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Abstrak
Tumbuh pesatnya aplikasi mobile yang terhubung dengan Internet merupakan dampak besar dari kemajuan
teknologi mobile yang mempermudah proses bisnis. Aplikasi mobile berbasis event yang bernama ez event
yang dibuat membutuhkan Perancangan yang baik, antara lain kebutuhan fungsional, Perancangan database
dan kemudian diuji dengan beberapa kajian kebenaran, konsisten dan minimalitas. Penelitian ini hanya
berfokus pada pembahasan analisa rancangan pemodelan data, sedangkan pembahasan desain dan tampilan
antar muka aplikasi akan dibahas di jurnal lain. Metodologi penelitian yang dilakukan dimulai dengan
wawancara kepada aktivis bisnis event organizer untuk menemukan kebutuhan fungsionalitas yang kemudian
di hasil akhir penelitian diperoleh hasil ERD ( entity relationship diagram) yang sudah siap untuk di
implementasikan oleh programer.
Kata Kunci : Ez-Event, rancangan database, ERD
1.

Pendahuluan

Penggunaan smartphone yang berkembang
secara pesat mengakibatkan berubahnya cara
bertransaksi berbagai kegiatan jual/beli barang
maupun jasa. Smartphone telah berkembang
sebagai media transaksi yang praktis, portabilitas
dan kemudahan untuk melakukan transaksi
merupakan salah satu kelebihan yang diberikan
kepada penjual maupun pembeli dalam
melakukan kegiatan bisnis.
Ez-Event (dibaca:easy-event) merupakan aplikasi
mobile yang bertujuan untuk mempermudah
pembuatan sebuah acara, yang mana semua
transaksi baik pemesanan maupun pembayaran
dilakukan secara online melalui aplikasi EzEvent.
Ez-Event
dirancang
berdasarkan
kebutuhan pokok pelaku bisnis dibidang Event
organizer. Proses pembuatan ERD ( entity
relationship diagram) merupakan aktivitas utama
dari aplikasi ini.
Ez-Event memiliki paket acara sebagai
berikut: Pernikahan, Konser, Ulang Tahun, serta
Rapat. Segmentasi ini dilakukan agar setiap acara
yang dijalankan dapat dimaksimalkan sesuai
fasilitas yang dimiliki. Untuk membuat pengguna
tertarik, tentunya dalam perancangan antarmuka
Ez-Event harus memiliki suatu pembeda dengan
aplikasi penyedia event yang memiliki tujuan
yang sama seperti : Eventbrite, maupun event
planner. Ez-Event bertindak sebagai tangan
pertama atau Event Organizer yang bersangkutan,
sehingga segala bisnis rule langsung diatur oleh
Event Organizer.
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Analisis kebutuhan yang diperoleh dari
wawancara pelaku bisnis kemudian diproses
menjadi kebutuhan fitur aplikasi. Dalam proses
ini juga akan ditentukan manajemen user yang
akan dijalankan pada aplikasi Ez event. Pada
langkah selanjutnya, pembuatan ERD dilakukan
secara bertahap dan kemudian dikaji dengan
beberapa parameter antara lain
: kajian
kebenaran, konsistensi, relevansi, tingkat detail,
kelengkapan, dan minimalitas.
2.

Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah :
a. Metode wawancara / Interview.
Penulis mengumpulkan informasi dan data
dengan wawancara secara langasung dengan
pihak Event Organizer. Data yang
diperlukan pada tahap ini adalah kebutuhan
fungsional aplikasi yang akan dibangun.
b. Metode Kearsipan / Documentation.
Penulis mengumpulkan datuuuua dengan
cara membaca serta mempelajari data dan
arsip terdahulu. Data berupa aspek-aspek
teoritis bisa digali pada tahap ini.
c. Metode Kepustakaan / Library.
Penulis melakukan pengumpulan data
dengan cara membaca dan mempelajari
buku-buku pustaka yang ada untuk referensi
bahan referensi.
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Alur Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini penulis
melakukan urutan penelitian seperti yang
dijabarkan pada bagan berikut :

e.

6. Tingkat detail merupakan salah satu
aspek teknik, yaitu apakah tabel
dimodelkan secara kompak dan tidak
ada perulangan.
Kesimpulan dan Saran

3.

Pembahasan
Pembahasan dilakukan sesuai dengan alur
penelitian yang telah dibuat.
3.1
Analisa Kebutuhan
3.2

