-nama functions yang 

terdapat pada database tersebut dalam bentuk list. Functions 

dibagi kembali menjadi dua buah, yaitu table function dan scalar 

function. 

Object - object seperti tables, views dan functions yang terdaftar 

di dalam list tersebut dapat dipilih user untuk melihat informasi 

strukturnya dengan lebih mendetail (masuk ke fitur database browser). 

Berikut adalah gambar dari sidebar bagian bawah pada aplikasi di 

homepage. 

!

!  

Gambar 3.33 Contoh layout sidebar bagian bawah 

!
Main content Layout. Main content adalah sebuah area yang berisi 

konten sesuai dimana posisi user sekarang berada. Secara default pada home 

page berisi tentang menu struktur dari database yang dipilih user sebagai 

database main/input seperti Tables, Views dan Functions. Ketiga menu tersebut 

jika di klik menampikan daftar table atau view atau fungsi yang ada pada 

database main/input. Pembagian ukuran main content dan side bar bisa 

disesuaikan dengan melakukan drag pada pembatas kedua layout tersebut. 
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Berikut ini adalah gambar dari layout main content pada home page di aplikasi 

Database Documentation Tools. 

!

!  

Gambar 3.34 Layout main content home page 

!
3.3.3.4 Interface Database Browser 

Fitur database browser merupakan fitur yang paling utama pada 

aplikasi Database Documentation Tools ini. Dengan menggunakan fitur ini, 

user dapat melihat - lihat serta mempelajari struktur penyusun dari database 

main/input yang dipilih user. Informasi yang ditampilkan pada fitur ini 

antaralain daftar object yang ada, struktur object (tables, views dan functions), 

statistiknya, hingga hubungan antar object yang ada pada database tersebut. 
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Selain dapat diakses menggunakan navigation bar, dibawah parent 

menu edit, fitur ini juga dapat langsung diakses melalui side bar menu tree 

yang tersedia di setiap halaman. 

Pada halaman ini, ketika pertama kali dibuka, user dihadapkan dengan 

tiga buah menu yang disusun secara list. Ketiga menu menunjukkan kategori 

object apa yang ingin dilihat user informasinya. Ketiga menu yang bisa dipilih 

ini adalah Tables, Views, dan Functions. Ketika user memilih object tersebut, 

maka akan di tampilkan daftar seluruh nama objek yang ada. Misalnya, ketika 

user memilih menu object tables, maka user langsung masuk kedalam sebuah 

halaman yang menampilkan daftar nama seluruh table yang ada pada database 

main/input. Begitu juga pada menu Views dan Functions. Berikut adalah 

gambar dari halaman awal fitur database browser. 

!

!  

Gambar 3.35 Interface awal Database Browser 
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!  

Gambar 3.36 Interface table list Database Browser 

!
Setelah memilih tipe object yang ditampilkan dan terlihat seluruh list 

object (misalnya table), user juga dapat melihat lebih dalam informasi dari 

masing masing table atau view tersebut. Khusus untuk object Functions, user 

dapat melihat kode - kode yang membangun function tersebut.  

Informasi detail dari object Tables atau Views tersebut disajikan 

memanjang kebawah di sebuah halaman yang dihubungkan dengan anchor 

menu. Berikut ini adalah informasi detail object yang tersedia pada fitur 

database browser. 

i. Table Structure, menampilkan struktur yang menyusun table tersebut, 

seperti nama kolom, tipe datanya, panjang maksimum dari data, null 

rule, dan isi default-nya. 

ii. Dependency - Referred by,  menampilkan depedensi dari table tersebut . 

mengenai table manakah yang mereferensi table ini. Info yang 
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ditampilkan adalah nama table yang mereferensi dan nama kolom yang 

mengandung konstrain tersebut. 

iii. Dependency - Depend on, menampilkan depedensi dari table tersebut. 

Mengenai kemanakah table ini mengacu. Data yang ditampilkan adalah 

nama table kemana table ini mengacu dan nama kolom yang 

mengandung konstrain tersebut. 

iv. Table Info, memberikan informasi umum mengenai table tersebut 

seperti jumlah row pada table tersebut, waktu kapan table tersebut dibuat 

dan waktu kapan terakhir table tersebut dimodifikasi. 

v. Table Column Details, menampilkan detail dari kolom kolom yang 

mengandung konstrain pada table. Disini ditampilkan nama 

konstrainnya dan nama kolom pada tabel tersebut. 

vi. Table Record List, menampilkan interface window pop-up berisi seluruh 

record yang ada pada table tersebut dengan meng-klik button Show 

Records. 

vii. Programmer’s Notes, menampilkan seluruh notes (fitur Notes pada 

aplikasi) yang ada pada table tersebut. Di bagian ini user juga bisa 

menambahkan notes baru pada table ini dengan menggunakan text area 

yang disediakan. 

viii.Table Configuration, mengorganisir table tersebut apakah masuk 

kedalam katergori auto-sync (fitur auto-sync pada aplikasi) atau tidak 

dengan menggunakan check box. 

