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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Dalam pelaksanaan kerja magang, kedudukan penulis ialah sebagai 

programmer pada Information & Communication Technology Department. Kerja 

magang dikoordinasi oleh Bpk. Hermanto Kendar selaku Manager Information & 

Communication Technology Department  dan Bpk. Epin S. selaku ICT Supervisor 

sekaligus merangkap sebagai Pembimbing Lapangan penulis. Dalam pengujian 

sistem yang dibuat juga dibantu oleh Bpk. Andy Syahputera dan Bpk. Hendra 

Pratama sebagai penguji mendampingi kedua orang yang telah disebutkan 

sebelumnya. Adapun tugas dari pembangunan  sistem ini dikerjakan berpasangan 

dengan Kevin Leonardi, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Multimedia 

Nusantara. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Pembangunan sistem yang dibuat dalam kerja magang menggunakan metode 

System Development Life Cicle dimana siklus terdiri dari analisa requirement, 

desain, implementasi, dan uji coba. Adapun dalam pembangunan sistem ini  

terdapat review sebanyak tiga kali. Sebagai keterangan dan gambaran, tabel 

dibawah menunjukkan kegiatan yang dikerjakan oleh penulis selama kerja 

magang tiap minggunya. 

Tabel 3.1 Jadwal Kerja Magang 

No. Kegiatan 
Juli Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Studi literatur                 

2 Analisa kebutuhan                 

3 Perancangan sistem                 

4 Pembuatan sistem                 

5 Pengujian sistem                 

6 Penulisan laporan dan dokumentasi                 
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3.2.1 Studi Literatur 

Kerja magang diawali dengan mempelajari berbagai materi yang 

berhubungan dengan XAML Browser Application termasuk diantaranya mengenai 

bahasa pemrograman C#, Windows Presentation Foundation, dan XAML itu 

sendiri. Materi mengenai XAML Browser Application ini didapatkan sebagian 

berupa e-book dari Bapak Hermanto Kendar dan sebagian lainnya dicari melalui 

internet. 

Selain materi mengenai XAML Browser Application, penulis juga 

mempelajari berbagai materi mengenai database SQL Server 2008 dan Report 

Builder 2.0. Hal ini dikarenakan sistem yang dibuat akan terintegrasi dengan 

database dan harus dapat membuat laporan. Materi ini juga diberikan oleh Bapak 

Hermanto Kendar dan sebagian lainnya penulis cari melalui internet.  

Dalam pelaksanaan kerja magang penulis juga mempelajari kembali materi 

perkuliahan yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi menggunakan bahasa 

pemrograman C# yaitu mata kuliah Pemrograman Lanjutan 1.  

Studi literatur ini dijalankan sepanjang periode magang dikarenakan apabila 

penulis mendapati sebuah masalah teknis, jawaban dari masalah tersebut dapat 

ditemukan melalui studi literatur yang ada. Masalah teknis yang dihadapi penulis 

juga termasuk beberapa perubahan dan tambahan fitur yang diinginkan ada pada 

sistem yang dibangun. 

 

3.2.2 Analisa Kebutuhan 

Tahapan yang penulis lakukan selanjutnya ialah menganalisa kebutuhan dari 

sistem yang akan dibangun berdasarkan lembar spesifikasi dan pertemuan dengan 

Bapak Hermanto Kendar . Hasil analisa kebutuhan dari sistem dapat dipaparkan 

menjadi modul-modul sebagai berikut. 

1. Modul User Management yang memiliki fungsi untuk mengatur data 

pengguna dari sistem yang dibuat termasuk mengatur aktif atau tidaknya 

pengguna tersebut. 
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2. Modul Department Management yang memiliki fungsi untuk mengatur 

data Department yang ada. Setiap User harus di-assign ke satu 

Department. 

3. Modul Room Management yang memiliki fungsi untuk mengatur 

ruangan yang bisa di-booking oleh User. Pada modul ini juga dapat 

mengatur fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh ruangan. 

4. Modul Participant Management yang memiliki fungsi untuk mengatur 

peserta rapat yang dapat diatur pada booking yang dibuat oleh User. Tiap 

Participant juga harus di-assign ke satu Department. 

5. Modul booking Management yang memiliki fungsi untuk mengatur 

booking-booking yang dibuat. Modul ini dibagi menjadi dua macam 

yaitu reguler booking Management dan Recurrence booking 

Management. Modul reguler booking Management berfungsi untuk 

mengatur booking biasa (satu kali booking) sedangkan modul 

Recurrence booking Management berfungsi untuk mengatur booking 

berkala. 

6. Modul Report yang memiliki fungsi untuk menampilkan laporan yang 

berhubungan dengan data dari booking. 

7. Modul system reset yang memiliki fungsi untuk mengembalikan sistem 

ke default state. 

8. Modul session Management yang memiliki fungsi untuk mengatur akses 

masuk dan keluar sistem. 

Berdasarkan hasil analisa tersebut, penulis bertugas untuk membuat modul 

Department Management, Participant Management, Recurrence booking 

Management,dan beberapa Report dalam modul Reporting. Pada pengerjaannya 

tiap modul memiliki keterkaitan sehingga pengerjaan terkadang harus menunggu 

modul lain yang dibuat oleh rekan penulis selesai terlebih dahulu dan sebaliknya. 

 

3.2.3 Perancangan Sistem 

Pada tahap perancangan, penulis dan rekan penulis bersama-sama membuat 

entity relationship diagram, data flow diagram, dan rancangan interface sistem. 
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Hal ini dilakukan karena dalam pembangunan sebuah sistem diperlukan gambaran 

tentang tabel-tabel yang ada pada sistem (diperoleh dari entity relationship 

diagram) dan juga alur data yang berjalan dalam sistem (diperoleh dari data flow 

diagram). Rancangan interface juga diperlukan agar tampilan dari sistem yang 

dibangun bisa sesuai dengan rancangan. 

