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1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi yang meningkat pesat merupakan salah satu 

alasan mengapa Yayasan Bina Darma mengganti sistem penyimpanan dan 

pengelolaan data yang lama dengan sistem yang terkomputerisasi. Yayasan Bina 

Darma merupakan tempat pelatihan sumber daya manusia dan menjadi pusat 

pelatihan serta pengembangan pemimpin visioner yang berwawasan ekumenis dan 

kebangsaan. Yayasan Bina Darma mempunyai peranan penting yaitu memberikan 

informasi kepada masyarakat atau instansi-instansi pemerintah atau juga swasta 

berupa lokasi atau tempat yang bisa digunakan untuk melakukan kegiatan 

tertentu. Dalam hal ini Yayasan Bina Darma bersama-sama dengan mitra kerja 

memberikan peranannya sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia 

kepada masyarakat umum.  

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Darma terbagi atas 2 

bidang, yaitu bidang pelatihan dan bidang seminar. Sistem yang ada di Yayasan 

Bina Darma untuk menyimpan data kegiatan masih manual, dengan arti data 

disimpan dalam bentuk tulisan pada buku besar, ada juga data dalam bentuk 

hardcopy yang ditempel ke dalam buku besar. Data yang disimpan terdiri atas 5, 

yaitu data kegiatan, data peserta, data fasilitator, data mitra, dan data pengutus. 

Sistem penyimpanan data yang sekarang menyulitkan pihak Yayasan Bina Darma, 

karena jika ada perubahan pada salah satu data akan sangat sulit untuk mencari 

datanya. Selain itu Yayasan Bina Darma mengalami kesulitan untuk melakukan 

pengelolaan data. Pengelolaan yang dimaksud adalah memisahkan detail masing-

masing data ke dalam tabel. Detail data kegiatan menampilkan data kegiatan dan 

siapa saja pesertanya. Detail data fasilitator menampilkan data fasilitator dan apa 

saja kegiatan yang difasilitasi. Detail data mitra menampilkan data mitra dan apa 

saja kegiatan yang dimitrai. Detail data pengutus menampilkan data pengutus dan 

siapa saja peserta yang diutus. Maka dari itu Yayasan Bina Darma membutuhkan 

sebuah aplikasi yang membantu dalam menyimpan data dan dalam melakukan 

proses pengelolaan data. 

Pembuatan aplikasi berbasis web ini menggunakan Zend framework, 

karena mempunyai beberapa kelebihan antara lain [1]: (1) Everything in the box, 

di dalam framework Zend sudah terdapat segala sesuatu yang dibutuhkan dalam 

membangun sebuah aplikasi berbasis web, (2) Desain yang modern, framework 

Zend ditulis dalam object oriented PHP 5 menggunakan teknik perancangan yang 

modern yang dikenal sebagai design pattern, (3) Mendukung Model View 

Controller, framework Zend menggunakan arsitektur pemrograman Model View 

Controller yang berguna untuk memisahkan bagian-bagian dalam aplikasi 

sehingga mempermudah untuk dipelajari, (4) Mudah dipelajari, framework Zend 

sangat modular dan sangat mudah untuk dipelajari, (5) Didukung pustaka yang 

lengkap, framework Zend merupakan framework open source sehingga banyak 

sekali pustaka yang dapat dipelajari untuk mengembangkan suatu aplikasi, (6) 

Mudah dikembangkan, framework Zend dirancang untuk memudahkan para 

pengembang baik pemula maupun professional dalam mengembangkan suatu web 

yang dinamis. 
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2. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini mengacu kepada 2 (dua) penelitian sebelumnya, yang 

pertama penelitian pada jurnal dengan judul Implementasi Konsep Model View 

Controller pada Sistem Infromasi Pengolahan Data Nilai Siswa dengan 

menggunakan Netbeans 6.5 didapatkan bahwa dengan konsep Model View 

Controller pembuatan aplikasi web untuk pengolahan data nilai siswa lebih 

mudah karena aplikasi dibagi ke dalam tiga bagian sehingga lebih terstruktur [2]. 

Penelitian kedua dengan jurnal yang berjudul Penerapan Framework Zend 

dan Arsitektur Model View Controller dalam Pengembangan Aplikasi Manajemen 

Kepegawaian didapatkan bahwa dengan menerapkan framework Zend dan 

arsitektur MVC dapat dilakukan pengembangan aplikasi berbasis web untuk 

manajemen kepegawaian [3]. 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan terkait proses pengolahan 

atau manajemen maka akan dilakukan penelitian yang membahas tentang aplikasi 

berbasis web untuk melakukan proses pengolahan data pelatihan di Yayasan Bina 

Darma. Aplikasi berbasis web ini dibangun dengan menggunakan framework 

Zend. Aplikasi ini terbagi atas dua jenis, yang pertama untuk pengolahan data 

pelatihan, dan yang kedua untuk pendaftaran pelatihan. Data pelatihan terdiri atas 

data kegiatan, peserta, fasilitator, mitra, dan pengutus. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kemudahan dalam melakukan proses pengolahan data bagi 

Yayasan Bina Darma dan kemudahan dalam melakukan pendaftaran pelatihan 

bagi gereja pengutus. 