!
Berikut ini adalah beberapa gambar screenshot dari details object 

information pada aplikasi Database Documentation Tools.  

!
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!  

Gambar 3.37 Interface object details Database Browser (cont.) 

!

!  

Gambar 3.38 Interface object details Database Browser (cont.) 

!
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!  

Gambar 3.39 Interface object details Database Browser (cont.) 

!

!  

Gambar 3.40 Interface object details Database Browser (cont.) 

!
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!  

Gambar 3.41 Interface object details Database Browser (cont.) 

!
3.3.3.5 Interface Preference Menu 

Preference menu merupakan sebuah halaman yang disediakan untuk 

user melakukan pengaturan pada aplikasi. Untuk dapat mengakses halaman ini, 

user dapat memanfaatkan navigation bar di bagian atas halaman dengan 

memilih menu File dan melakukan klik pada submenu Preference. 

Di dalam menu ini terdapat beberapa hal yang dapat di kostumisasi 

user. Antara lain pengaturan pada fitur synchronize. User dapat melihat DSN 

apa yang sedang digunkan sebagai DSN main/input serta DSN apa yang yang 

sedang digunakan user sebagai DSN target/main. Di halaman ini juga user 

dapat melakukan pengaturan atau pengubahan pada DSN target/output. DSN 

target/output ini lah yang nantinya menjadi DSN yang disingkronisasi dengan 

DSN main/input. 

Selain melakukan pengaturan pada DSN target/output, di halaman ini 

user juga dapat melakukan pengaturan terhadap fitur auto-sync table. Auto-
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sync table adalah kelompok table yang secara otomatis langsung di 

singkronisasi tanpa meminta persetujuan user terlebih dahulu. Tujuan dari fitur 

ini adalah untuk memudahkan user dalam melakukan proses synchronize 

karena dalam prosesnya terdapat kemungkinan tidak semua table akan 

mengalami proses synchronize. Di sini user dapat menghapus atau menambah 

table - table yang ada didalam kelompok auto-sync ini. 

!

! !
Gambar 3.42 Halaman preference dari aplikasi 

!
Melalui halaman ini, user juga dapat langsung melakukan 

synchronization dengan melakukan click pada “Go to Synchronize Page..”.  

Link ini merupakan link shortcut untuk menuju fitu Synchronization. Interface 

yang dihasilkan akan sama dengan ketika user memilih menu Edit, lalu 

Synchronize. 

!
3.3.3.6 Interface Organize Notes 

Halaman Browse Notes adalah sebuah fitur yang berguna sebagai 

perantara dialog dan pengingat baik antara tim programmer dengan tim 

dokumentasi ataupun antara programmer dengan programmer yang lainya. 

Seorang programmer dapat meninggalkan notes pada suatu table atau views, 

lalu catatan kecil tersebut dapat dibaca oleh tim dokumentasi atau programmer 
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lainnya. Fitur ini dapat diakses melalui navigation bar. Menu organize notes 

berada di bawah grup edit pada navigation bar. 

!

! !
Gambar 3.43 Halaman dari Fitur Browse Notes dari aplikasi 

!
Pada halaman ini, user dapat mengorganisir notes yang ada pada 

datasource main/input tersebut. User dapat menambah note baru juga 

menghapus ataupun mengubah note yang ada. Browse Notes Menu akan 

menampilkan seluruh catatan-catatan kecil (notes) yang ada pada database 

tersebut. Catatan-catatan kecil (notes) tidak hanya dapat diberikan pada tables 

saja, akan tetapi notes juga dapat diberikan pada views ataupun functions. 

Browse Notes Menu akan menampilkan notes dalam bentuk tabel yang terdiri 

dari enam buah column yaitu: 

a) ID, menampilkan nomor ID notes yang terdapat pada database. 

b) Object, menampilkan nama object (table, view atau function) yang 

memiliki notes tersebut. 

c) Type, menunjukkan apakah tipe dari object tersebut (table, view atau 

function). 
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d) Date, menampilkan penanggalan waktu notes tersebut ditambahkan. 

e) Author, menampilkan user yang memberikan notes tersebut. 

f) Note, menampilkan isi dari catatan - catatan yang diberikan. 

!
3.3.3.7 Interface Synchronize 

Ini adalah fitur yang paling utama pada aplikasi Database 

Documentation Tools dimana fitur singkronisasi merupakan tujuan utama 

adanya aplikasi ini. Fitur yang berada di navigation bar di dalam parent Edit 

ini berguna untuk melakukan singkronisasi antar dua buah database 

(Datasource) yaitu database main/input ke database target/output. Dimana 

proses singkronisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan atau menyesualkan 

database target/output, database yang sudah di-deploy, dengan database yang 

telah dikembangkan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan database main/input 

terus dikembangkan sedangkan database yang sudah di-deploy tertinggal 

pengembanganya. Maka untuk memudahkan tim pengembang dengan tim 

dokumentasi digunakanlah fitur ini untuk menyelaraskan pengembangan 

database yang terus berjalan. 