Pada pembangunan sistem ini diperlukan beberapa perangkat keras. Berikut 

penjabaran dari perangkat keras yang digunakan. 

1. Laptop Sager Stylenote NP5165 dengan spesifikasi sebagai berikut. 

a. Processor Intel i3-2310M 2,31GHz. 

b. VGA Nvidia GeForce GT 555M 2GB. 

c. RAM dengan kapasitas 4GB. 

d. Hard disk dengan kapasitas total 500GB. 

e. Resolusi layar maksimal 1920x1080 pixels. 

2. Laptop Asus K43TK dengan spesifikasi sebagai berikut. 

a. Processor AMD Vision A6 3420M Quad Core 1,5GHz. 

b. VGA AMD Radeon Graphics HD 6520G 1GB. 

c. RAM dengan kapasitas 6GB. 

d. Hard disk dengan kapasitas total 500GB. 

e. Resolusi layar maksimal 1366x768 pixels. 

3. Mouse pada tiap laptop yang berfungsi untuk memudahkan navigasi 

kursor. 

4. USB Modem ZTE AX226 WiMax yang berfungsi untuk 

mengkoneksikan laptop dengan jaringan internet. Adapun jaringan 

internet yang digunakan ialah jaringan Sitra WiMax. 

 

3.2.4 Pembuatan Sistem 

Pada pembuatan sistem ini juga diperlukan beberapa perangkat lunak. 

Berikut penjabaran dari perangkat lunak yang digunakan. 

1. Sistem operasi Windows 7 Ultimate 64 bit untuk tiap laptop. 
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2. Internet Explorer 8 untuk laptop Asus dan Internet Explorer 9 pada 

laptop Sager Stylenote. Browser ini digunakan untuk menjalankan sistem 

yang dibuat. 

3. SQL Server 2008 Express sebagai database server dari sistem yang 

dibuat. 

4. Microsoft Visual C# 2008 Express Edition sebagai compiler untuk 

membuat program dengan bahasa C#. 

5. ERD Concept 5 digunakan untuk membuat entity relationship diagram 

dari sistem yang dibuat. 

6. Power Designer 6 digunakan untuk membuat data flow diagram dari 

sistem yang dibuat. 

7. Jing digunakan untuk melakukan screen capture ketika membuat User 

manual dan menulis laporan magang. 

8. Microsoft Word 2007 digunakan untuk membuat User manual dan 

menulis laporan magang. 

9. Maxthon 3 digunakan sebagai browser untuk mencari referensi dan 

literatur selama pembuatan sistem. 

10. Foxit Reader digunakan untuk membaca e-book dan literatur lain yang 

menggunakan format ekstensi pdf. 

11. Sitra Widget Version 3.0 digunakan untuk memberikan koneksi internet 

pada laptop yang terhubung dengan USB Modem. 

12. Maryfi digunakan untuk melakukan internet sharing antara laptop yang 

terhubung dengan koneksi internet dengan laptop lainnya. 

 

3.2.5 Pengujian Sistem 

Tahap pengujian dilakukan dengan cara mengisi dummy data pada database 

dan melakukan simulasi. Hal ini dilakukan untuk menguji sistem agar dapat 

diketahui apakah semua modul dapat berjalan dengan baik dan benar. Hal ini juga 

dilakukan agar sistem dapat terhindar dari bug-bug yang mungkin terjadi. Adapun 

dari tahap pengujian ini dapat ditentukan syarat perangkat lunak dan perangkat 

keras agar sistem dapat berjalan dengan baik. Syarat perangkat lunak dan 
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perangkat keras ini ialah sebagai berikut. 

1. Browser Internet Explorer 8. 

2. Resolusi layar minimal 1024x768 pixels. 

3. Sistem operasi Windows XP. 

4. Processor Inter Core Duo. 

5. RAM sebesar 512MB. 

 

3.2.6 Penulisan Laporan dan Dokumentasi 

Penulisan laporan dan dokumentasi kegiatan kerja magang dilakukan pada 

seluruh kegiatan kerja magang. 

Sebagai gambaran yang lebih mendetail tentang pelaksanaan kerja magang 

ini, Tabel berikut menunjukan pemaparan realisasi kerja magang yang dijalankan 

selama periode magang kerja di PT Alfa Goldland Realty berlangsung.  

Tabel 3.2 Realisasi Kerja Magang 

Minggu Kegiatan 
1 - Mempelajari User requirement. 

- Merancang dan membuat database. 
- Merancang tampilan halaman Admin 
- Membangun modul Room Management. 
- Membangun modul User Management. 
- Membangun modul Department Management. 

2 - Membangun modul book Room reguler. 
- Membangun modul add reguler booking. 
- Review pertama sistem. 
- Membuat User level. 
- Memperbaiki cara kerja sistem. 

3 - Membangun modul recurring booking. 
- Revisi database. 
- Memperbaiki tampilan untuk banyak pop-up. 
- Merapikan tampilan untuk tiap User level. 

4 - Menambah fitur untuk crash booking. 
- Memperbaiki bug pada modul booking. 
- Memperbaiki tampilan. 
- Membuat fitur pencarian berdasarkan facility. 

5 - Review kedua sistem. 
- Memperbaiki cara kerja sistem bagian maintenance dan facility 

Management. 
- Revisi database. 
- Memperbaiki tampilan. 
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6 - Membangun modul Participant Management. 
- Menambah fitur untuk booking Management. 
- Mencari dan memperbaiki bug. 
- Mempelajari Report Builder 2.0. 

7 - Menambah beberapa Report untuk Admin. 
- Membuat fitur view schedule. 
- Membuat fitur sistem reset. 
- Mencari dan memperbaiki bug. 

