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Abstract

In this report, writer studies to make Application Loaning of VCD
and DVD with PDA through Web Service which called Rental Digital.
Solution started from the making of application, target of, hardware
interface and software, features exist in this application, database analysis
and UML (Unified Modeling of Language), software architecture design
like diagram class, ERD (Entity Relation Diagram), and activity, journey
of implementation phase, and interface design with consumer (User
Interface Design). Writer implementation altogether by using Microsoft
Visual Studio 2005 software for the design interface and Microsoft SQL
Server 2005 to become data repository (Database). All applying and
solution related to making of this application have base to the references
of Internet and book which writer read about application implementation
process.

Keywords: Application Loaning, PDA, VCD, DVD, Web Service, Rental
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1. Pendahuluan

Penggunaan teknologi informasi saat ini sudah semakin maju dan merambah
ke segala bidang, salah satunya teknologi yang dapat digunakan dalam rental VCD
dan DVD. Transaksi peminjaman kini dilakukan dengan menggunakan program
komputer, namun dengan berkembanganya teknologi kini transaksi peminjaman
dapat dilakukan dengan menggunakan mobile device dalam hal ini PDA. Dengan
menggunakan PDA, member dapat meminjam film, mencari film yang ada di rental,
selain itu member juga masih dapat melakukan peminjaman langsung secara manual
di rental. Penulis memilih menggunakan PDA dikarenakan PDA lebih praktis
dibanding dengan komputer desktop, dengan menggunakan PDA tidak memerlukan
tempat yang terlalu banyak di rental.

Aplikasi ini dimaksudkan untuk melakukan transaksi peminjaman baik manual
di rental atau menggunakan PDA, melakukan pencarian data film yang ada, mengelola
data member, data film dan data operator, mencetak laporan pendapatan.
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2. Web Service

Web service merupakan fenomena yang sangat panas saat ini, karena banyak
kelebihan yang ditawarkan oleh web service terutama interoperabilitas tinggi dan
penggunaannya yang dapat diakses kapanpun dan di manapun selama mesin terhubung
oleh jaringan internet salah satunya.

Web service sepenuhnya berdasarkan pada standar XML dan web. Web
service dapat membantu beberapa hal berikut ini, yaitu sebagai perantara pada
integrasi platform sepanjang eksekusi mesin virtual, membantu integrasi antara web
dan OO middleware, membantu integrasi dari aliran kerja terisolasi dan beberapa
service (Web Services Flow Language – WSFL), dan juga membantu pertukaran
data pada aplikasi yang berbeda-beda ( X - Schema, XSLT ++).

Web service memiliki beberapa keuntungan yaitu  format penggunaan terbuka
untuk semua platform, mudah dimengerti dan mudah melakukan debug, mudah
menengahi pesan-pesan proses dan menambahkan nilai, routing dan pengiriman,
security, schema and service design, terbuka, standar-standar berbasis teks,
pencapaian modular, tidak mahal untuk diimplementasikan (relatif), dan mengurangi
biaya integrasi aplikasi enterprise.
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Gambar 1 Komunikasi Web Service

3. Wi-Fi

Wi-Fi (atau Wi-fi, WiFi, Wifi, wifi) merupakan kependekan dari Wireless
Fidelity, yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk Jaringan Lokal Nirkabel
(Wireless Local Area Networks - WLAN) yang didasari pada spesifikasi IEEE
802.11. Standar terbaru dari spesifikasi 802.11a atau b, seperti 802.16 g, saat ini
sedang dalam penyusunan, spesifikasi terbaru tersebut menawarkan banyak
peningkatan mulai dari luas cakupan yang lebih jauh hingga kecepatan transfernya.

Awalnya Wi-Fi ditujukan untuk penggunaan perangkat nirkabel dan jaringan
area lokal (LAN), namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet.
Hal ini memungkinkan seseorang dengan komputer dengan kartu nirkabel (wireless
card) atau Personal Digital Assistant (PDA) untuk terhubung dengan internet
dengan menggunakan titik akses (atau dikenal dengan hotspot) terdekat.