Model View Controller saat ini merupakan model arsitektur yang 

digunakan dalam rekayasa perangkat lunak. MVC membatasi logika dari tampilan 

antarmuka pengguna untuk input dan presentasi. MVC menciptakan lingkungan 

yang independen untuk pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan. Hal ini 

digunakan untuk mengelola informasi dan memberitahu pengamat ketika terjadi 

perubahan informasi. Ini adalah representasi data berdasarkan aplikasi komputer 

yang dikembangkan [4]. 

 
Gambar 1 Model View Controller [4] 

Dari Gambar 1 Model View Controller memberikan gambaran mengenai 

pola MVC pada Zend Framework. MVC memiliki peran sendiri dalam struktur 

pemrograman antara lain [4]: (1) Model, model adalah komponen kode-kode yang 

berhubungan dengan logika aplikasi. Model bertanggung jawab atas tindakan dan 

manipulasi data, otentikasi pengguna, integrasi dari berbagai kelas yang 

memungkinkan pengolahan informasi dari database yang berbeda. Model adalah 

kumpulan fungsi yang terdiri atas potongan kode dan dapat digunakan kembali, 

(2) View, view pada dasarnya berkaitan dengan tampilan data, bagian dari program 

ini akan mengurus informasi yang dilihat pengguna setelah diproses oleh 
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controller. Setelah fungsi model dijalankan, data yang dihasilkan dikirim ke view 

dan pada akhirnya ditampilkan ke browser. View juga dapat memuat view lain, 

misalnya, view yang memuat view untuk header, view untuk footer dan view untuk 

menu. Masing-masing dengan merupakan file yang dapat berdiri sendiri kemudian 

dimuat dan ditampilkan ke view utama, (3) Controller, controller merupakan 

aplikasi utama. Controller membuat koneksi antara model dan view, antara 

pengguna dan aksi pembuat keputusan dari aplikasi. Bergantung pada kebutuhan 

pengguna, controller memanggil berbagai fungsi yang ditetapkan khusus untuk 

bagian dari aplikasi pengguna aktif. 

 

3. Metode dan Pengembangan Sistem 

Penelitian ini dilakukan dan diselesaikan dengan 5 tahap, yaitu: (1) 

Analisis kebutuhan dan pengumpulan data, (2) Perancangan sistem, (3) 

Perancangan Aplikasi, (4) Implementasi dan pengujian sistem serta hasil 

pengujian, (5) Penulisan laporan hasil penelitian. 

 
Gambar 2 Tahapan Penelitian [5] 

Gambar 2 merupakan tahapan penelitian yang dilakukan pada penelitian 

ini. Tahap pertama dilakukan analisis kebutuhan untuk pembuatan aplikasi ini. 

Dilakukan wawancara dengan bapak Agung yang merupakan salah satu karyawan 

Yayasan Bina Darma. Hasil wawancara yang didapatkan adalah aplikasi ini 

mempunyai 4 (empat) pengguna, yaitu superadmin, admin, gereja, dan peserta. 

Aplikasi ini juga mempunyai fungsi untuk melakukan pengelolaan data yang 

berkaitan, seperti hubungan antara kegiatan dan peserta, kegiatan dan mitra, 

kegiatan dan fasilitator, serta pengutus dan peserta. Tahap kedua adalah 

perancangan sistem. Pada tahap sistem dirancang dengan menggunakan UML 

(unified modeling language). Sistem ini dirancang menggunakan use case 

diagram, sequence diagram, dan class diagram. Setelah merancang dengan UML, 

dilakukan perancangan database yang berisi data-data yang akan digunakan nanti 

untuk pengelolaan data. Tahap ketiga adalah perancangan aplikasi. Pada tahap ini 

dilakukan perancangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan 
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perancangan sistem yang telah dibuat menggunakan UML. Misalnya bagaimana 

aplikasi bisa melakukan proses penyimpanan data, memproses data-data yang 

berkaitan dan menampilkan data. Tahap keempat adalah implementasi dan 

pengujian sistem, serta hasil pengujian. Pada tahap ini aplikasi diimplementasikan 

dan dilakukan pengujian. Dari hasil pengujian dilakukan analisis untuk mencari 

kekurangan pada aplikasi. Jika ada kekurangan maka akan dilakukan perbaikan 

hingga aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Tahap kelima adalah penulisan laporan 

hasil penelitian. Pada tahap ini proses pembuatan sistem dari tahap awal sampai 

tahap akhir didokumentasikan ke dalam tulisan yang nantinya akan menjadi 

lapiran hasil penelitian. 

Perancangan aplikasi yang digunakan adalah Unified Modeling Language 

(UML) untuk memberikan gambaran visual, rancangan, dan spesifikasi aplikasi. 