Untuk mempermudah user dalam menggunakan fitur Synchronize, 

penulis menerapkan model wizard dalam melakukan proses singkronisasi. 

Dimana terdapat beberapa step pemilihan dan kostumisasi yang dilakukan user 

sebelum aplikasi bekerja menyamakan antara database input ke database 

output. Synchronization wizard terdiri atas sebuah start page, enam buah 

configuration step, dan sebuah synchronization summary page.  

Seperti Flowchart yang digambarkan pada Gambar 3.7 dan Gambar 

3.8 di halaman 40 sampai 41, Proses step-by-step synchronization wizard ini 

terdiri dari halaman awal (Start page), 6 buah customization page, dan halaman 

summary. Berikut adalah penjelasan dari masing - masing langkah. 

Start pages. Wizard proses synchronization ini diawali dengan start 

page atau halaman awal yang berisi status awal dan informasi - informasi 
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database sebelum memulai proses synchronization. halaman ini berguna untuk 

memastukan user agar tidak terhadi kesalahan dalam melakaukan 

singkronisasi. Jika terdapat kesalahan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan 

keinginan user, contohnya tidak sesuainya DSN target/output, user dapan 

melakukan perubahan terlebuh dahulu di halaman preference agar seusai 

dengan keinginan user. Informasi yang ditampilkan pada Start Page ini 

antaralain adalah Nama DSN Main/Input dan DSN Target/Output yang sedang 

aktif digunakan user. Ada juga daftar nama tabel yang tergabung dalan auto-

sync group (salah satu fitur aplikasi). Dan terakhir terdapat user guide untuk 

user melakukan singkronisasi. Jika seluruh data sudah sesuai dengan keinginan 

user maka user dapat melakukan klik pada tombol start dan menuju Step 1. 

Berikut adalah gambar screenshot dari Start Page. 

!

!  

Gambar 3.44 Halaman dari Fitur Synchronization Start Page 
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!
Step 1. Setelah dari Start Page user masuk kedalam halaman Step 1 

dari proses synchronization. Step 1 ini merupakan step konfigurasi tables and 

structure synchornization. Disini user diminta memilih tiga buah opsi 

menggunakan komponen radio button. Ketiga opsi tersebut adalah sebagai 

berikut. 

a. Synchronize structure for all tables, melakukan singkronisasi seluruh 

struktur dari seluruh table yang ada pada Datasource Main/input ke 

Datasource Target/Output. 

b. Synchronize structure for all tables from Auto-Sync Group, melakukan 

singkronisasi struktur hanya dari table yang tergabung pada Auto-Sync 

Group pada Datasource Main/input ke Datasource Target/Output. 

c. Synchronize structure for selected table[s] only, user melakukan 

pemilihan sebelumnya table mana saja yang akan disingkronisasi dari 

Datasource Main/input ke Datasource Target/Output. 

Setelah user memilih salah satu dari tiga buah radio button yang ada dan 

menekan tombol Next maka akan berlanjut ke Step 2. Tersedia juga tombol 

Prev untuk kembali ke start page. Jika user memilih option Synchronize 

structure for all tables atau Synchronize structure for all tables from Auto-Sync 

Group, maka user akan masuk ke Step 2a. Sedangkan jika user memilih 

Synchronize structure for selected table[s] only maka user akan masuk ke Step 

2b untuk melakukan pemilihan table yang akan disingkronisasi. Berikut adalah 

gambar screenshot dari sStep 1. 

!
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! !
Gambar 3.45 Halaman dari Fitur Synchronization Step 1 

!
Step 2. Dari Step 1 user masuk ke Step 2. Pada step ini ditampilkan 

daftar seluruh table yang akan di lakukan singkronisasi dari Datasource Main/

Input ke Datasource Target/Output. Step 2 ini dibedakan menjadi 2 yaitu Step 

2a jika user memilih option Synchronize structure for all tables atau 

Synchronize structure for all tables from Auto-Sync Group. Dimana pada 

halaman ini hanya ditampilkan daftar table yang akan disingkronisasi.  Berikut 

gambar dari screenshot Step 2a. 

!
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! !
Gambar 3.46 Halaman dari Fitur Synchronization Step 2a 

!
Sedangkan Step 2b jika user memilih option Synchronize structure for selected 

table[s] only. Dimana pada halaman ini User dapan men-select dan men-

deselect daftar table yang ada untuk diikut sertakan pada proses singkronisasi 

struktur atau tidak dengan menggunakan komponon check box. Berikut gambar 

dari screenshot Step 2b. 

!