8 - Review ketiga sistem. 
- Membuat User manual untuk tiap User level. 
- Memperbaiki dan menambah Report. 
- Mulai membuat laporan magang. 

 
3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Pelaksanaan kerja magang ini dapat diuraikan menjadi tiga, yaitu proses 

pelaksanan, kendala yang ditemukan, dan solusi atas kendala yang ditemukan. 

Uraian pelaksanaannya dapat dijabarkan sebagai berikut. 

 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Ada beberapa hal yang dilakukan pada saat melaksanakan kerja magang, 

dari mulai perancangan system yang mencakup pembuatan entity relationship 

diagram dan data flow diagram, desain interface, dan implementasi. Berikut 

penjabaran dari masing-masing hal yang dilakukan. 

 

3.3.1.1 Perancangan Sistem 

Model digunakan dalam pernacangan sistem ini adalah model prosedural 

sehingga yang perlu dibuat adalah data flow diagram dan entity relationship 

diagram.  

 

A. Data Flow Diagram 

Berikut adalah DFD Sistem Booking Ruangan.Terdapat tiga entitas yang 

menggambarkan level pengguna sistem yaitu administrator, super User, dan User. 

Pada context diagram dapat dijelaskan bahwa ketiga entitas memiliki data flow ke 

arah sistem booking ruangan dimana flow pada User dan super User sebagian 

besar berhubungan dengan proses booking. 
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Gambar 3.1 Context Diagram Sistem Booking Ruangan 

(Lebih jelas lihat lampiran 1) 
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Pada level 1 terdapat 8 proses yang menggambarkan tiap modul pada sistem 

yang dibuat yaitu Proses Session Management, Proses Reporting, Proses Reset 

Sistem, Proses User Management, Proses Department Management, Proses Room 

Management, Proses Participant Management, dan Proses Booking Management. 

Pada level ini juga terdapat 12 data store yang menggambarkan tabel-tabel yang 

terdapat pada sistem. Dikarenakan lingkup pembahasan maka penulis hanya akan 

membahas Proses Booking Management, Proses Department Management, dan 

Proses Participant Management. Berikut ialah gambaran dari level 1 DFD Sistem 

Booking Ruangan. 
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Gambar 3.2 Level 1 Sistem Booking Ruangan 

(Lebih jelas lihat lampiran 2)
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Pada level 2 Proses Booking Management terdapat 2 subproses yaitu  Proses 

Pengaturan Reguler Booking dan Pengaturan Recurrence Booking. Pada level 3 

Proses Pengaturan Recurrence Booking terdapat 4 buah subproses yaitu Proses 

Pembuatan Recurrrence Booking, Proses Melihat Recurrence Booking, Proses 

Pencarian Recurrence Booking, dan Proses Pembatalan Recurrence Booking. 

Adapun flow yang mengarah pada entitas dan proses ialah berupa data dan 

feedback sesuai dengan proses yang bersangkutan. Berikut ialah gambar dari level 

2 DFD Proses Booking Management dan level 3 DFD Proses Pengaturan 

Recurrence Booking. 

Rancang bangun..., Edward Kurnia, FTI UMN, 2013



19 
 

 
 

 

 

Gambar 3.3 Level 2 Proses Booking Management
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Gambar 3.4 Level 3 Proses Pengaturan Recurrence Booking
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Pada level 2 Proses Department Management terdapat 4 subproses yaitu 

Proses Penambahan Department, Proses Pencarian Department, Proses 

Penghapusan Department, dan Proses Penyuntingan Department. Pada proses ini 

hanya terdapat satu entitas yaitu Administrator. Berikut ialah gambaran dari level 

2 DFD Proses Department Management. 

 

Gambar 3.5 Level 2 DFD Proses Department Management 

 

Pada level 1 Proses Participant Management terdapat 4 subproses yaitu 

Proses Penambahan Participant, Proses Penyuntingan Participant, Proses 

Penghapusan Participant, dan Proses Pencarian Participant. Pada proses ini juga 

hanya terdapat satu entitas yaitu Administrator. Berikut gambar dari level 2 Proses 

Participant Management. 
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Gambar 3.6 Level 2 DFD Proses Participant Management
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C. Struktur Tabel 

Terdapat dua belas tabel yang digunakan dalam sistem yang dibangun. 

Berikut penjabaran dari tabel-tabel yang ada pada sistem ini. 

 

Nama tabel : users 

Fungsi  : menyimpan informasi dari pengguna sistem termasuk yang sudah 

dalam status tidak aktif 

Tabel 3.3 Struktur Tabel Users 

Nama Kolom Tipe Panjang PK FK Keterangan 

userName varchar 50 Y T 
Nama akun pengguna yang 
digunakan untuk masuk ke 
dalam sistem 

password varchar 50 T T Kata sandi 

fullName varchar 50 T T Nama lengkap pengguna 

userLevel int 1 T Y 

Jenis pengguna apakah 
termasuk pengguna biasa, 
pengguna super, atau 
administrator 

contact varchar 20 T T Kontak dari pengguna 

userStatus int 1 T T Status keaktifan pengguna 

departmentID varchar 5 T Y Nomor ID Department 

 

Nama tabel : department 

Fungsi  : menyimpan informasi dari department yang ada 

Tabel 3.4 Struktur Tabel Department 

Nama Kolom Tipe Panjang PK FK Keterangan 

departmentID varchar 5 Y T Nomor ID department 

departmentName varchar 50 T T Nama department 

location varchar 50 T T Lokasi department 

PIC varchar 50 T T 
Person in Charge dari 
department tersebut 

 

Nama tabel : room 

Fungsi  : menyimpan informasi dari ruangan yang ada 
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Tabel 3.5 Struktur Tabel Room 

