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ABSTRAK 

Dalam pembuatan sistem aplikasi basis data berbasis web, perancangan 

antarmuka pengguna (presentation layer) dan lapisan bisnis (bussiness layer) 

merupakan tahap yang dilalui setelah pemahaman terhadap kebutuhan pengguna 

sistem. Adanya pola a tau keteraturan dalam implementasi tahap ini menyebabkan 

pengembangan sistem akan /ebih efisien jika menggunakan suatu aplikasi yang 

dapat menghasilkan kerangka dasar aplikasi web dengan cepat untuk kedua layer 

tersebut dan bahkan beserta kode programnya. 

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pada Tugas Akhir ini akan 

diimplementasikan suatu perangkat lunak yang selanjutnya disebut QuickASP. 

QuickASP membangkitkan kode ASP untuk membangun homepage otomatis. 

Untuk membangkitkan kode ASP, QuickASP membutuhkan komponen berupa 

basis data dan file Cascading Style Sheets (CSS). Proses awal yang dilakukan 

QuickASP dalam membangkitkan kode program ASP adalah membaca informasi 

basis data berupa tabel-tabel, nama field dan tipe data. Setelah itu QuickASP 

akan membangkitkan filejile ASP beserta filejile pendukungnya berdasarkan 

hasil pengaturan tampilan halaman web yang dilakukan oleh pengguna. 

Uji coba QuickASP dilakukan pada tiga jenis basis data yaitu Microsoft 

Access, Microsoft SQL Server, dan Oracle. Dari hasil uji coba tersebut, 

QuickASP dapat membangkitkan homepage otomatis beserta fungsi-fungsi yang 

disediakan untuk modifikasi record dan fungsi navigasi. 

VI 



DAFTARISI 

KATA PENGANTAR ................. .. .......... .. .... ..... .. .......... ..... .... .. .. ..... ... ...... ..... ... .... iii 

UCAPAN TERIMA KASIH. ........... .. .... ........... ... .. ... ......... ..... .................... .... ..... .. iv 

ABSTRAK .............. .................... .......... .......... .......... .................. ..... ...... ... ...... ...... . vi 

DAFT AR lSI .. .. .... ... ... ....... ..... ... ....... ... .............. ... ... ............. .. .. .......................... ... vii 

DAFT AR GAMBAR ...... ...... ......... .......... .................... .... .. .. .................. ....... ..... ..... X 

DAFTAR TABEL ... .. ............. .. ............... ..... ............................... .......... ... .. ...... .... xiv 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ........ ...... .. ... ......... ... .... .................. .. .......... .............. .... 1 

1.2 Tujuan dan Manfaat .. ..... ... .......... ......... ... ................. ......... .. ............... 2 

1.3 Permasalahan .... ........................................ ........ .. ........... .............. ...... 3 

1 .4 Batasan Masalah ... ..... ..... ............ ................. ... ....... ... ... .............. ....... . 4 

1.5 Metodologi ... .... ... .... ......... .. ..... ... ....... .. ... .... ... .. .. ... ............ ...... ......... ... 4 

1.6 Sistematika Laporan .................... ............... .. .... ... .. ...... .... .............. .. ... 7 

BAB fl DASAR TEORI ...................................................................................... 10 

2.1 Active Data Object (ADO) ........ ...... .... ...... ... .. ....................... ........ .. 10 

2.2 Properti Basis Data SQL Server ................ ........................ .. ... ...... .. . 11 

2.2.1 View Information Schema ......................... .. .. ...... ..... ... ... ......... 11 

2.2.2 Columnproperty() ..... ....................... .. ......... ........ .... .. .. ............... 12 

2.3 Properti Basis Data Microsoft Access .... ... .. ... ....... ......... ............. .... 13 

2.4 Properti Basis Data Oracle .... ... .. ... .. ... ..... ..... ..................... ... ... .... ..... 13 

2.5 Konsep Aplikasi Berbasis Web ................ ........... .... .......... .... ... .. ..... 15 

2.6 Active Server Pages ........... ...... ... ... ........................ .. ................ ..... ... 16 

Vll 



2.7 Interaksi Manusia dan Komputer.. ................................................... 19 

2.7.1 Wama ........................................................................................ 19 

2.7.2 Bentuk ................ ..... .............................. ..... ........................ ....... 20 

2.7.3 Tipogra:fi ................................ ... ........................................ ..... ... . 21 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN PERANGKA T LUNAK ......... 22 