Gambar 1. Alur Penelitian
Keterangan alur penelitian adalah sebagai berikut
:
Keterangan alur penelitian adalah sebagai berikut
:
a. Wawancara
Mewawancarai Event Organizer untuk
mengetahui data apa saja, dan bagaimana
alur bisnisnya.
b. Analisis Kebutuhan
Menganalisis fitur yang dibutuhkan untuk
memproses input data.
c. Perancangan Model Basis Data
Perancangan model database menentukan
entitas, atribut, relasi, constraint check .
d. Analisa Rancangan Basis Data
Menganalisa perancangan basis data yang
telah dibuat, apakah sudah memenuhi
kriteria Kebenaran, Konsistensi, Relevansi,
Tingkat Detail , Kelengkapan, Minimalitas
1. Kebenaran data merupakan aspek teknik,
artinya bisa dibuktikan dalam lingkup
teknis kebenaran database yang akan
diuji.
2. Konsistensi data merupakan aspek
teknik, artinya bisa dibuktikan dalam
lingkup teknis kebenaran database yang
akan diuji.
3. Relevansi merupakan satu aspek teknik,
yaitu apakah aspek-aspek pada tabel
relevan digunakan.
4. Tingkat detail merupakan salah satu
aspek teknik, yaitu apakah tingkat
detail tabel telah sesuai.
5. Kelengkapan merupakan aspek teknik,
yaitu apakah tabel telah lengkap
(dengan mengacu pada kebutuhan).

Kebutuhan Fitur
Aplikasi ini mempunyai tiga aplikasi yang
terpisah, yaitu : aplikasi mobile admin yang hanya
dimiliki oleh admin, aplikasi web admin, dan
bagian aplikasi client yang bisa di akses oleh
semua calon pemesan.
1) Menu yang terdapat pada Aplikasi Web
Admin
Bisa mengelola seluruh data master.
2) Menu yaang terdapat pada Aplikasi Admin
Mobile
a) Bagikan Berita
Pada menu Bagikan berita admin dapat
melakukan:
● Bagikan Berita
o Create, Read, Update, Delete
(selanjutnya disingkat CRUD) konten
Berita
● Bagikan Fasilitas
o CRUD konten Fasilitas
● Bagikan Hadiah
o CRUD konten Hadiah
● Bagikan Lencana
o CRUD konten Lencana
b) Menu Notifikasi / Konfirmasi
Pada menu List Pemesanan admin dapat
melakukan:
● Pemesanan Pending
o Verifikasi pemesanan
o Batalkan pemesanan
● Pemesanan Terverifikasi
● Retur Pemesanan
c) Kalender Event
Pada menu Kalender Event admin bisa :
● Melihat jadwal pemesanan berdasarkan
tanggal
● Mengonfirmasikan, atapun membatalkan
pesanan
d) Menu Pesan
Pada Menu Pesan Admin bisa:
● Melihat Kritik dan saran
● Membalas Kritik dan Saran
● Menjadikan kritik yang baik menjadi
testimonial
e) Menu Pengaturan
Pada Menu Pengaturan Admin bisa:
● Mengubah Password
● Logout
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f) Menu Edit Profil
Pada Menu Pengaturan Admin bisa:
● Mengganti foto sampul
● Mengganti Foto Profil
3) Menu yang terdapat pada Aplikasi Klien :
● Menu Bagikan Event
o Membuat Event Baru
o Membagikan Event yang sudah di
konfirmasi
● Menu Event Saya
o Melihat status pemesanan event
o Edit detail event
o Batalkan event
● Menu Galeri
o Unggah foto event
● Menu Lencanaku
o Melihat Lencana
● Menu Hadiahku
o Melihat Hadiah
● Menu Pengaturan
o Pengaturan Privasi Postingan
o Pengaturan Sosial Media yang
terhubung
● Menu Konfirmasi Pembayaran
o Input
data
form
konfirmasi
pembayaran
● Menu Edit Profil
o Edit data profil
o Mengganti foto profil
o Mengganti foto sampul
o Permintaan penghapusan akun
● Menu Hubungi Saya
o Mengirim kritik & saran
o Membaca balasan kritik & saran
● Syarat dan Ketentuan
● Menu F.A.Q
3.3

Perancangan Model Basis Data

Dari kebutuhan fitur yang telah dianalisis maka
dapat dibuat rancangan model untuk basis data
dimulai dari entitas yang membentuk tabel dan
atribut yang membentuk kolom tabel, selanjutnya
membuat relasi yang secara keseluruhan dapat
dilihat pada ERD yang terdapat pada gambar 2.

Gambar 2. ERD Ez-Event
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Setelah Tabel, Relasi Tabel terbuat, maka
dilanjutkan dengan pembuatan constraint. Fungsi
dari constraint untuk menjaga data bisa
kebenaran, keakuratan, dan konsistensi pada
database.
Optimasi basis data dengan pembuatan
constraint mengambil tabel event untuk dijadikan
sebagai contoh:

Gambar 3. Struktur Data pada Tabel Event
Dari Struktur Data pada gambar di atas bisa
kita tambahkan constraint pada status_2 seperti :

Setelah constraint di buat, maka kita melihat
isi tabel kemudian tambahkan record untuk
mengecek apakah constraint yang sudah dibuat
berjalan

Inputan Record yang ditolak karena adanya
perbedaan data yang di input dengan constraint
cek pada status_2 yang sudah di buat
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4.