! !
Gambar 3.47 Halaman dari Fitur Synchronization Step 2b 

!
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Pada Step 2 ini, baik Step 2a maupun 2b menampilkan daftar nama table yang 

akan disingkronisasi strukturnya pada proses synchronization nanti. Daftar 

nama table tersebut dibagi dalam 3 kelompok sebagai berikut 

a. Not exists in target database, menampilkan nama - nama table, dalam 

bentuk list, yang hanya terdapat pada Datasource Main/Input tetapi 

tidak terdapat pada Datasource Target/Output. Oleh kerena itu 

nantinya akan di buat table baru tersebut pada Datasource Target/

Main. 

b. Not exists in main database, menampilkan nama - nama table, dalam 

bentuk list, hanya ada pada Datasource Target/Output tetapi tidak 

terdapat Datasource Main/Input. Artinya table tersebut sudah obsolete. 

Nantinya table tersebut akan dihapus. 

c. Different Structure, menampilkan nama - nama table, dalam betuk list, 

yang terdapat di kedua buah Datasource (Main/Input dan Target/

Output) tetapi memiliki struktur yang berbeda. Oleh karena itu 

nantinya strukturnya akan disamakan. 

Setelah user mengkonfirmasi daftar table mana saja yang akan diproses 

nantinya dan menekan tombol Next maka akan berlanjut ke Step 3. Tersedia 

juga tombol Prev untuk kembali ke Step 1. 

. 

Step 3. Selesai user melakukan pemilihan table di Step 2 user masuk 

ke Step 3. Step 3 ini merupakan konfigurasi untuk melakukan record 

synchronization. Pada step ini user diminta untuk memilih dua buah opsi 

menggunakan komponen radio button. Kedua opsi tersebut adalah sebagai 

berikut. 

a. Synchronize record from Auto-Sync Group only, untuk melakukan 

proses record synchronization hanya pada table - table yang termasuk 

pada Auto-Sync Group yang ada pada Datasource Main/input ke 

Datasource Target/Output. 

Rancang Bangun Aplikasi..., Ahmad Eries Antares, FTI UMN, 2013



�104

b. Synchronize record from selected table[s] in main database, user 

dapat melakukan pemilihan terhadap table mana saja yang akan 

dilakukan singkronisasi pada Datasource Main/input ke Datasource 

Target/Output. 

Pada tahap konfigurasi record synchronization ini tidak terdapat opsi untuk 

melakukan synchronize record seluruh table. Hal ini disebabkap terlalu 

banyaknya table dan record yang akan menyebabkan sangat lamanya proses 

synchronization atau bahkan aplication crash. Berikut adalah gambar 

screenshot dari Step 3. 

!

! !
Gambar 3.48 Halaman dari Fitur Synchronization Step 3 

!
Setelah user memilih salah satu dari dua buah radio button yang ada dan 

menekan tombol Next maka akan berlanjut ke Step 4. Tersedia juga tombol 

Prev untuk kembali ke Step 1. Jika user memilih option Synchronize record 

from Auto-Sync Group only, maka user akan masuk ke Step 4a. Sedangkan jika 

user memilih synchronize record from selected table[s] in main database maka 

user akan masuk ke Step 4b untuk melakukan pemilihan table yang akan 

disingkronisasi record-nya.  
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!
Step 4. Dari Step 3 user masuk ke Step 4. Pada step ini ditampilkan 

daftar seluruh table yang akan dilakukan record synchronization dari 

Datasource Main/input ke Datasource Target/Output. Step 4 ini dibedakan 

menjadi 2 yaitu Step 4a Synchronize record from Auto-Sync Group only. 

Dimana pada halaman ini hanya ditampilkan daftar table yang akan 

disingkronisasi.  Berikut gambar dari screenshot Step 4a. 

!

! !
Gambar 3.49 Halaman dari Fitur Synchronization Step 4a 

!
Sedangkan Step 4b jika user memilih option Synchronize record from selected 

table[s] in main database. Dimana pada halaman ini user dapan men-select 

dan men-deselect daftar table yang ada untuk diikutsertakan pada proses record 

synchronization atau tidak dengan menggunakan komponen check box. Berikut 

gambar dari screenshot Step 4b. 

!
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! !
Gambar 3.50 Halaman dari Fitur Synchronization Step 4b 

!
Setelah user mengkonfirmasi daftar table mana saja yang akan diproses 

nantinya dan menekan tombol Next maka akan berlanjut ke Step 5. Tersedia 

juga tombol Prev untuk kembali ke Step 3. 

!
Step 5. Setelah user menekan tombol next di halaman Step 4 maka 

user akan masuk ke halaman Step 5. Pada halaman Step 5 ini aplikasi hanya 

mengeluarkan tampilan berupa report dan pada halaman ini user tidak perlu 

melakukan pemilihan opsi maupun konfigurasi seperti step - step sebelumnya.  