Nama Kolom Tipe Panjang PK FK Keterangan 

roomId varchar 5 Y T Nomor ID ruangan 

roomName varchar 50 T T Nama ruangan  

location varchar 50 T T Lokasi dari ruangan 

capacity int 10 T T 
Maksimal jumlah peserta 
yang dapat ditampung pada 
ruangan tersebut 

roomstatus int 1 T T 
Status ketersediaan ruangan, 
berhubungan dengan 
maintenance 

description varchar 50 T T Deksripsi dari ruangan 

accessLevel int 1 T Y Akses level dari ruangan 

maintenanceStartDate date - T T 
Tanggal maintenance 
dimulai (boleh tidak diisi) 

maintenanceEndDate date - T T 
Tanggal perkiraan 
maintenance berakhir (boleh 
tidak diisi) 

 

Nama tabel : facilities 

Fungsi  : menyimpan informasi dari fasilitas-fasilitas yang ada 

Tabel 3.6 Struktur Tabel Facilities 

Nama Kolom Tipe Panjang PK FK Keterangan 

facilityName varchar 50 Y T Nama dari fasilitas 

description varchar 100 T T Deskripsi dari fasilitas 

 

Nama tabel : roomFacility 

Fungsi  : menyimpan informasi dari fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh 

ruangan tertentu 

Tabel 3.7 Struktur tabel RoomFacility 

Nama Kolom Tipe Panjang PK FK Keterangan 

RoomID varchar 5 T Y Nomor ID ruangan 

facilityName varchar 50 T Y 
Nama fasilitas yang dimiliki 
oleh ruangan tersebut 
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Nama tabel : participant 

Fungsi  : menyimpan informasi dari peserta-peserta yang dapat didaftarkan 

dalam booking tertentu 

Tabel 3.8 Struktur Tabel Participant 

Nama Kolom Tipe Panjang PK FK Keterangan 

ParticipantID varchar 5 Y T Nomor ID peserta 

fullName varchar 50 T T Nama dari peserta 

contact varchar 12 T T 
Kontak dari peserta (boleh 
tidak diisi) 

department varchar 5 T Y Nomor ID departement 

description text - T T 
Deskripsi dari peserta (boleh 
tidak diisi) 

 

Nama tabel : userLevel 

Fungsi  : menyimpan informasi dari jenis user  antara user biasa, user 

super, atau administrator, tiap jenis user memiliki hak yang berbeda dalam sistem 

Tabel 3.9 Struktur Tabel UserLevel 

Nama Kolom Tipe Panjang PK FK Keterangan 

userLevelID int 1 Y T ID dari tingkatan user 

levelName varchar 20 T T  Nama tingkatan user 

 

Nama tabel : schedule 

Fungsi  : menyimpan informasi dari peserta suatu booking 

Tabel 3.10 Struktur Tabel Schedule 

Nama Kolom Tipe Panjang PK FK Keterangan 

participantID varchar 5 T Y Nomor ID peserta 

bookingID varchar 5 T Y Nomor ID booking 

 

Nama tabel : booking 

Fungsi  : menyimpan informasi dari tiap booking yang dibuat 

 

 

Rancang bangun..., Edward Kurnia, FTI UMN, 2013



27 
 

 
 

 

 

Tabel 3.11 Struktur Tabel Booking 

Nama Kolom Tipe Panjang PK FK Keterangan 

bookingID varchar 5 Y T ID dari booking 

roomID varchar 5 T Y 
ID dari ruangan yang 
dibooking 

UserName varchar 50 T Y Nama dari pembuat booking 

bookingDate date - T T Tanggal booking 

bookingStartTime time - T T Waktu mulai booking 

bookingEndTime time - T T Waktu selesai booking 

topic varchar 50 T T Topik pertemuan 

notes varchar 100 T T 
Catatan opsional (boleh tidak 
diisi) 

canceled int 1 T T Status pembatalan booking 

reference varchar 5 T Y 

Referensi ke Recurrence 
booking jika booking ini 
termasuk dari booking 
berkala (boleh tidak diisi) 

participants int 10 T T Jumlah peserta 

 

Nama tabel : recurrenceBooking 

Fungsi  : menyimpan informasi dari booking berkala 

Tabel 3.12 Struktur Tabel RecurrenceBooking 

Nama Kolom Tipe Panjang PK FK Keterangan 

bookingID varchar 5 Y T ID dari booking 

userName varchar 50 T Y Nama dari pembuat booking 

canceled int 1 T T Status pembatalan booking 

recurrenceType int 1 T Y Jenis booking berkala 

 

Nama tabel : recurrenceType 

Fungsi  : menyimpan informasi dari jenis-jenis booking berkala 

 

Rancang bangun..., Edward Kurnia, FTI UMN, 2013



28 
 

 
 

 

Tabel 3.13 Struktur Tabel RecurrenceType 

Nama Kolom Tipe Panjang PK FK Keterangan 

recurrenceTypeID int 1 Y T ID dari jenis booking berkala 

description varchar 50 T T  Deskripsi jenis booking 

 

 

Nama tabel : cancel 

Fungsi  : menyimpan informasi dari booking yang dibatalkan termasuk 

alasan pembatalan dan siapa yang membatalkannya 

 

Tabel 3.14 Struktur Tabel Cancel 

Nama Kolom Tipe Panjang PK FK Keterangan 

bookingID varchar 5 T Y Nomor ID booking 

reason text - T T 
Alasan mengapa booking 
dibatalkan 

cancelDate date - T T 
Tanggal pembatalan 
dilakukan (boleh tidak diisi) 

cancelTime time - T T Waktu pembatalan dilakukan 

canceller varchar 50 T Y 
Nama pengguna yang 
membatalkan booking 

 

3.3.1.2 Desain Antarmuka 

Secara umum rancangan dari antarmuka sistem ialah berbentuk seperti 

gambar berikut. 
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Gambar 3.8 Desain Antarmuka Secara Umum 

 

Sistem dibuat dengan bentuk dasar persegi panjang dengan ukuran 800x600 

pixels yang berada pada tengah-tengah layar browser. Adapun sebagian kecil dari 

bagian atas digunakan sebagai header aplikasi dan bagian bawah merupakan 

modul-modul yang dibuat dengan memanfaatkan tabcontrol. Tiap tab mewakili 

modul dalam sistem. Adapun tampilan jumlah tab berbeda antar user biasa, user 

super, dan administrator. Selain menggunakan tab, sistem juga banyak 

menggunakan pop-up. 