Dalam aplikasi yang dibangun digunakan usecase diagram, sequence diagram, 

dan class diagram. 

Use case diagram menunjukkan fungsionalitas suatu sistem atau kelas dan 

bagaimana sistem tersebut berinteraksi dengan dunia luar. Use case 

diagram dapat digunakan selama proses analisis untuk menangkap requirement 

sistem dan untuk memahami bagaimana sistem seharusnya bekerja. Selama tahap 

desain, use-case diagram berperan untuk menetapkan perilaku (behavior) sistem 

saat diimplementasikan. Dalam sebuah model mungkin terdapat satu atau 

beberapa use case diagram. Kebutuhan atau requirements system adalah 

fungsionalitas apa yang harus disediakan oleh sistem kemudian didokumentasikan 

pada model use case yang menggambarkan fungsi sistem yang diharapkan (use 

case), dan yang mengelilinginya (actor), serta hubungan antara actor dengan use 

case (use case diagram) itu sendiri. 

 
Gambar 3 Use Case Diagram 
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Gambar 3 merupakan use case diagram dari aplikasi ini. Dari use case 

diagram terlihat bahwa aplikasi ini terdiri atas empat aktor yaitu superadmin, 

admin, peserta, dan gereja. Aktor utama dalam aplikasi ini adalah superadmin dan 

admin karena berhubungan langsung dengan pengelolaan data pelatihan. Kedua 

aktor ini pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama, yaitu melakukan 

pengelolaan data pelatihan. Data-data yang diolah antara lain data kegiatan, data 

peserta, data fasilitator, data mitra, dan data pengutus. Perbedaan antara 

superadmin dan admin adalah superadmin mempunyai satu fungsi khusus, yaitu 

menambah admin baru. Aktor gereja mempunyai fungsi untuk mendaftar kegiatan 

pelatihan yang akan diadakan dan mengirimkan siapa saja peserta yang akan 

mengikuti pelatihan. Aktor peserta mempunyai fungsi hanya melihat data 

pelatihan dan ganti password. 

Sequence diagram menjelaskan secara detail urutan proses yang dilakukan 

dalam sistem untuk mencapai tujuan dari use case, interaksi antar class, operasi 

apa saja yang terlibat, urutan antar operasi, dan informasi yang diperlukan oleh 

masing-masing operasi. 

 
Gambar 4 Sequence Diagram 

Gambar 4 merupakan sequence diagram dari aplikasi ini. Sequence 

diagram diatas menjelaskan bahwa actor mengakses aplikasi melalui boundary 

atau tampilan. Actor memilih salah satu data untuk diproses. Request dikirimkan 

ke controller dan dari controller memanggil fungsi yang ada di model. Fungsi 

yang ada di model yang akan melakukan aksi proses data. Proses data yang ada 

pada aplikasi ini adalah tambah, ubah, dan hapus. Setelah data diproses maka data 

akan tersimpan di database. Setelah data diproses, dikirimkan konfirmasi dari 

controller ke boundary bahwa data telah diproses. 

Class diagram adalah sebuah class yang menggambarkan struktur dan 

penjelasan class, paket, dan objek serta hubungan satu sama lain seperti 

containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Class diagram juga menjelaskan 
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hubungan antar class dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan bagaimana 

caranya agar mereka saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan. 

 
Gambar 5 Class Diagram 

Gambar 5 merupakan class diagram dari aplikasi ini . Class diagram 

diatas menunjukkan bahwa aplikasi ini terdiri atas 3 (tiga) bagian utama yaitu 

entity, controller, dan boundary. Entity berhubungan langsung dengan data-data 

yang ada di database, controller berhubungan langsung dengan fungsi-fungsi 

pengelolaan data, dan boundary merupakan tampilan dari aplikasi. 

IndexController mempunyai fungsi menampilkan data kegiatan, peserta, 

fasilitator, mitra, dan pengutus. SuperadminController dan AdminController 

mempunyai fungsi pengelolaan data kegiatan, peserta, fasilitator, mitra, dan 

pengutus. GerejaController mempunyai fungsi registrasi kegiatan sedangkan 

PesertaController mempunyai fungsi melihat data kegiatan, peserta, fasilitator, 

mitra, dan pengutus serta mengganti password. 

Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan konsep Model View 

Controller. Perancangan Model View Controller pada aplikasi ini dapat dilihat 

pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3. 

Tabel 1 Perancangan Model 

Model Keterangan 

Kegiatan.php Berisi query tambah data kegiatan, ubah data kegiatan, hapus data kegiatan, 

dan detail data kegiatan. 

Peserta.php Berisi query tambah data peserta, ubah data peserta, hapus data peserta, dan 

detail data peserta. 
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Fasilitator.php Berisi query tambah data fasilitator, ubah data fasilitator, hapus data fasilitator, 

dan detail data fasilitator. 

Mitra.php Berisi query tambah data mitra, ubah data mitra, hapus data mitra, dan detail 

data mitra. 