Wi-Fi dirancang berdasarkan spesifikasi IEEE 802.11. Sekarang ini ada empat
variasi dari 802.11, yaitu 802.11a, 802.11b, 802.11g, dan 802.11n. Spesifikasi b
merupakan produk pertama WiFi.

Aplikasi Peminjaman VCD dan DVD dengan PDA (Zakaria dan Hidayat)
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Wi-Fi (Wireless Fidelity) adalah koneksi tanpa kabel seperti handphone
dengan mempergunakan teknologi radio sehingga pemakainya dapat mentransfer
data dengan cepat dan aman. Wi-Fi tidak hanya dapat digunakan untuk mengakses
internet, Wi-Fi juga dapat digunakan untuk membuat jaringan tanpa kabel di
perusahaan. Karena itu banyak orang mengasosiasikan Wi-Fi dengan “kebebasan”
karena teknologi Wi-Fi memberikan kebebasan kepada pemakainya untuk
mengakses internet atau mentransfer data dari ruang meeting, kamar hotel, kampus,
dan kafe-kafe yang bertanda “Wi-Fi Hot Spot”. Juga salah satu kelebihan dari Wi-
Fi adalah kepraktisan,tidak perlu repot memasang kabel network. Untuk masalah
kecepatan tergantung sinyal yang diperoleh.

Wi-Fi hanya dapat diakses dengan peralatan Wi-Fi certified radio seperti
komputer, laptop, PDA, atau handphone. Untuk laptop versi terbaru keluaran tahun
2007, sudah terdapat wi-fi on board. Bila belum tersedia pemakai dapat meng-
install Wi-Fi PC Cards yang berbentuk kartu di PCMCIA Slot yang terdapat di
laptop atau Wi-fi USB .

Cara kerja Wi-Fi dibedakan ke dalam dua mode operasi Wi-Fi, yaitu  mode
managed dan mode ad-hoc. Mode managed menggunakan access point yang
berfungsi mengatur lalu lintas data. Access point ini berfungsi seperti pusat transfer
data. Kelebihan mode ini adalah transfer data lebih cepat, area coverage yang lebih
luas, pengaturan dan keamanan data lebih terjamin. Mode ini biasa digunakan untuk
hotspot Wi-Fi dan perkantoran yang memerlukan stabilitas dan keamanan data.
Sedangkan untuk mode ad-hoc merupakan koneksi antar device WiFi peer to
peer. Kelemahan mode ini adalah bila device Wi-Fi yang terhubung terlalu banyak,
transfer data jadi lambat. Keuntungannya, lebih murah dan praktis bila yang terkoneksi
hanya dua atau tiga device, tanpa harus membeli access point.

Ada beberapa jenis hardware Wi-Fi yang beredar di pasaran saat ini, antara
lain seperti ditunjukkan pada Gambar 2, yaitu Wi-Fi PCI, Wi-Fi PCI (untuk desktop),
Wi-Fi USB (untuk desktop dan laptop), Wi-Fi PCMCIA (untuk laptop), dan Wi-
Fi Compact Flash (untuk PDA).

Gambar 2  Beberapa Hardware Wi-Fi yang Saat Ini Beredar di Pasaran
(a) Wi-Fi PCI (untuk desktop), (b) Wi-Fi USB (untuk desktop dan laptop),
(c) Wi-Fi PCMCIA (untuk laptop), (d) Wi-Fi Compact Flash (untuk PDA)

3. Metodologi Penelitian

3.1 Analisis Kebutuhan
Bahasa pemrograman yang digunakan dalam implementasi software adalah

C#. Dalam perancangan aplikasi ini, terdapat beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi
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oleh masing-masing aplikasi yaitu seperti disebutkan berikut ini.
1. Desktop

Pada aplikasi desktop terdiri dari dua tingkat user yaitu Admin/Owner dan
Operator, masing-masing user memiliki operasi yang berbeda-beda, antara lain:
• Admin/Owner melakukan aktivitas sebagai berikut: login, add data film, add

data member, add data operator, add data kategori, add data rating (Batasan
Usia), delete data operator, melakukan pencarian film, melakukan transaksi
peminjaman, melakukan transaksi pengembalian, mencetak struk peminjaman,
mencetak laporan pendapatan, serta mencatat dan menampilkan pengumuman