Report pada halaman Step 5 ini menampilkan list nama table yang dibagi 

menjadi dua kelompok sebagai berikut. 

a. Obsolete table[s] on target database, menampilkan daftar nama table 

yang ada pada Datasource Target/Output tetapi sudah tidak ada di 

Datasource Main/Input. Hal ini berarti table tersebut sudah tidak 

berguna lagi pada Datasource Target/Output. 

b. Same table with different structure, menampilkan daftar nama table 

pada Datasource Target/Output yang memiliki nama yang sama akan 
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tetapi dengan struktur table yang berbeda pada Datasource Main/

Input. 

Setelah user mengkonfirmasi informasi daftar table yang obsolete atau 

memiliki perbedaan struktur lalu menekan tombol Next maka akan berlanjut ke 

Step 6. Tersedia juga tombol Prev untuk kembali ke Step 3. 

!
Step 6. Setelah menekan tombol Next pada halaman Step 5 user segera 

masuk ke bagian Step 6. Step 6 ini merupakan konfigurasi untuk melakukan 

record atau data management. Pada step ini user diminta untuk memilih dua 

buah opsi menggunakan komponen radio button. Kedua opsi tersebut adalah 

sebagai berikut. 

a. Update table with new record(s) from Main Database, pilihan ini 

menyebabkan record pada table yang telah disingkronisasi pada 

Datasource Target/Output akan dihapus dan digantikan record baru 

dari Datasource Main/Input. 

b. Synchronize, but keep the old record(s), pilihan ini menyebab kan 

record pada table yang telah disingkronisasi pada Datasource Target/

Output akan akan tetap disimpan dan record baru dari Datasource 

Main/Input akan ditambahkan pada table tersebut. 

Berikut adalah contoh tampilan Step 6 Synchronization Process pada aplikasi 

Database Documentation Tools. 
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! !
Gambar 3.51 Halaman dari Fitur Synchronization Step 6 

!
Setelah user memilih salah satu dari dua buah radio button yang ada dan 

menekan tombol Next maka user langsung menuju halaman summary untuk 

melihat seluruh kesimpulan pemilihan user dari Step 1 hingga Step 6. Tersedia 

juga tombol Prev untuk kembali ke Step 5. 

!
Summary page. Setelah menekan tombol Next pada Step 6, user 

dibawa ke halaman Configuration summary dimana pada halaman ini di 

tampilkan seluruh pilihan yang dilakukan oleh user dari Step 1 hingga Step 6. 

Halaman ini dimaksudkan untuk memastikan apakah pemilihan konfigurasi 

yang dilakukan user sebelumnya sudah sesuai dengan keinginan user sebelum 

melakukan synchronization pada Datasource Target/Output. 

Data - data yang ditampilkan pada halaman Configuration Summary ini 

antaralain sebagai berikut. 

a. Daftar nama - nama table yang akan ditambahkan dari Datasource 

Main/input ke Datasource Target/Output ket ika proses 

synchronization dilakukan. 

b. Daftar nama - nama table yang akan dihapus pada Datasource Target/

Output. ketika proses synchronization dilakukan. 
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c. Daftar nama - nama table beserta Column Name dan Data Type yang 

strukturnya akan disingkronisasi dari Datasource Main/input ke 

Datasource Target/Output ketika proses synchronization dilakukan. 

d. Daftar Primary Key beserta Table Name, Constraint Name dan 

Column Name yang strukturnya akan dibuat dari Datasource Main/

Input ke Datasource Target/Output ketika proses synchronization 

dilakukan. 

e. Daftar Foreign Key beserta Table Name, Constraint Name, Column 

Name, Table Reference dan Referenced Column Name yang 

strukturnya akan dibuat dari Datasource Main/input ke Datasource 

Target/Output ketika proses synchronization dilakukan. 

Berikut adalah contoh tampilan user interface Configuration Summary pada 

aplikasi Database Documentation Tools. 

!

! !
Gambar 3.52 Halaman dari Fitur Synchronization Configuration Summary 

!
User harus benar -  yakin bahwa data yang ditampilkan pada halaman ini 

sesuai dengan keinginannya ketika melakukan synchronization nantinya, 

karena informasi yang disajikan berisikan perubahan - perubahan yang akan 
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terjadi pada database target apabila sinkronisasi dijalankan. Perubahan ini 

bersifat permanen dan tidak dapat dikembalikan seperti semula kecuali user 

memiliki backup dari datasource sebelumnya. Jika user masih belum yakin 

atau ada yang belum sesuai dengan keinginannya, user dapat kembali ke 

halaman sebelumnya dengan menekan tombol Back. 