Pengutus.php Berisi query tambah data pengutus, ubah data pengutus, hapus data pengutus, 

dan detail data pengutus. 

Tabel 2 Perancangan View 

Package View Keterangan 

Admin index.phtml Menampilkan halaman pertama ketika 

login sebagai admin. 

 listfasilitator.phtml Menampilkan data fasilitator. 

 listkegiatan.phtml Menampilkan data kegiatan. 

 listmitra.phtml Menampilkan data mitra. 

 tambahfasilitator.phtml Menampilkan form untuk tambah 

fasilitator baru. 

 tambahkegiatan.phtml Menampilkan form untuk tambah 

kegiatan baru. 

 tambahmitra.phtml Menampilkan form untuk tambah mitra 

baru. 

 updatefasilitator.phtml Menampilkan form untuk ubah 

fasilitator. 

 updatekegiatan.phtml Menampilkan form untuk ubah kegiatan. 

 updatemitra.phtml Menampilkan form untuk ubah mitra. 

 detailfasilitator.phtml Menampilkan detail data fasilitator. 

 detailkegiatan.phtml Menampilkan detail data kegiatan. 

 detailmitra.phtml Menampilkan detail data mitra. 
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Adminsecond listpengutus.phtml Menampilkan data pengutus. 

 listpeserta.phtml Menampilkan data peserta. 

 tambahpengutus.phtml Menampilkan form untuk tambah 

pengutus baru. 

 tambahpeserta.phtml Menampilkan form untuk tambah peserta 

baru. 

 updatepengutus.phtml Menampilkan form untuk ubah pengutus. 

 updatepeserta.phtml Menampilkan form untuk ubah peserta. 

 detailpengutus.phtml Menampilkan detail data pengutus. 

 detailpeserta.phtml Menampilkan detail data peserta. 

Adminthird lihatregistrasi.phtml Menampilkan data registrasi kegiatan. 

 listpengumuman.phtml Menampilkan data info kegiatan. 

 tambahpengumuman.phtml Menampilkan form untuk tambah info 

kegiatan baru. 

 updatepengumuman.phtml Menampilkan form untuk ubah info 

kegiatan. 

Index index.phtml Menampilkan halaman pertama web 

Superadmin index.phtml Menampilkan halaman pertama ketika 

login sebagai superadmin. 

 listfasilitator.phtml Menampilkan data fasilitator. 

 listkegiatan.phtml Menampilkan data kegiatan. 

 listmitra.phtml Menampilkan data mitra. 

 tambahfasilitator.phtml Menampilkan form untuk tambah 

fasilitator baru. 

 tambahkegiatan.phtml Menampilkan form untuk tambah 



10 

 

kegiatan baru. 

 tambahmitra.phtml Menampilkan form untuk tambah mitra 

baru. 

 updatefasilitator.phtml Menampilkan form untuk ubah 

fasilitator. 

 updatekegiatan.phtml Menampilkan form untuk ubah kegiatan. 

 updatemitra.phtml Menampilkan form untuk ubah mitra. 

 detailfasilitator.phtml Menampilkan detail data fasilitator. 

 detailkegiatan.phtml Menampilkan detail data kegiatan. 

 detailmitra.phtml Menampilkan detail data mitra. 

Superadminsecond listadmin.phtml Menampilkan data superadmin dan 

admin. 

 listpengutus.phtml Menampilkan data pengutus. 

 listpeserta.phtml Menampilkan data peserta. 

 tambahadmin.phtml Menampilkan form untuk tambah admin 

baru. 

 tambahpengutus.phtml Menampilkan form untuk tambah 

pengutus baru. 

 tambahpeserta.phtml Menampilkan form untuk tambah peserta 

baru. 

 updatepengutus.phtml Menampilkan form untuk ubah pengutus. 

 updatepeserta.phtml Menampilkan form untuk ubah peserta. 

 detailpengutus.phtml Menampilkan detail data pengutus. 

 detailpeserta.phtml Menampilkan detail data peserta. 

Superadminthird lihatregistrasi.phtml Menampilkan data registrasi kegiatan. 
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 listpengumuman.phtml Menampilkan data info kegiatan. 

 tambahpengumuman.phtml Menampilkan form untuk tambah info 

kegiatan. 

 updatepengumuman.phtml Menampilkan form untuk ubah info 

kegiatan. 

Peserta index.phtml Menampilkan halaman pertama ketika 

login sebagai peserta. 

 listfasilitator.phtml Menampilkan data fasilitator. 

 listkegiatan.phtml Menampilkan data kegiatan. 

 listmitra.phtml Menampilkan data mitra. 

 listpengutus.phtml Menampilkan data pengutus. 

 listpeserta.phtml Menampilkan data peserta. 

 detailfasilitator.phtml Menampilkan detail data fasilitator. 

 detailkegiatan.phtml Menampilkan detail data kegiatan. 

 detailmitra.phtml Menampilkan detail data mitra. 

 detailpengutus.phtml Menampilkan detail data pengutus. 

 detailpeserta.phtml Menampilkan detail data peserta. 