• Operator melakukan aktivitas sebagai berikut: login, add data film, add data
member, melakukan pencarian film, melakukan transaksi peminjaman, melakukan
transaksi pengembalian, mencetak struk peminjaman, serta mencatat dan
menampilkan pengumuman

2. PDA
Pada aplikasi PDA hanya terdapat satu tingkat user yaitu member, member

dapat melakukan operasi sebagai berikut: login, melakukan transaksi peminjaman,
melakukan pencarian film, melihat top ten film, melihat film terbaru, melihat film apa
yang sudah dipinjam, melihat data member, dan menampilkan waiting list

Gambar 3  Proses Bisnis Aplikasi PDA

 Gambar 4  Proses Bisnis Aplikasi Desktop (Owner/Admin)

Aplikasi Peminjaman VCD dan DVD dengan PDA (Zakaria dan Hidayat)
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Gambar 5 Proses Bisnis Aplikasi Desktop (Operator)

3.2 Desain Sistem

Dalam pembuatan aplikasi  peminjaman ini memerlukan adanya perancangan
proses. Perancangan proses ini menggunakan metode UML (Unifield Modelling
Language).

Dalam penggunaannya aplikasi desktop dibagi menjadi dua tingkat user, yaitu
owner dan operator. Keduanya memiliki hak yang berbeda dalam pengoperasian
Rental Digital. Owner dapat melakukan semua yang ada pada aplikasi seperti
manajemen data film, melakukan transaksi, mencetak laporan, menambah data
kategori, dan rating. Operator hanya dapat melakukan transaksi, penambahan data
film, menambah data member, melakukan transaksi, dan sebagainya.

Pada aplikasi PDA memiliki satu tingkat user yaitu member. Member dapat
melakukan peminjaman, pencarian film, selain itu dapat melihat film apa yang sudah
pernah dipinjam, dan film yang paling banyak dipinjam. Hasil perancangan UML
dapat digambarkan sebagai berikut (Gambar 6, Gambar 7, dan Gambar 8).

       Gambar 6 Use Case Aplikasi Desktop (Operator)
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         Gambar 7 Use Case Aplikasi PDA (Member)

       Gambar 8 Use Case Aplikasi Desktop (Owner)

3.3 Desain Basis Data

Desain basis data yang digunakan untuk menyimpan data dapat digambarkan
seperti pada relasi antar tabel pada Gambar 9.

Aplikasi Peminjaman VCD dan DVD dengan PDA (Zakaria dan Hidayat)