3.1 Deskripsi Umum Sistem .................................................................. 22 

3.2 Pemodelan Proses .. ................................................ .. ...... .. .. ... .. .. ....... 25 

3.3 Perancangan Tampilan Halaman Web .............. .... .................. .. ....... 29 

3.3.1 Halaman-Halaman Hasil Pembangkitan .... .............. ................. 30 

3.3.2 Tampilan Tipe Masukan dan Validasi Data .............................. 31 

3.3.3 Sekuritas Pengunjung Situs Web .............................................. 32 

BAB IV IMPLEMENT AS! PERANGKA T LUNAK ...................................... 34 

4.1 Lingkungan Implementasi ............................................................... 34 

4.2 Implementasi Antarmuka Pengguna QuickASP .. .................... ...... .. 35 

4.2.1 Bagian Form ........ ..... ...................... ................................ .. ......... 35 

4.2.1.1 Form Pemilihan Proyek .................................................... 35 

4.2. 1.2 Form Pemilihan dan Pemasukan Info Basis Data ............. 37 

4.2.1.3 Form Pemilihan Tabel dan Metode Pembangkitan ........... 40 

4.2.1 .4 Form Pengaturan Tampilan Halaman Daftar (1) .............. 42 

4.2. 1.5 Form Pengaturan Tampilan Halaman Daftar (2) .............. 44 

4.2.1.6 Form Pengaturan Tampilan Halaman Ubab (1) ................ 54 

4.2.1.7 Fonn Pengaturan Tampilan Halaman Ubab (2) ................ 55 

4.2.1.8 Form Pengaturan Tampilan Halaman Pencarian .............. 66 

Vlll 



4.2.1.9 Fonn Pengaturan Tampilan Halaman Login ............ ... .. .. .. 67 

4.2.1.1 0 Fonn Pemilihan Stylesheet dan Direktori Keluaran ........ 70 

4.2.1 .11 Form Pembangkitan Kode Program ASP ..... .... ........... ... 71 

4.2.2 Bagian Tombol ... .. .. ..... ... ................ ............ .......... .. ..... ....... .... ... 74 

4.2.3 Bagian Shortcut ......... ........... .......................... .... ... ... ... .............. 75 

5 BAB V UJI COBA DAN EVALUASI ............................................................ 78 

5.1 Lingkungan Uji Coba ..... .... ......... ..... .. .... .......... ............. ...... ... ....... ... 78 

5.1.1 Server ......... ... .... .. .... ...... .... ....................... ................................. 78 

5.1.2 Client .............. ... ... ....................................... ......................... ..... 79 

5.2 Skenario Uji Coba .......... .. .................................. .. .... .. .......... .. .. .. .... .. 80 

5.2.1 Skenario Pertama .. ...... .. .......... .. .... ...... .. .. ........ .. .... .. .................. 80 

5.2.2 Skenario Kedua .. ...................... .. .......... .. ............................ .... ... 94 

5.2.3 Skenario Ketiga .................................... .. .................................. . 96 

5.2.4 Skenario Keempat ........ .. .................................... .. ................... 100 

6 BAB VI PENUTUP ........................................................................................ 107 

6.1 Kesimpulan .. ........ ... ... ........ ...... .... ........ ... .... ... ... ... .. ... .... ...... .......... . 107 

6.2 Kemungkinan Pengembangan ............................ .. ......................... 107 

7 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 109 

8 LAMP IRAN .................................................................................................... 110 

a. Tabel View Infonnation_Schema SQL Server.. ............ .. .. .. ................. 110 

b. Tabel Column Property() SQL Server .............. .. .. .. ........................ .. .... . 111 

c. Tabel OpenSchema() Microsoft Access .. ...................... .. ...... .... ........... 112 

lX 



DAFTAR GAMBAR 

Gam bar 2.1 Model Obyek ADO ................ .... ..... ... ................ .. .. ............. ...... .... II 

Gambar 2.2 Arsitektur Three-tier.. .................................................................... I6 

Gambar 2.3 Ilustrasi Kombinasi Skrip ASP [6]. ............... .... ............. ... ..... .. .. ... 17 

Gambar 3.1 Gambaran Umum Sistem QuickASP ............................................ 23 

Gambar 3.2 DFD Level 0 ................................................................................. 25 

Gambar 3.3 DFD Level !.. ... .. .. .......... .. ...... ....... ......... ... ............. ..... .................. 26 

Gambar 3.4 DFD Level2 Proses 1.1 .. ....... ... ............ .. ............ ......... ... .. ... ... ... ... 28 

Gambar 3.5 DFD Level2 Proses 1.5 ... .. ...... ... .. ... ..... ............. .............. .......... ... 29 

Gambar 4.1 Form Pemilihan Proyek (pilihan pertama) .................................... 35 

Gambar 4.2 Form Pemilihan Proyek (pilihan ke dua) ...................................... 36 