Gereja index.phtml Menampilkan halaman pertama ketika 

login sebagai gereja. 

 tambahregistrasi.phtml Menampilkan form untuk daftar 

kegiatan. 

Tabel 3 Perancangan Controller 

Controller Keterangan 

Admin.php Berisi fungsi lihat, tambah, ubah, hapus, dan detail untuk data kegiatan, 

fasilitator dan mitra serta tambah peserta kegiatan, tambah kegiatan 

fasilitator, dan tambah kegiatan mitra. 
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Adminsecond.php Berisi fungsi lihat, tambah, ubah, hapus, dan detail untuk data pengutus 

dan peserta serta tambah peserta pengutus. 

Adminthird.php Berisi fungsi lihat, tambah, ubah, dan hapus info kegiatan serta lihat data 

registrasi kegiatan. 

Index.php Berisi fungsi login dan logout. 

Superadmin.php Berisi fungsi lihat, tambah, ubah, hapus, dan detail untuk data kegiatan, 

fasilitator dan mitra serta tambah peserta kegiatan, tambah kegiatan 

fasilitator, dan tambah kegiatan mitra. 

Superadminsecond.php Berisi fungsi lihat, tambah, ubah, hapus, dan detail untuk data admin, 

pengutus dan peserta serta tambah peserta pengutus. 

Superadminthird.php Berisi fungsi lihat, tambah, ubah, dan hapus info kegiatan serta lihat data 

registrasi kegiatan. 

Gereja.php Berisi fungsi registrasi kegiatan. 

Peserta.php Berisi fungsi lihat data kegiatan, peserta, fasilitator, mitra, dan pengutus. 

4. Hasil dan Pembahasan 

Aplikasi pengolahan data berbasis web ini dibuat menggunakan Zend 

Framework. Pertama dilakukan proses pengkodean (coding) untuk pembuatan 

sistem kemudian dilanjutkan dengan pengujian sistem. Proses pengkodean 

membuat model, view, dan controller. Sedangkan pengujian sistem ini 

menggunakan pengujian alpha dan beta. 

Halaman utama dari web ini ditunjukkan pada Gambar 6. Halaman ini 

memuat daftar pengumuman pelatihan. 

 
Gambar 6 Halaman Utama 
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Halaman login ditunjukkan pada Gambar 7. User harus memasukkan 

username dan password terlebih dahulu. Jika login berhasil maka akan masuk ke 

halaman utama, jika gagal maka akan muncul peringatan gagal login. 

 
Gambar 7 Halaman Login 

Kode Program 1 Pengecekan Proses Login 

 

Kode Program 1 merupakan perintah untuk melakukan proses login. 

Pertama akan dikirimkan request dari data role, username dan password yang 

diisikan. Data role, username dan password akan disesuaikan dengan data yang 

ada di database. Jika username dan password yang diisikan sesuai dengan role 

yang dipilih maka proses login berhasil, jika tidak muncul peringatan bahwa 

username dan password yang dimasukkan tidak sesuai dengan role yang dipilih.s 

Halaman daftar kegiatan ditunjukkan pada Gambar 8 berisi satu tabel 

untuk menampilkan daftar kegiatan. Didalam halaman daftar kegiatan ini terdapat 

fungsi sorting, ubah, hapus, dan detail kegiatan. Sorting merupakan fungsi untuk 

menampilkan berapa banyak kegiatan per halaman. Ubah merupakan fungsi untuk 

merubah data kegiatan. Hapus merupakan fungsi untuk menghapus data kegiatan 

Detail kegiatan merupakan fungsi untuk melihat detail dari kegiatan. 

1. if ($this->getRequest()->isPost()) { 

2. $request = $this->getRequest(); 

3. $nama = $request->getParam('nama');  

4. $username = $request->getParam('username');  

5. $password = $request->getParam('password');  

6. $role = $request->getParam('role'); 

7. . 

8. . 

9. . 

10. } else if (($value['role'] == "superadmin") || ($role == "superadmin")) { 
11. $data = $authAdapter->getResultRowObject(null, 'password'); 
12. $auth->getStorage()->write($data); 
13. $data2 = $authAdapter2->getResultRowObject(null, 'username'); 
14. $auth2->getStorage()->write($data2); 
15. $this->_redirect('./superadmin/index'); 
16. } else { 
17. $this->_redirect('/index/index');}}} else { 
18. $this->view->sendMessage = "USERNAME DAN PASSWORD TIDAK SESUAI DENGAN ROLE 

YANG DIPILIH"; 

19. return; $this->_redirect('/index/index');}}} 
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Gambar 8 Daftar Kegiatan 

Kode Program 2 Menampilkan Daftar Kegiatan 

 

Kode Program 2 merupakan perintah untuk menampilkan halaman daftar 

kegiatan. Controller memanggil fungsi yang ada pada model kegiatan, yaitu 

tampilkan. Di dalam fungsi tampilkan sudah diberikan query limit, jadi daftar 

kegiatan yang ditampilkan sebanyak 15 per halaman. 