Jika user sudah yakin dengan konfigurasi yang ia tentukan dari Step 1 hingga 

Step 6 tersebut user dapat menekan tombol Synchronize untuk memulai proses 

synchronization. Proses synchronization dilakukan sesuai dengan pengaturan 

user dari Step 1 hingga Step 6. Setelah menunggu beberapa waktu untuk 

aplikasi melakukan proses singkronisasi dan berhasil tanpa crash, user dibawa 

ke halaman Summary. Halaman ini menampilkan result dan imbas dari 

synchronization yang baru saja dilakukan oleh aplikasi. Lalu user dapat 

kembali ke Home page 

!
3.3.3.8 Interface Statistic Report 

Pada apikasi ini terdapat juga sebuah fitur tambahan yang berguna 

untuk mengetahui detail dari database main/input secara lebih dalam. Fitur ini 

disebut fitur Reports. Pada aplikasi Database Documentaion Tools, fitur reports 

dibagi menjadi dua jenis, yaitu Statistic Reports dan Relationship Reports. 

Statistic reports adalah sebuah halaman yang menampilkan data 

statistik dari database main/input. Data - data ini di sajikan kepada user dalam 

bentuk tabular maupun menggunakan histogram chart. Data - data yang 

disajikan secara tabular biasanya adalah data yang menampilkan suatu 

kuantitas contohnya adalah jumlah table pada database, jumlah record dari 

masing - masing table, daftar table yang tidak memiliki index, daftar table 

yang tidak memiliki Foreign Key dan lain sebagainya. Sedangkan, data yang di 

tampilkan menggunakan sebuah chart histogram biasanya data yang 

menjunjukkan peringkat dan biasanya diambil lima besarnya saja. Contohnya 
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adalah 5 table dengan record terbanyak, 5 view dengan record terbanyal dan 

lain sebagainya. 

Selain data statistik yang ditampilkan pada halaman ini, terdapat juga 

informasi - informasi lain seperti daftar nama constraint yang terdapat pada 

suatu table yang menyusun database main/input tersebut, daftar statistik umum 

database dan lain lain. 

Berikut ini adalah daftar informasi - informasi statistik database main/

input yang di tampilkan pada halaman Statistic Report pada aplikasi Database 

Documentation Tools. 

a) Database Name, merupakan nama dari database main/input yang sedang 

aktif digunakan user sekarang. 

b) Total Table, merupakan total table yang ada di database main/input. 

c) Total Field, merupakan akumulasi jumlah column dari tiap table yang 

menyusun database main/input. 

d) Total Record, merupakan akumulasi jumlah record dari masing - masing 

table yang menyusun database main/input. 

e) Total Table Without PK, merupakan jumlah table di database main/input 

yang tidak memiliki Primary Key. 

f) Total Table Without Index, merupakan jumlah table di database main/

input yang tidak memiliki Index. 

g) Total View, merupakan jumlah view yang terdapat pada database main. 

h) Total Record per-view, menampilkan nama - nama seluruh view beriktu 

dengan jumlah record-nya masing - masing pada database main/input. 

i) Table Name with Most Record, merupakan daftar 5 besar nama table 

yang memiliki record paling banyak pada database main/input. 

j) Total Record per-Table, menampilkan nama - nama seluruh table berikut 

dengan jumlah record masing - masing table pada database main/input. 

Data tersebut disajikan dalam bentuk table dan diagram batang. 
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k) Table with Constraint Name, menampilkan nama-nama seluruh table 

yang memiliki constraint (Primary Key) pada database main/input. 

!
Berikut ini adalah beberapa contoh screenshot dari interface halaman 

statistic record pada aplikasi Database Documentation Tools. 

!

!  
Gambar 3.53 Halaman dari Fitur Statistic Reports dari aplikasi. (a) 

!

!  
Gambar 3.54 Halaman dari Fitur Statistic Reports dari aplikasi. (b) 
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!

!  
Gambar 3.55 Halaman dari Fitur Statistic Reports dari aplikasi. (c) 

!

!  
Gambar 3.56 Halaman dari Fitur Statistic Reports dari aplikasi. (d) 

!
!
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3.3.3.9 Interface Relationship Report 

Masih di dalam fitur tambahan yang sama yaitu fitur reports, selain 

halaman fitur statistic reports, pada aplikasi Database Documentation Tools ini 

juga terdapat report mengenai hubungan antar table. Fitur reports yang kedua 

ini diberi nama halaman fitur Relationship reports. 

Relationship reports adalah sebuah halaman yang menampilkan data 

mengenai relasi atau hubungan antar table yang berada pada database main/

input ini. Berbeda dengan statistic report yang tersedia baik dalam bentuk 

tabular maupun histogram, data - data pada halaman relationship reports ini 

hanya disajikan kepada user dalam bentuk tabular atau tabel saja. 

Informasi - informasi hubungan antar table yang ditampilkan pada 

halaman ini adalah hubungan Primary Key dengan Foreign Key antar table 

yang saling berhubungan berikut dengan Update Rule dan Delete Rule-nya. 

Dalam penyajianya, tampilan dibedakan menjadi dua bagian berdasarkan sudut 

pandang hubungan tersebut. Berikut adalah penjabaranya. 