Gambar 4.3 Form Pemilihan dan Pemasukan Info Basis Data MS Access ...... 37 

Gambar 4.4 Form Pemilihan dan Pemasukan Info Basis Data SQL Server ..... 38 

Gambar 4.5 Form Pemilihan dan Pemasukan Info Basis Data Oracle ............. 39 

Gambar 4.6 Form Pemilihan Tabel dan Metode Pembangkitan ....................... 40 

Gambar 4.7 Form Pengaturan Tampilan Halaman Da:ftar (1) ............ .. .. .......... 42 

Gambar 4.8 Form Pengaturan Tampilan Halaman Da:ftar(2) ........................... 44 

Gambar 4.9 Pengaturan Kolom Label pada Form Pengaturan Halaman Daftar45 

Gambar 4.10 Pengaturan Kolom Detail Page pada Form Pengaturan Halaman 

Daftar ............................................................................................. 46 

Gam bar 4.11 Pengaturan Kolom View As pada Form Pengaturan Halaman 

Daftar .... .. ..... ...... ... .. ........ ... .... .. .............. ..... ........... .... ............. ....... 47 

Lllll. _,fllt~~tAIJ.AAa 

jTlTU"T T!KN()4....0et 

.E..UlUI'1 • HO~ .. -- l 



Gambar4.12 

Gambar 4.13 

Gambar 4.1 4 

Gambar4.15 

Gambar4.16 

Gambar4.17 

Gambar 4.18 

Gambar4.19 

Gambar 4.20 

Gambar 4.21 

Gambar 4.22 

Gambar4.23 

Gambar 4.24 

Gambar4.25 

Gambar4.26 

Gambar4.27 

Gambar4.28 

Gambar 4.29 

Gambar4.30 

Gambar4.31 

Gambar4.32 

Pengaturan Kolom View Format pada Form Pengaturan 

Halaman Daftar .................... .. ............. .. ....... ............ ................. 50 

Form Pengaturan Tampilan Tipe Data Text .... .. .... .. ..... ......... .... 50 

Form Pengaturan Tampilan Tipe Data Currency ... ....... ... .. .. ..... 51 

Form Pengaturan Tampilan Tipe Data True/False ........ .. ...... ... 52 

Form Pengaturan Tampilan Tipe Data image .... .... .............. .. .. 53 

Form Pengaturan Tampilan Tipe Data Date .... ......... ....... ..... ... 53 

Form Pengaturan Tampilan Halaman Ubah (1) ..................... ... 54 

Form Pengaturan Tampilan Halaman Ubah (2) ........ ......... .. .. ... 55 

Form Pengaturan Jenis Masukan Text Field ................ ... .... ...... 58 

Form Pengaturan Jenis Masukan Text Area ..... .. ..... ..... ... ...... ... . 60 

Form Pengaturan Jenis Masukan Combobox (Pilihan Pertama)61 

Form Pengaturan Jenis Masukan Combobox (Pilihan Kedua) .. 62 

Form Pengaturan Jenis Masukan File-based image dan 

Database image .......................... .......... ............................. ..... .. 63 

Form Pengaturan Jenis Masukan Date ..... ....... .. .. ..... ... .. ..... .. .... . 64 

Date Time Picker.. ............................................ ................ ... ...... 65 

Form Pengaturan Tampilan Halaman Pencarian ......... .... ...... .... 66 

Form Pengaturan Tampilan Halaman Login .. ............ ............... 67 

Form Pengaturan Tampilan Halaman Login (Tingkat Lanjut) . 68 

Form Pemilihan Stylesheet dan Direktori Keluaran .................. 70 

Form Pembangkitan Kode ASP ... ............... ..... ..... ...... .............. 71 

Macam-macam Tombol pada QuickASP .... .............................. 74 

Xl 



Gambar4.33 

Gambar 5.1 

Gambar 5.2 

Gambar 5.3 

Gambar 5.4 

Gambar 5.5 

Gambar 5.6 

Gambar 5.7 

Gambar 5.8 

Gambar 5.9 

Gambar 5.10 

Gambar 5.11 

Gambar 5.12 

Gambar 5.13 

Gambar 5.14 

Gambar 5.15 

Gambar 5.16 

Gambar 5.1 7 

Gambar 5.18 

Gambar 5.19 

Gambar 5.20 

Shortcut pada QuickASP ........................................................... 76 

Struktur Basis Data Northwind pada MS SQL Server.. ............ 81 

Form Pemilihan Proyek (Skenario 1) .............. .... ..................... 82 

Form Pemilihan Basis Data ...................................................... 82 

Form Pemilihan Tabel dan Metode Pembangkitan 

(Skenario 1 ) .... ... ...................... ... ....... ............... .... ..................... 83 