Form tambah kegiatan ditunjukkan pada Gambar 9 berisi text field dan 

combo box untuk memasukkan nama kegiatan, kategori kegiatan, waktu mulai dan 

waktu selesai kegiatan, tempat kegiatan, penyelenggara utama, sasaran kegiatan, 

dan materi kegiatan. Jika data sudah diisi semua maka akan muncul informasi 

bahwa data kegiatan telah disimpan. 

 
Gambar 9 Tambah Data Kegiatan 

1. $limit = $this->_getParam("b"); 
2. $kegiatan = new Application_Model_DbTable_Kegiatan(); 
3. $this->view->assign('jumlah', $kegiatan->jumlahnya()); 
4. $this->view->assign('kegiatan', $kegiatan->tampilkan($limit)); 
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Kode Program 3 Menambah Data Kegiatan 

 

Kode Program 3 merupakan perintah untuk melakukan proses tambah data 

kegiatan. Pertama akan dikirimkan request dari setiap data yang diisikan. 

Kemudian dilakukan pengecekan nama kegiatan, jika ada nama kegiatan yang 

sama di dalam database maka muncul pemberitahuan bahwa data sudah ada. Jika 

tidak maka dipanggil fungsi yang ada pada model kegiatan, yaitu addKegiatan 

untuk menyimpan data dan muncul pemberitahuan bahwa data telah disimpan. 

Form ubah kegiatan ditunjukkan pada Gambar 10 berisi text field dan 

combo box untuk merubah data kegiatan. Data kegiatan yang dirubah terdiri dari 

nama kegiatan, kategori, waktu mulai dan waktu selesai kegiatan, tempat 

kegiatan, penyelenggara utama, sasaran kegiatan, dan materi kegiatan. Jika data 

sudah diisi makaakan muncul informasi bahwa data berhasil dirubah. 

 
Gambar 10 Ubah Data Kegiatan 

 

 

 

 

 

1. $request = $this->getRequest(); 

2. . 

3. . 

4. . 

5. $kegiatan->addKegiatan($id, $nama, $kategori_kegiatan, 

$waktu_mulai_kegiatan, $waktu_selesai_kegiatan, $tempat_kegiatan, 

$penyelenggara_utama, $sasaran_kegiatan, $materi_kegiatan); 

6. $this->view->sendMessage = "KEGIATAN DENGAN NAMA '$nama' SUDAH DI SIMPAN"; 

7. return; $this->_redirect('./superadmin/tambahkegiatan'); 

8. }} else {} 



16 

 

Kode Program 4 Merubah Data Kegiatan 

 

Kode Program 4 merupakan perintah untuk merubah data kegiatan. 

Pertama akan dikirimkan request dari setiap data yang diubah. Kemudian 

dipanggil fungsi yang ada pada model kegiatan, yaitu updateKegiatan untuk 

mengganti data lama dengan yang baru dan muncul pemberitahuan bahwa data 

telah diubah. 

Kode Program 5 Menghapus Data Kegiatan 

 

Kode Program 5 merupakan perintah untuk hapus data kegiatan. 

Controller memanggil fungsi yang ada pada model kegiatan, yaitu deleteKegiatan. 

Fungi yang ada pada deleteKegiatan mencari data sesuai dengan id yang dipilih. 

Jadi data dengan id yang dipilih akan dihapus dari database. 

Halaman detail kegiatan ditunjukkan pada Gambar 11 berisi satu tabel 

untuk menampilkan detail dari kegiatan yang dipilih. Pada halaman ini terdapat 

data peserta yang mengikuti kegiatan. 

1. public function deletekegiatanAction() { 

2. $request = $this->getRequest(); 

$id = $request->getParam('id'); 

3. $storage = new Zend_Auth_Storage_Session(); 

$data = $storage->read(); 

4. if (!$data) {$this->_redirect('/'); 

5. } else { 

$kegiatan = new Application_Model_DbTable_Kegiatan(); 

$kegiatan->deleteKegiatan($id); 

$this->_redirect('./superadmin/listkegiatan');}} 

1. if ($this->getRequest()->isPost()) { 

2. $nama = $request->getParam('nama'); 

3. . 

4. . 

5. . 

6. $kegiatan = new Application_Model_DbTable_Kegiatan(); 

7. $kegiatan->updateKegiatan($id, $nama, $kategori_kegiatan, 

$waktu_mulai_kegiatan, $waktu_selesai_kegiatan, $tempat_kegiatan, 

$penyelenggara_utama, $sasaran_kegiatan, $materi_kegiatan); 

8. $this->view->sendMessage = "KEGIATAN DENGAN NAMA '$nama' SUDAH DI UBAH"; 

9. return; 

10. $this->_redirect('./superadmin/updatekegiatan'); 
11. } else { 
12. $kegiatan = new Application_Model_DbTable_Kegiatan(); 
13. $this->view->assign("kegiatan", $kegiatan->getKegiatan($id));} 
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Gambar 11 Detail Data Kegiatan 

Kode Program 6 Menampilkan Detail Kegiatan 

 

Kode Program 6 merupakan perintah untuk menampilkan detail kegiatan. 