Modul Department Management adalah modul yang hanya bisa diakses oleh 

administrator. Berikut adalah tampilan rancangan antarmuka dari modul 

Department Management. 
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Gambar 3.9 Desain Antarmuka Modul Department Management 

Pada modul ini terdapat gridview yang menampilkan data department yang 

ada. Data ini dapat dipilih satu untuk dilakukan penyuntingan atau penghapusan 

department yang dipilih. Pada bagian atas terdapat textview untuk kata kunci 

pencarian dan dropdown untuk memilih kategori pencarian. Pada bagian bawah 

terdapat 3 tombol yaitu tombol Add, Edit, dan Delete. 

Tombol Add digunakan untuk menambah department baru. Tombol Edit 

digunakan untuk menyunting department yang dipilih dari gridview. Tombol 

Delete digunakan untuk menghapus department yang dipilih. Apabila tombol Add 

atau Edit ditekan, maka akan muncul pop-up dengan fungsi masing-masing. 

Sedangkan apabila tombol Delete ditekan maka akan muncul window konfirmasi. 
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Gambar 3.10 Desain Antarmuka Pop-up Add Department 

 

Gambar 3.11 Desain Antarmuka Pop-up Edit Department 

 

Modul Participant Management juga merupakan modul yang hanya bisa 

diakses oleh administrator. Berikut adalah tampilan rancangan antarmuka dari 

modul Participant Management. 
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Gambar 3.12 Desain Antarmuka Modul Participant Management 

Pada modul ini juga terdapat gridview yang menampilkan data participant 

yang ada. Data ini dapat dipilih satu untuk dilakukan penyuntingan atau 

penghapusan participant yang dipilih. Pada bagian atas terdapat textbox untuk 

kata kunci pencarian dan dropdown untuk memilih kategori pencarian. Pada 

bagian bawah terdapat 3 tombol yaitu tombol Add, Edit, dan Delete. 

Tombol Add digunakan untuk menambah participant baru. Tombol Edit 

digunakan untuk menyunting participant yang dipilih dari gridview. Tombol 

Delete digunakan untuk menghapus participant yang dipilih. Apabila tombol Add 

atau Edit ditekan, maka akan muncul pop-up dengan fungsi masing-masing. 

Sedangkan apabila tombol Delete ditekan maka akan muncul window konfirmasi. 
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Gambar 3.13 Desain Antarmuka Pop-up Add Participant 

 

Gambar 3.14 Desain Antarmuka Pop-up Edit Participant 

 

Modul Recurrence Booking Management merupakan bagian dari Booking 

Management yang mengatur booking secara berkala. Tiap jenis user memiliki 

akses untuk mengakses modul ini namun memiliki sedikit fungsionalitas dan 

tampilan yang sedikit berbeda. 

Rancang bangun..., Edward Kurnia, FTI UMN, 2013



34 
 

 
 

 

Gambar 3.15 Desain Antarmuka Modul Recurrence Booking Management 

 

Pada modul ini terdapat dua gridview yang menampilkan data dari booking 

berkala yang ada. Gridview atas menampilkan data umum dari booking berkala 

yang ada. Sedangkan gridview bagian bawah menampilkan booking-booking yang 

dibuat berdasarkan booking berkala pada bagian atas. Data pada gridview bagian 

bawah dapat dipilih satu untuk dilakukan penyuntingan atau pembatalan booking. 

Pada bagian atas terdapat textview untuk kata kunci pencarian dan dropdown 

untuk memilih kategori pencarian serta periode pencarian. Pada bagian bawah 

terdapat 3 tombol yaitu tombol Add Recurrence Booking, Edit Booking, dan 

Cancel Booking. Apabila ditekan, tiap tombol akan memunculkan pop-up dengan 

fungsi masing-masing. Edit Booking dan Cancel Booking merupakan bagian dari 

modul Reguler Booking Management yang berada diluar pembahasan sehingga 

gambar rancangan antarmuka tidak dibahas. 

Pada user dan user super, tampilan dari modul reguler booking juga sama 

dengan yang ada pada administrator. Adapun bedanya ialah pada pop-up Add 
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Recurrence Booking milik administrator memiliki opsi untuk mengganti pembuat 

booking. 

 

Gambar  3.16 Desain Antarmuka Pop-up Add Recurrence Booking pada User dan 
Super User 

 

Gambar 3.17 Desain antarmuka pop-up Add Recurrence Booking pada 
administrator 
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3.3.1.3 Implementasi 

Berikut hasil print screen dari implementasi sistem yang dibuat. Adapun 

untuk masuk ke dalam sistem harus diawali dengan form login seperti yang 

ditunjukan pada gambar dibawah.  