Relationship Report Primary to Foreign, menampilkan hubungan 

antar table dari Primary key ke Foreign Key-nya berikut dengan Update Rule 

dan Delete Rule. Data yang ditampilkan pada table antara lain nama table 

tempat Primary Key tersebut berada, nama field yang menjadi Primary Key, 

Nama table yang me-referensi, nama field yang menjadi Foreign Key-nya, 

Update Rule serta Delete Rule. 

Relationship Report Foreign to Primary, sebaliknya, bagian ini 

menampilkan hubungan antar table dari Foreign Key ke Primary Key-nya 

berikut dengan Update Rule dan Delete Rule. Data yang ditampilkan pada 

table antara lain nama table tempat Foreign Key tersebut berada, nama kolom 

yang menjadi Foreign Key, nama table yang menjadi depedensinya, nama 

kolom yang menjadi Primary Key pada table tersebut, Update Rule serta 

Delete Rule. 
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Untuk dapat mengakses masing masing tipe Relationship Report, 

terdapat sebuat button show-hide yang jika diklik maka sebuah area akan 

ditampilkan, dan jika di klik lagi maka area tersebut akan disembunyikan. 

Berikut ini adalah beberapa contoh screenshot dari interface halaman 

relationship record pada aplikasi Database Documentation Tools. 

!

!  
Gambar 3.57 Halaman dari Fitur Relationship Reports dari aplikasi. (a) 

!

!  
Gambar 3.58 Halaman dari Fitur Relationship Reports dari aplikasi. (b) 

!
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3.3.4 Sarana yang Digunakan 

Untuk mendukung pengerjaan proyek magang Database Documentation 

Tools ini, penulis beserta tim menggunakan beberapa sarana - sarana yang 

menunjang pembangunan aplikasi ini. Sarana - sarana tersebut antara lain adalah 

sebagai berikut. 

1. HTML, merupakan bahasa utama dalam pembuatan web dasar. HTML 

juga digunakan sebagai kerangka utama dari aplikasi ini. 

2. Javascript digunakan sebagai pendukung untuk memperkaya interaksi 

yang dapat dilakukan pada web termasuk animasi dan lain lain. 

3. ColdFusion, merupakan bahasa pemrograman utama untuk bagian - 

bagian yang bersifat teknis, seperti melakukan query, jembatan dengan 

database dan beberapa proses lainya. 

4. Microsoft SQL Server 2008 R2 digunakan sebagai database utama dan 

database pendukung pada aplikasi ini. 

5. Oracle-SQL Developer digunakan sebagai database tambahan untuk 

memperkaya kompabilitas aplikasi dengan database lainya. 

6. RazorSQL server digunakan sebagai database browser, query tool, dan 

SQL editor untuk membantu penulis mengakses database selama proses 

pengembangan. 

7. Coda 2.0 dan Adobe Dreamweaver digunakan sebagai editor selama 

proses pengembangan aplikasi ini. 

!
3.3.5 Kebutuhan dan Kendala 

3.3.5.1 Kebutuhan dan Kendala yang Ditemukan 

Selama melakukan kerja magang ini, pengembangan projek tidak 

selalu berjalan mulus, tim dan penulis juga dihadapkan dengan beberapa 

kendala dalam pengembanganya. Baik kendala teknis maupun non-teknis. 

Berikut adalah daftar kendala yang penulis beserta tim temukan selama 

melakukan kerja magang. 
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1. Adobe ColdFusion merupakan bahasa pemrograman yang cenderung 

kurang umum digunakan. Penulis dan tim juga tidak mendapatkan 

bahasa pemrograman ini dari kurikulum kampus. Oleh karena itu, 

dibutuhkan waktu untuk mempelajarinya dari awal yang cukup 

menghambat proses kerja magang. 

2. Untuk memperoleh akses datasource dummy yang akan digunakan 

sebagai sarana ujicoba membutuhkan birokrasi yang cukup sulit dan 

waktu yang cukup lama. Selama tim belum mendapatkan akses ke 

datasource, tim belum dapat melakukan pengembangan dijaringan 

tersebut. 

3. Karena aplikasi dikembangkan dijaringan, maka stabilitas jaringan 

merupakan hal yang krusial. Ada kejadian di beberapa hari, jaringan 

perusahaan down, oleh karena itu pengembangan terhambat. 

4. Imbas lain dari aplikasi yang dikembangkan di jaringan, penulis dan tim 

tidak dapat melanjutkan pekerjaan dirumah untuk optimalisasi waktu 

pengembangan aplikasi. 

5. Penulis dan tim tidak dijelaskan sebelumnya detail tentang datasource 

dan database yang sudah ada di perusahaan tersebut sehingga cukup 

menyulitkan tim di awal pengembangan. 

6. Terdapat beberapa database, table, view, dan beberapa object sampah 

yang sebenernya tidak berguna tetapi menyebabkan error pada aplikasi. 