146

Jurnal Teknologi Informasi-Aiti, Vol. 5. No. 2, Agustus 2008: 101-200

Film

PK IDFilm

Judul
Tipe
TanggalMasuk
Harga
Stok
SedangDipinjam
Sinopsis
URLGambar
URLVideo

FK2 IDKategori
FK1 IDRating

Member

PK NoAnggota

Nama
Alamat
Telepon
Password
TanggalMasuk

Operator

PK UserName

Nama
Password
Jabatan

Kategori

PK IDKategori

NamaKategori

Pengumuman

Isi
Rating

PK IDRating

NamaRating

Request

PK IDRequest

Judul
FK1 NoAnggota

TransaksiDetail

PK ID

FK2 NoBukti
FK1 IDFilm

Judul
Harga
LamaMeminjam
TanggalKembali
Status

TransaksiMaster

PK NoBukti

TanggalPinjam
FK1 NoAnggota

TotalHarga

Pesan

PK ID

Judul
FK1 NoAnggota

        Gambar 9 Relasi antar Tabel pada Rental Digital

Pada relasi dalam Gambar 9 digunakan 10 tabel yaitu tabel Film untuk
menyimpan data film, tabel Member untuk menyimpan data member/anggota, tabel
Operator untuk menyimpan data operator yang bekerja di rental, tabel
TransaksiMaster untuk menyimpan data master dari transaksi peminjaman, tabel
TransaksiDetail untuk menyimpan data detail dari transaksi peminjaman, tabel
Kategori untuk  menyimpan data kategori yang berhubungan dengan data film, tabel
Rating untuk menyimpan data rating (batasan usia) yang berhubungan dengan data
film, tabel Request untuk menyimpan data pemesanan film yang sudah ada, tetapi
sedang dipinjam, tabel Pesan untuk menyimpan data pemesanan film yang belum
ada di rental, dan tabel Pengumuman untuk menyimpan data pengumuman, biasanya
berupa promosi.

3.4 Implementasi

Aplikasi Rental  Digital ini dibuat menggunakan Visual Studio .net 2005 dengan
bahasa C#. Berikut ini adalah beberapa tampilan dari aplikasi (Gambar 10-16).

Hal pertama yang harus dilakukan saat mengakses RD adalah menekan menu
Login. Terdapat dua tingkat user, yaitu owner/admin dan operator. Jika login
sebagai owner/admin, user dapat melakukan segala sesuatu yang ada pada RD.
User dapat melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian, melihat dan
mengolah data film, operator, member, kategori, rating, top ten, dan new film,
serta mencetak laporan pendapatan. Gambar 10 adalah tampilan RD sebelum login.

Gambar 11 menunjukkan tampilan untuk melihat data film. Pada halaman ini
user dapat menampilkan semua data film yang ada, selain itu user juga dapat mencari
film berdasarkan judul, id film, atau kategori. Dari form data film ini akan terhubung
dengan detail film dan edit film.
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Gambar 10   Tampilan Awal Aplikasi Rental Digital Versi Desktop

                  Gambar 11 Tampilan Show Data Film

Gambar 12 Tampilan pada Saat Transaksi Peminjaman

Aplikasi Peminjaman VCD dan DVD dengan PDA (Zakaria dan Hidayat)
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Pada form peminjaman pada Gambar 12, user dapat melakukan transaksi
dengan cara memasukkan data pada field-field yang kosong yang telah disediakan.
Lalu tekan ok maka data akan masuk ke database.

Gambar 13 Tampilan Transaksi Pengembalian

Pada form pengembalian pada Gambar 13, user dapat melakukan transaksi
dengan cara memasukkan data nomor anggota pada field yang telah disediakan,
pilih film yang akan dikembalikan, lalu tekan ok maka data film akan di-update.

Gambar 14 Tampilan Top Ten Film

Pada Gambar 14 dijelaskan jika user ingin melihat 10 film yang paling banyak
dipinjam user, hanya perlu memilih bulan yang diinginkan, kemudian data 10 film
yang paling banyak dipinjam akan muncul.
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Gambar 15 Tampilan Awal Aplikasi PDA

Pada Gambar 16 dijelaskan jika member ingin melakukan transaksi
peminjaman, member hanya perlu memilih film apa yang akan dipinjam lalu menekan
tombol save maka data akan tersimpan ke database.

Gambar 16  Tampilan Transaksi Peminjaman

3.5 Evaluasi

Secara keseluruhan, aplikasi RD ini sudah cukup memadai. Semua fitur yang
ada sudah diuji dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Aplikasi RD ini juga
sudah dilengkapi dengan error handling, salah satunya adalah ditampilkannya pesan
error jika ada kesalahan dalam penginputan data dalam melakukan proses login,
transaksi peminjaman, pengembalian, memasukkan data, ataupun mengelola data
yang ada di database.

Aplikasi Peminjaman VCD dan DVD dengan PDA (Zakaria dan Hidayat)
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4. Simpulan

Dari pembuatan aplikasi Rental Digital ini dapat ditarik simpulan bahwa aplikasi
ini (1) cukup mudah digunakan karena desainnya yang mudah dipahami dan tidak
berbelit-belit, (2) cukup efektif dalam hal penyimpanan data dan transaksi yang
biasanya menggunakan kertas, dan (3) lebih memudahkan member dengan adanya
detail film (sinopsis, image, dan trailer).
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