 

 

Gambar 3.18 Form login 

 

Adapun user dalam sistem ini dibagi menjadi tiga jenis yaitu user reguler, 

super user, dan administrator. Jika berhasil masuk ke dalam sistem, pengguna 

akan diarahkan ke laman utama. Tiap jenis pengguna memiliki laman utama yang 

berbeda. User reguler memiliki tampilan seperti pada gambar 3.19, Super user 

memiliki tampilan seperti pada gambar 3.20, dan administrator memiliki tampilan 

seperti pada gambar 3.21. 
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Gambar 3.19 Tampilan Laman Utama User 

 

 
Gambar 3.20 Tampilan Laman Utama Super User 
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Pada modul Department Management terdapat gridview yang menampilkan 

informasi department yang ada, dropdown untuk kategori pencarian, textbox untuk 

kata kunci pencarian, dan beberapa tombol dengan fungsinya masing-masing. 

Data pada gridview bisa dipilih satu untuk dilakukan penyuntingan ataupun 

penghapusan. 

Untuk melakukan pencarian department dapat dilakukan dengan cara 

memilih kategori pencarian dan kemudian mengetik kata kunci pencarian pada 

textbox yang telah disediakan. Adapun pencarian dapat dilakukan berdasarkan 

nama department, lokasi department, atau PIC dari department tersebut.  

 Apabila ingin menambahkan department baru bisa langsung ditekan tombol 

Add dan akan langsung muncul pop-up untuk menambah department baru. 

Berikut tampilan dari pop-up Add New Department. 

 
Gambar 3.23  Pop-up Add New Department 

Department ID dibuat secara otomatis oleh sistem dan tidak dapat disunting, 

sedangkan Department Name, Location, dan PIC harus diisikan sebelum data 

department disimpan dengan menekan tombol Save. Setelah data tersimpan akan 

muncul feedback seperti berikut. 
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Gambar 3.24 feedback Add New Department 

Untuk melakukan penyuntingan department yang sudah ada dapat dilakukan 

dengan cara memilih salah satu department yang ingin disunting pada gridview di 

tab Department Management dan menekan tombol Edit. Setelah menekan tombol 

Edit maka secara otomatis akan muncul pop-up Edit Department. Berikut 

tampilan dari pop-up Edit Department. 

 
Gambar 3.25 Pop-up Edit Department 

Department ID adalah satu-satunya field yang tidak dapat disunting. Setelah 

seluruh data diisi dengan lengkap dapat ditekan tombol Save untuk menyimpan 

data yang telah disunting. Setelah data tersimpan akan muncul feedback sebagai 

berikut. 
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Gambar 3.26 Feedback Add New Department 

Untuk menghapus department yang sudah ada dapat dilakukan dengan cara 

memilih salah satu department yang ingin disunting pada gridview di tab 

Department Management dan menekan tombol Delete. Setelah menekan tombol 

Delete maka akan muncul konfirmasi sebagai berikut. 

 

Gambar 3.27 konfirmasi Delete Department 

Tidak semua department dapat langsung dihapus. Apabila department masih 

digunakan oleh user atau participant, department tidak dapat dihapus karena akan 

mengakibatkan anomali pada sistem. Berikut tampilan informasi apabila 

department tidak dapat dihapus. 

 

Gambar 3.28 Informasi Department Digunakan 
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Modul Participant Management hanya dapat diakses apabila pengguna 

merupakan administrator sistem. Untuk mengaksesnya cukup dengan menekan tab 

yang bertuliskan Participant Management. Berikut adalah tampilan dari modul 

Participant Management.  

 
Gambar 3.29 Tampilan Modul Participant Management 

Pada modul Participant Management terdapat gridview yang menampilkan 

informasi participant yang ada, dropdown untuk kategori pencarian, textbox untuk 

kata kunci pencarian, dan beberapa tombol dengan fungsinya masing-masing. 

Data pada gridview bisa dipilih satu untuk dilakukan penyuntingan ataupun 

penghapusan. 

Untuk melakukan pencarian participant dapat dilakukan dengan cara 

memilih kategori pencarian dan kemudian mengetik kata kunci pencarian pada 

textbox yang telah disediakan. Adapun pencarian dapat dilakukan berdasarkan 

nama lengkap participant, nomor kontak participant, department dari participant, 

atau deskripsi participant tersebut.  

 Apabila ingin menambahkan participant baru bisa langsung ditekan tombol 

Add dan akan langsung muncul pop-up untuk menambah participant baru. Berikut 

tampilan dari pop-up Add New Participant. 
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Gambar 3.30 pop-up Add New Participant 

Participant ID dibuat secara otomatis oleh sistem dan tidak dapat disunting, 

sedangkan Full Name, Contact Number, dan Description harus diisikan sebelum 

data participant disimpan dengan menekan tombol Save. Adapun Department juga 

harus dipilih salah satu sebelum menyimpan data participant. Pilihan dari 

Department adalah daftar dari seluruh department yang ada dalam sistem. Setelah 

data tersimpan akan muncul feedback seperti berikut. 

 

Gambar 3.31 Feedback Add New Participant 

Untuk melakukan penyuntingan participant yang sudah ada dapat dilakukan 

dengan cara memilih salah satu participant yang ingin disunting pada gridview di 

tab Participant Management dan menekan tombol Edit. Setelah menekan tombol 
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Edit maka secara otomatis akan muncul pop-up Edit Participant. Berikut tampilan 

dari pop-up Edit Participant. 

 
Gambar 3.32 Pop-up Edit Participant 

Participant ID adalah satu-satunya field yang tidak dapat disunting. Setelah 

seluruh data diisi dengan lengkap dapat ditekan tombol Save untuk menyimpan 

data yang telah disunting. Setelah data tersimpan akan muncul feedback sebagai 

berikut. 

 

 

Gambar 3.33 feedback Edit Participant 

Untuk menghapus participant yang sudah ada dapat dilakukan dengan cara 

memilih salah satu participant yang ingin dihapus pada gridview di tab 
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Participant Management dan menekan tombol Delete. Setelah menekan tombol 

Delete maka akan muncul konfirmasi sebagai berikut. 