Cukup sulit untuk membedakan mana yang sampah dan mana yang 

berguna. 

7. Terdapat pula table - table yang memiliki nama dengan karakter - 

karakter asing atau tipe data aneh yang juga menyebabkan error pada 

aplikasi. 

8. Pembangunan fitur singkronisasi yang cukup kompleks bagi tim, karena 

dibutuhkan query yang rumit untuk memperoleh output yang 

diharapkan. 
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9. Minimnya waktu magang pengerjaan proyek Database Documentation 

Tool menyebabkan beberapa proses khususnya fitur singkronisasi dirasa 

masih kurang efektif dan dapat ditingkatkan lagi efisiensinya. 

!
Selain kendala yang ada, tim juga dihadapkan dengan kebutuhan 

kebutuhan dasar dari proses melakukan kerja magang tersebut. Berikut ini 

dijabarkan detail deri kebutuhan kebutuhan yang ada. 

1. Akses pada jaringan server pada PT Indodev Niaga Internet, baik 

menggunakan kabel maupun secara wireless. 

2. ID dan akses untuk datasource milik PT Indodev Niaga Internet. 

3. Akses internet untuk membantu pembelajaran serta pengembangan 

aplikasi. 

!
3.3.5.2 Solusi atas Kebutuhan dan Kendala yang Ditemukan 

Cukup banyaknya kendala yang dihadapi tim beserta penulis selama 

melakukan proses kerja magang membangun aplikasi Database Documentation 

Tools ini memang cukup menghambat. Namun, dengan kerjasama serta 

koordinasi tim yang cukup baik kendala - kendala tersebut berhasil 

diselesaikan dengan beberapa solusi. Meskipun tidak semua kendala dapat 

diselesaikan. 

Berikut dijabarkan solusi atas kendala - kendala yang ditemukan oleh 

penulis selama melakukan proses kerja magang pengembangan aplikasi 

Database Documentation Tools. 

1. Untuk kendala bahasa pemrograman yang cenderung kurang umum, 

penulis berserta tim mengikuti training beberapa hari sebelumnya untuk 

mengenalkan dengan bahasa pemrograma ColdFuision ini. Selain itu, 

penulis juga mempelajari berbagai macam electronic book yang diunduh 

oleh penulis. Contohnya ebook berjudul Developing Applications 

ADOBE ColdFusion 9. 

Rancang Bangun Aplikasi..., Ahmad Eries Antares, FTI UMN, 2013



�119

2. Penulis juga aktif bertanya baik kepada rekan kantor maupun di dalam 

forum - forum pemrograman seperti Stack Overflow dan lain 

sebagainya. 

3. Penulis juga mengoptimalkan penggunaan search engine Google untuk 

mempelajari lebih dalam tentang pengembangan aplikasi dengan 

ColdFusion ini sendiri. 

4. Untuk kendala terhadap akses datasource, penulis dan tim aktif 

mengajukan permintaan akses datasource yang bersangkutan kepada 

bagian IT support. Dan terus mem-follow-up supaya mempercepat 

pemberian akses yang bersangkutan. 

5. Untuk jaringan yang kurang stabil atau down di perusahaan, penulis 

tidak dapat berbuat banyak karena itu merupakan gangguan dari pusat. 

Tetapi untuk tetap mengoptimalisasikan waktu, penulis mengalihkan 

fokus pada pekerjaan - pekerjaan minor yang tidak membutuhkan 

jaringan seperti desain interface dan lain lain. 

6. Karena aplikasi tidak dapat dibawa dan dikerjakan dirumah, solusinya 

adalah penulis beserta tim melakukan kerja lembur melebihi waktu yang 

ditentukan yaitu jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hal ini dilakukan untuk 

mengejar deadline waktu pengembangan aplikasi yang minim. 

7. Untuk memahami gambaran umum tentang datasource yang ada dan 

segala strukturnya, penulis aktif bertanya dan melakukan konsultasi 

kepada beberapa bagian di perusahaan. Antara lain IT Support, Project 

Manager, rekan kerja di bagian Technology and Development hingga ke 

Manager bagian Technology and Development. 

8. Konsultasi, aktif bertanya dan mencoba mempelajari ini juga efektif 

digunakan untuk database, table, view, dan beberapa object sampah 

yang sebenernya tidak berguna. 
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9. Selain itu, penulis juga memasang kode try-catch untuk mendeteksi dan 

memperbaiki error. Hal ini juga berlaku untuk table - table yang 

memiliki nama dengan karakter - karakter asing atau tipe data aneh. 

10. Melakukan diskusi antara penulis dengan tim dalam pembuatan query 

guna menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan. Jika hasil 

output masih tidak sesuai, penulis akan melakukan pencarian 

menggunakan search engine (Google). Mencari query yang sesuai dan 

mengubahnya agar menghasilkan output yang diinginkan. Penulis juga 

mengumpulkan materi melalui forum - forum di internet. 

!
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