Pertama kali controller akan memanggil fungsi dari model kegiatan, yaitu 

getKegiatan. Fungsi itu akan menampilkan detail dari data kegiatan yang dipilih. 

Query dengan nama variabel sql1 merupakan fungs untuk menampilkan peserta 

yang berkaitan dengan kegiatan yang dipilih. Jadi didalam detail kegiatan 

ditampilkan siapa saja peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. 

Form tambah peserta kegiatan ditunjukkan pada Gambar 12. Pada 

halaman ini ditampilkan semua daftar peserta yang tersimpan di database. 

 
Gambar 12 Tambah Peserta Kegiatan 

1. $kegiatan = new Application_Model_DbTable_Kegiatan(); 

2. $this->view->assign("kegiatan", $kegiatan->getKegiatan($id)); 

3. $this->view->assign('id_kegiatan', $id); 

4. $peserta = new Application_Model_DbTable_Peserta(); 

5. $this->view->assign('peserta', $peserta->tampilkan()); 

6. $sql1 = "select 

7. peserta_kegiatan.peserta_id, peserta_kegiatan.kegiatan_id, 

8. peserta.nama as nama_peserta, peserta.jk_peserta as jk_peserta, 

9. peserta.waktu_lahir_peserta as waktu_lahir_peserta, kegiatan.nama as 

nama_kegiatan 

10. from peserta, kegiatan, peserta_kegiatan 
11. where kegiatan.id = $id AND peserta.id = peserta_kegiatan.peserta_id 
12. and kegiatan.id = peserta_kegiatan.kegiatan_id"; 
13. $result1 = $DB->fetchAll($sql1); 
14. $this->view->assign('daftarpeserta', $result1); 
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Kode Program 7 Menambah Peserta Kegiatan 

 

Kode Program 7 merupakan perintah untuk menambah peserta pada 

kegiatan yang dipilih. Terdapat query yang mempunyai fungsi untuk 

menambahkan id peserta dan id kegiatan ke database. Penggunaan id peserta dan 

id kegiatan menjadi acuan untuk membedakan status id peserta dengan kegiatan 

yang diikutinya. 

Form registrasi pelatihan ditunjukkan pada Gambar 13. Gereja menuliskan 

nama gerejanya dan meng-upload nama peserta yang akan mengikuti pelatihan. 

 
Gambar 13 Registrasi Pelatihan 

Kode Program 8 Registrasi Pelatihan 

 

1. $request = $this->getRequest(); 

2. $gereja = $request->getParam('gereja'); 

3. try { 

4. $foto = new Zend_File_Transfer_Adapter_Http(); 

5. $foto->setDestination('filepeserta/') 

6. ->addValidator('Count', false, 1) 

7. ->addValidator('Size', false, 10485760) 

8. ->addValidator('Extension', false, 'doc, docx, ppt, xls, pdf'); 

9. $foto1 = $foto->getFileInfo(); 

10. try { 
11. $registrasi = new Application_Model_DbTable_Registrasi(); 
12. $foto->receive(); 
13. $this->view->registrasi = $registrasi->addRegistrasi($id, $gereja, 

$foto->getFileName()); 

14. $this->view->sendMessage = "REGISTRASI BERHASIL"; 
15. return; $this->_redirect('./gereja/tambahregistrasi'); 
16. } catch (Zend_File_Transfer_Exception $e) { 
17. $e->getMessage(); 
18. }} catch (Exception $ex) { 
19. echo 'Exception!\n'; echo $ex->getMessage(); } else {} 
 

1. public function tambahkegiatanpesertaAction() { 

2. $params = array('host' => 'localhost','username' => 'root','password' => 

'','dbname' => 'ybd'); 

3. $DB = new Zend_Db_Adapter_Pdo_Mysql($params); 

4. $request = $this->getRequest(); 

5. $kegiatan = $request->getParam('id_kegiatan'); 

6. $peserta = $request->getParams(); 

7. $storage = new Zend_Auth_Storage_Session(); 

8. $data = $storage->read(); 

9. if (!$data) { 

10. $this->_redirect('/'); 
11. } else if ($this->getRequest()->isPost()) { 
12. foreach ($peserta['peserta'] as $isi) { 
13. $sql = "INSERT INTO peserta_kegiatan VALUES (0,'" . $kegiatan . "','" . $isi 

. "')"; 

14. $DB->query($sql); 
15. }$this->_redirect('./superadmin/listkegiatan');}} 
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Kode Program 8 merupakan perintah untuk gereja dalam registrasi 

pelatihan. Pertama akan dikirimkan request untuk setiap data yang diisikan. 

Kemudian dipanggil fungsi dari model registrasi, yaitu addRegistrasi. Fungsi itu 

merupakan fungsi yang akan menyimpan data yang diisikan ke dalam database. 