 

Gambar 3.34 Konfirmasi Delete Participant 

Modul Report Management hanya dapat diakses apabila pengguna 

merupakan administrator sistem. Untuk mengaksesnya cukup dengan menekan 

tab yang bertuliskan Report. Berikut adalah tampilan dari modul Report 

Management.  

 
Gambar 3.35 Modul Report Management 

Terdapat beberapa Report yang dapat dipilih. List of Recurrence Booking 

menampilkan daftar dari recurrence booking yang ada pada periode tertentu. 

Department Report menampilkan department sekaligus jumlah booking yang 

dibuat dalam periode tertentu. Booking Schedule Report dan View Schedule 

menampilkan jadwal penggunaan ruangan. Perbedaan antara Booking Schedule 

Report dan View Schedule adalah Booking Schedule Report menggunakan bantuan 
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Report Builder agar dapat dicetak melalui printer sedangkan View Schedule 

langsung pada program sehingga mudah dinavigasikan. 

 

Gambar 3.36 Pop-up Select Date Range 

Setelah periode dipilih maka akan muncul tampilan Report seperti berikut. 

 

Gambar 3.37 Report Recurrence Booking 

 

Gambar 3.38 Report Department 
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Gambar 3.39 Report Room Schedule 

 

 
Gambar 3.40 Report View Schedule 

 

Modul Recurrence Booking Management dapat diakses oleh semua jenis 

user  namun dengan beberapa perbedaan fungsionalitas. Untuk mengaksesnya 

cukup dengan menekan tab yang bertuliskan Recurrence pada tab Booking 

Management apabila jenis user adalah administrator atau menekan tab yang 
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bertuliskan Recurrence pada tab View Your Booking pada jenis user lainnya. 

Berikut adalah tampilan dari modul Recurrence Booking Management.  

 
Gambar 3.41 Tampilan Modul Recurrence booking Management pada 

administrator 

 
Gambar 3.42 Tampilan Modul Recurrence Booking Management pada User 

reguler 
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Gambar 3.43 Tampilan Modul Recurrence Booking Management pada Super User 

Pada modul Recurrence Booking Management terdapat gridview yang 

menampilkan data recurrence booking secara umum (bagian atas), gridview yang 

menampilkan data tiap booking berdasarkan recurrence booking yang dipilih pada 

gridview atas,  dropdown untuk kategori pencarian, textbox untuk kata kunci 

pencarian, dua datepicker untuk memilih periode pencarian dan beberapa tombol 

dengan fungsinya masing-masing. Data pada gridview atas bisa dipilih satu untuk 

dilakukan pembatalan. Data pada gridview bawah bisa dipilih satu untuk 

dilakukan penyuntingan atau pembatalan. 

Untuk melakukan pencarian dapat dilakukan dengan cara memilih kategori 

pencarian, mengisi kata kunci pencarian, dan menentukan periode pencarian. 

Pencarian dapat dilakukan berdasarkan booking ID, recurrence type, full name 

dari pembuat booking, kontak dari pembuat booking atau department dari 

pembuat booking. 

Untuk membuat booking berkala baru dapat dilakukan dengan menekan 

tombol Add Recurrence Booking. Adapun perbedaan utama dari administrator dan 

jenis lainnya pada bagian ini ialah seorang administrator dapat membuat 

Recurrence booking untuk pengguna lain. Selain itu super user dan administrator 

Rancang bangun..., Edward Kurnia, FTI UMN, 2013



50 
 

 
 

dapat membatalkan booking milik user reguler apabila terjadi bentrok pada 

booking yang dibuat. Berikut adalah tampilan dari pop-up Add Recurrence 

Booking. 

 
Gambar 3.44 Pop-up Add Recurrence Booking pada Administrator 

 
Gambar 3.45 Pop-up Add Recurrence Booking pada Super User dan User Reguler 
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Terdapat beberapa field yang harus diisikan serta beberapa hal yang harus 

dipilih untuk membuat recurrence booking baru. Meeting topic adalah topik dari 

meeting yang dibuat. Khusus administrator dapat menentukan siapa pembuat 

booking dengan cara menekan tombol Change yang berada di sebelah field User 

Name. Apabila ditekan tombol Change maka akan muncul pop-up berikut. 

 

Gambar 3.46 Pop-up Change User 

Pada pop-up ini dapat dilakukan pencarian user dengan memilih kategori 

pencarian dan mengisikan kata kunci pencarian. Apabila sudah dipilih, tekan 

tombol Select User untuk kembali ke pop-up sebelumnya dan mengganti 

Username pembuat booking. 

Participant menentukan jumlah peserta dari booking yang dibuat. Terdapat 

juga fitur untuk menentukan siapa saja peserta yang diikutsertakan dalam meeting 

yang dibuat dekan cara menekan tombol Manage di sebelah kanan field 

Participants. Berikut tampilan dari pop-up Manage Participant. 
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Gambar 3.47 pop-up Manage Participant 

Pada pop-up ini dapat dilakukan pencarian dari data peserta-peserta yang 

terdapat dalam sistem. Selain itu juga dapat melihat ketersediaan jadwal dari 

peserta yang dipilih dengan cara menekan hyperlink View yang terdapat pada 

kolom availability. Untuk memilih participant dapat dilakukan dengan cara 

memilih participant pada gridview bagian kiri kemudian menekan tombol Add to 

Participant List dan menekan tombol Save. 

Start Date, End Date, Start Time, End Time, Day Selection, dan Occurs 

Every menentukan waktu dan periode dari booking yang dibuat. Pada pemilihan 

hari terdapat tombol Select All untuk memilih semua hari dan tombol Deselect All 

untuk melakukan deselect pada semua hari yang dipilih. Occurs Every 

menentukan tipe pengulangan. Terdapat enam tipe pengulangan yaitu Every Week, 

Every 2 Week, Every 3 Week, Every 4 Week, First Week of Month, dan Last Week 

of Month. 