Analisa Rancangan Basis Data
a. Kebenaran
Kebenaran data merupakan aspek teknik,
artinya bisa dibuktikan dalam lingkup teknis
kebenaran database yang akan diuji. Kebenaran
dari sisi teknis ini membuktikan apakah semua
aspek dimodelkan secara benar dengan kebutuhan
dan batasan sistem. Aspek ini dapat digunakan
untuk mengukur semua rancangan database.
Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran
dengan meninjau tingkat kedalaman pada aspek
teknik. Berikut rancangan pada tabel kostumer.
Kebenaran dalam tabel dapat dibuktikan
dengan validasi data yang cocok dengan inputan
yang seharusnya. Yang bisa dilakukan dengan
menggunakan fungsi CHECK CONSTRAINT.
Pembuktian kriteria kebenaran pada
Sistem Informasi Event Organizer. Proses input
record padaTabel event.
b.

Konsistensi
Konsistensi data merupakan aspek teknik,
artinya bisa dibuktikan dalam lingkup teknis
kebenaran database yang akan diuji. Aspek
konsistensi dan kebenaran sangat penting untuk
mengukur apakah rancangan diterima oleh
penggunaan
kepakaran
teknik
dengan
menganalisis konsistensi setiap aspek teknik pada
model dan membandingkannya dengan aspek
teknik berikutnya.
Konsistensi data dalam suatu database
merupakan hal yang mutlak. Perbedaan isi data
pada suatu kolom atau kumpulan kolom dengan
maksud sama satu tabel dengan tabel lain
merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam
suatu database. Pada database akad
Emik beberapa tabel memiliki informasi
yang seharusnya bisa didapatkan dari tabel lain
(menggunakan kerelasian), akan tetapi tidak
dilakukan pada database tersebut, contoh :
Ketika record yang berelasi di update,
maka record yg berelasi ikut terupdate
c.

Relevansi
Relevansi merupakan satu aspek teknik,
yaitu apakah aspek-aspek pada tabel relevan
digunakan. Aspek ini penting untuk mengetahui
apakah tabel diterima pengguna atau tidak.
Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran
teknik untuk menentukan seluruh aspek yang
relevan dan membandingkan dengan tabel.
Dalam database Sistem Informasi Event
Organizer tidak ada tabel yang tidak ada
relvansinya dengan tabel lainnya.
d. Tingkat Detail
Tingkat detail merupakan salah satu aspek
teknik, yaitu apakah tingkat detail tabel telah
sesuai. Aspek ini penting untuk mengetahui
apakah tabel diterima oleh pelanggan atau tidak.

Pengukuran dilakukan menggunakan kepakaran
teknik untuk menentukan tingkat detail yang
diinginakan dan membandingkan dengan tabel.
Tabel database Sistem Informasi Event
Organizer belum mampu memenuhi kebutuhan
pelanggan, kondisi ini terjadi akibat tabel yang
kurang mendetail.
e.

Kelengkapan
Kelengkapan merupakan aspek teknik,
yaitu apakah tabel telah lengkap (dengan
mengacu pada kebutuhan). Aspek ini penting
untuk mengetahui apakah tabel dapat diterima
oleh pengguna atau tidak. Pengukurannya dapat
dilakukan dari aspek jangkauan dan tingkat detail.
f.

Minimalitas
Tingkat detail merupakan salah satu aspek
teknik, yaitu apakah tabel dimodelkan secara
kompak dan tidak ada perulangan. Aspek ini
penting karena tabel konseptual harus tepat.
Pengukuran dilakukan dengan menggunakan
kepakaran teknik untuk mengecek apakah
terdapat aspek-aspek yang dimodelkan secara
berulang.

4. Hasil
Hasil yang diperoleh dari Perancangan
Database aplikasi EZ-EVENT ini didapatkan hasil
yang baik karena sudah sesuai dengan kajian yang
dijadikan parameter fitur. Adapun fitur yang
dibenamkan pada aplikasi ini sudah sesuai dengan
kebutuhan fungsional yang sudah ditentukan
sebelumnya.
Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan
dapat menganalisis aplikasi ini pada tahap
pemrogaman dan desain tampilan antar muka agar
dapat segera diimplementasikan ke dalam sebuah
aplikasi nyata. Adapun peneliti selanjutnya yang
ingin menggunakan model yang serupa dengan
aplikasi ini dspat menerapkan pendekatan berbeda
dari segi UML atau DFD.
Daftar Pustaka:
[1]

[2]

[3]

[4]

Moore, P, Fitz, C. Using Gestalt Theory to
Teach Document Design and Graphics.
Buletin: 4: 389-410.
Graham, L., 2008, Gestal Theory in
Interactive Media Design, University of
Texas, Journal of Humanities and Social
Sciences.
Rahadi, D.R., 2014, Pengukuran Usability
Sistem Menggunakan Use Questionnaire
Pada Aplikasi Android, Jurnal Sistem
Informasi (JSI), VOL. 6, NO. 1, April.
Bawono, S.A.T., 2012, Perancangan Tata

623

Seminar Nasional Informatika 2015

[5]

624

Letak Antarmuka E-Book Reader dengan
Teori Gestalt, Magister Infosrmatika
Universitas Gajahmada.Yogyakarta
Likert, Rensis (1932), "A Technique for the
Measurement of Attitudes", Archives of
Psychology 140: 1–55