Fungsi zend_file_transfer_adapter_http() untuk mengupload data dengan format 

dokumen seperti word, excel, dan pdf. Jadi dokumen dapat disimpan ke dalam 

web server dan yang tersimpan didalam database adalah path atau alamat untuk 

mengakses dokumen. 

Pengujian aplikasi dilakukan untuk menguji fungsi-fungsi aplikasi hasil 

implementasi dengan menggunakan metode black box. Hasil pengujian dengan 

metode black box dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 Hasil Pengujian Black Box 

Pengujian Hasil Yang Diharapkan Hasil Pengujian Valid 

Mengosongkan role, username 

dan password. 

Sistem memberikan peringatan 

bahwa data harus di isi semua. 

Sesuai √ 

Mengosongkan role dan 

memasukkan username dan 

password dengan benar. 

Sistem memberikan peringatan 

bahwa data harus di isi semua. 

Sesuai √ 

Memilih role dan memasukkan 

username dan password yang 

salah. 

Sistem memberikan peringatan 

bahwa username dan password 

yang dimasukkan tidak sesuai 

dengan role yang dipilih. 

Sesuai √ 

Memilih role dan memasukkan 

username dan password yang 

benar. 

Sistem mengalihkan ke halaman 

administrator. 

Sesuai √ 

Memasukkan nama kegiatan 

yang sudah ada di dalam 

database. 

Sistem memberikan peringatan 

bahwa kegiatan dengan nama yang 

dimasukkan sudah ada. 

Sesuai √ 

Memasukkan nama kegiatan 

yang tidak ada di dalam 

database. 

Sistem memberikan peringatan 

bahwa kegiatan dengan nama yang 

dimasukkan sudah disimpan. 

Sesuai √ 

Mengganti data kegiatan yang 

lama dengan data yang baru. 

Sistem memberikan peringatan 

bahwa data sudah diubah. 

Sesuai √ 

Berdasarkan hasil pengujian black box dapat disimpulkan bahwa semua 

fungsi dapat berjalan dengan baik. 

Pengujian berikutnya adalah pengujian kepada pengguna yaitu admin 

Yayasan Bina Darma. Pengujian dilakukan dengan menggunakan kuesioner 

kepada empat admin Yayasan Bina Darma. Pilihan jawaban pada kuesioner yang 

diberikan terdiri atas lima pilihan jawaban, antara lain: sangat setuju dengan 5 

point, setuju dengan 4 point, normal dengan 3 point, tidak setuju dengan 2 point, 

dan sangat tidak setuju dengan 1 point. Rating scale didapatkan dengan cara 
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mengalikan point dari pilihan jawaban dengan jumlah pertanyaan dan responden 

seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5. 
Tabel 5 Rating Scale 

Pilihan Jawaban Rating Scale 

Sangat Setuju 81-100 

Setuju 61-80 

Normal 41-60 

Tidak Setuju 21-40 

Sangat Tidak Setuju 1-20 

Untuk mendapatkan nilai masing-masing pilihan jawaban dihitung dengan 

mengalikan point dari pilihan jawaban dengan jumlah pertanyaan dan responden. 

Hasil perhitungan dan hasil kuesioner ditunjukkan pada Tabel 6 dan Tabel 7. 

Tabel 6 Hasil Pengisian Kuesioner 

No Pernyataan SS S N TS STS Total 

1 Semua data ditampilkan sesuai 

dengan format kebutuhan. 

 4    4 

2 Aplikasi menyediakan form input 

data sesuai dengan kebutuhan. 

 3 1   4 

3 Data-data yang berkaitan 

ditampilkan secara detail. 

 3 1   4 

4 Output yang disajikan ditampilkan 

dalam format yang dibutuhkan. 

 4    4 

5 Aplikasi yang dibuat sesuai dengan 

kebutuhan. 

 3 1   4 

Tabel 7 Hasil Perhitungan Kuesioner 

No Pernyataan SS S N TS STS Total 

1 Semua data ditampilkan sesuai 

dengan format kebutuhan. 

 16    16 

2 Aplikasi menyediakan form input 

data sesuai dengan kebutuhan. 

 12 3   15 

3 Data-data yang berkaitan 

ditampilkan secara detail. 

 12 3   15 

4 Output yang disajikan ditampilkan 

dalam format yang dibutuhkan. 

 16    16 

5 Aplikasi yang dibuat sesuai dengan  12 3   15 
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kebutuhan. 

 Total      77 

Berdasarkan hasil perhitungan kuesioner didapat nilai 77 yang berarti 

aplikasi sudah memenuhi kebutuhan Yayasan Bina Darma untuk melakukan 

pengelolaan data pelatihan. 

5. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan 

proses pengolahan data Yayasan Bina Darma tidak lagi perlu melakukan secara 

manual karena sudah mempunyai aplikasi berbasis web. Aplikasi ini dilengkapi 

dengan fungsi cari sehingga jika terdapat perubahan pada salah satu data bisa 

dengan mudah mencarinya. 
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