Room List menentukan ruangan yang dipilih untuk tiap meeting, Pada 

datagrid dari Room List dapat dilihat fasilitas apa saja yang terdapat dari ruangan 

tersebut dan ketersediaan dari ruangan tersebut dengan cara menekan hyperlink 

View pada kolom Facility atau Availability. Berikut tampilan dari pop-up View 

Facility dan View Availability. 
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Gambar 3.48 Pop-up View Facility 

 

Gambar 3.49 Pop-up View Availability 

Additional Notes merupakan keterangan tambahan dari booking yang dibuat 

dan tidak wajib diisikan. Setelah semua field diisi dengan benar dan semua sudah 
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dipilih dengan benar, tekan tombol Save untuk menyimpan recurrence booking. 

Setelah ditekan tombol Save maka akan muncul pop-up berikut. 

 

Gambar 3.50 Pop-up Booking List 

Booking List pada gambar diatas adalah booking-booking yang dibuat 

berdasarkan recurrence booking yang dibuat. Pada gridview diatas terdapat status 

dan Participant status. Status memberikan informasi apakah booking yang dibuat 

terdapat bentrok atau tidak. Apabila terdapat bentrok, booking tersebut dapat 

dipilih dan booking yang bentrok dengan booking baru tersebut bisa dilihat pada 

gridview Crash Details. Pengguna dapat membatalkan booking yang akan dibuat 

atau menyunting booking yang akan dibuat dengan cara menekan tombol Edit 

Booking atau Cancel Booking. 

Participant Status memberikan informasi apakah terdapat peserta rapat yang 

bentrok dengan booking yang akan dibuat. Kita bisa mengatur peserta pada 

booking yang dibuat dengan cara menekan tombol Edit Participants. 

Khusus untuk administrator bisa melakukan penyuntingan atau pembatalan 

dari booking yang bentrok dengan booking yang akan dibuat. Caranya ialah 

dengan memilih booking yang bentrok tersebut (berada pada datagrid bagian 

bawah) kemudian tekan Edit Booking atau Cancel Booking sedangkan untuk super 

user dapat melakukan pembatalan apabila booking yang ingin dibatalkan memiliki 
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pembuat dengan tingkatan user reguler. Adapun user reguler hanya bisa 

menyunting atau membatalkan booking milik sendiri saja. 

Apabila sudah selesai pengguna hanya perlu menekan tombol Save untuk 

menyimpan booking-booking tersebut. Sebelum disimpan dalam basis data, 

muncul dahulu konfirmasi seperti gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.51 Konfirmasi Save Booking 

Apabila berhasil maka akan muncul informasi bahwa booking telah 

disimpan dalam basis data. Informasi muncul dengan tampilan seperti ini. 

 

 

Gambar 3.52 Informasi Save Booking 

Untuk melakukan pembatalan recurrence booking dapat dilakukan dengan 

cara memilih booking yang ingin dibatalkan pada tampilan modul Recurrence 

Booking dan menekan tombol Cancel Booking. Untuk membatalkan semua 

booking pada recurrence booking pilih pada gridview atas. Jika hanya ingin 

membatalkan sebuah booking pada recurrence booking tertentu pilih pada 

gridview bawah. Berikut tampilannya ketika Cancel Booking ditekan. 
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Gambar 3.53 Konfirmasi Cancel Booking 

 

Gambar 3.54 Pop-up Cancel Booking 

 

Gambar 3.55 Informasi Cancel Booking 
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3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Kendala yang ditemukan dalam membuat sistem booking ruangan adalah 

sebagai berikut.  

a. User requirement yang kerap bertambah seiring berjalannya waktu membuat 

terjadinya perubahan dari sistem yang dibuat. Hal ini menyebabkan 

penambahan scope dan bisa membuat perubahan dari struktur basis data. 

b. Tidak adanya koneksi internet yang diberikan oleh pihak perusahaan yang 

membuat sulitnya melakukan pencarian informasi melalui internet. 

c. Tidak adanya training atau tutorial khusus yang diberikan oleh pihak 

perusahaan untuk mempelajari XAML Browser Application sehingga penulis 

agak kesulitan saat pertama berhadapan dalam pemrograman XBAP. 

d. Penggunaan Internet Explorer untuk menjalankan XBAP membuat session 

Management menjadi masalah dikarenakan navigasi tombol back. 

e. Adanya virus yang menyerang laptop ketika mencari informasi dari internet. 

f. Adanya semacam bug pada compiler yang menyebabkan aplikasi tidak ter-

update meskipun sudah dilakukan perubahan pada kode programnya. 

 

3.3.3 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Dari kendala yang ditemukan selama pengerjaan, solusi yang ditemukan 

adalah sebagai berikut. 

a. Menganalisa apakah requirement dapat dibuat dengan ketersediaan waktu. 

Apabila dirasa masih sanggup untuk diselesaikan pada periode magang, maka 

perubahan tetap dilakukan. 

b. Penulis menggunakan layanan internet wireless Sitra Wimax agar penulis bisa 

terhubung dalam jaringan internet. 

c. Memanfaatkan search engine dan internet semaksimal mungkin sehingga 

penulis mampu membuat XAML Browser Application dengan baik. 

d. Membuat variabel yang bertindak sebagai pencegah agar pengguna sistem 

harus melakukan login kembali apabila telah melakukan logout. 
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e. Memanfaatkan ilmu yang diketahui dan memanfaatkan search engine 

semaksimal mungkin agar virus dapat dijinakkan. 

f. Membuat project dari awal dan melakukan import file dari project yang 

sebelumnya. 
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