Form Pemilihan FieldHalaman Daftar (Skenario 1) ................ 84 

Form Pengaturan Halaman Daftar (default) .................... ......... 85 

Form Pengaturan Halaman Daftar (setelah diubah) .................. 85 

Form Pengaturan Sustman Field pada Halaman Ubah 

(Skenario 1 ) ............................................................................... 86 

Fonn Pengaturan Halaman Ubah Skenario 1 (default) ............. 87 

Desain Basis Data "Northwind" Tabel "Employees" ............... 88 

Form Pengaturan Halaman Ubah Skenario 1 (setelah diubah) . 88 

Form Pengaturan Halaman Pencarian (Skenario 1) .................. 89 

Form Pengaturan Halaman Login (Skenario 1) ........ .... ............ 90 

Pemiliban Sty/esheet (Skenario 1 ) ............................................. 90 

Pemilihan Direktori Keluaran dan URL Website (Skenario 1). 91 

Form Pembangkitan Kode Program (Skenario !) ..................... 91 

Tampilan Halaman Daftar (Skenario !) .................................... 92 

Tampilan Halaman Ubab (Skenario 1) ...................... ............... 92 

Tampilan Halaman Tampil (Skenario 1 ) ................................... 93 

Tampilan Halaman Tam bah (Skenario 1) ................................. 94 

Xll 



Gambar 5.21 Form Pemilihan Tabel dan Metode Pembangkitan 

(Skenario 2) ......... ........... .. ...... .... .. .. ..... ..... ....... ................... .... ... 95 

Gambar 5.22 File-File Hasil Pembangkitan Kode pada Skenario Kedua ... ... . 96 

Gambar 5.23 Form Pemilihan Proyek yang Sudah Ada (Skenario 3) .... .... .... 97 

Gambar 5.24 Form Pengaturan Halaman Daftar pada Proyek yang Dibuka 

Gambar 5.25 

Gambar 5.26 

Gambar 5.27 

Gambar 5.28 

Gambar 5.29 

Gambar 5.30 

(Skenario 3) .. ...... ... ......... ..... ........ ................. ............... ..... ......... 98 

Form Pengaturan Halaman Login (Skenario 3) ........................ 99 

Tampilan Halaman Login (Skenario 3) ...... .. .... .. ..................... .. 99 

Properti Kolom dari Tabel "ANGGOT A" (Skenario 4) .. ... ... 100 

Pengaturan Format Tampilan Halaman Ubah (Skenario 4) .... 101 

Pengaturan Format Tampilan Halaman Login (Skenario 4) ... 102 

Pengaturan Format Tampilan Halaman Login Lanjut 

(Skenario 4) .... ........ .. ................ .. ............. ....... .............. ........... 103 

Gambar 5.31 Tampilan Halaman Login .......... ... ........................... ........ ... .... 104 

Gambar 5.32 Tampilan Halaman Daftar ....................................................... 104 

Gambar 5.33 Pesan Error .................... ................................... ........... ..... ....... l05 

Gambar 5.34 Tampilan Halaman Ubah ........................................................ 105 

Gambar 5.35 Login sebagai Tamu ................................... ............................ . 106 

Gambar 5.36 Halaman Daftar untuk Login sebagai Tamu ............ ............... 106 

Xlll 



Tabel2 .1 

Tabe13 .1 

Tabel3 .2 

Tabe14.1 

Tabe14.2 

Tabe14.3 

DAFTAR TABEL 

Arti universal dari bentuk secara psikologi ..... .................... ..... ... . 20 

Tipe Masukan Berdasarkan Tipe Data ......................................... 31 

Jenis Validasi Data ................. ... .. ...... .... ....................................... 32 

Jenis Tampilan pada Halaman Daftar dan Halaman Detail 

Berdasarkan Tipe Data .......... .. .... .. ...... ....... .. ......... ....... ... ........ ... .. 47 

Jenis Masukan pada Halaman Ubah dan Halaman Tambah 

Berdasarkan Tipe Data ...... .... ....................................................... 57 

Jenis Validasi Data pada Pengaturan Tampilan Halaman Ubah dan 

Halaman Tam bah .................. .... ........... .. ....... ...... .. .. ........... .... ...... 59 

XIV 



BABI 

PENDAHULUAN 

Bab ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan tugas akhir secara umum 

meliputi latar belakang pembuatan tugas ak:hir, tujuan serta manfaat tugas akhir 

yang dibuat, permasalahan yang akan dihadapi, metodologi pembuatan tugas 

akhir, dan sistematika laporan tugas akhir. 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan internet, teknologi 

web dari waktu ke waktu juga mengalami perkembangan yang pesat. Saat 

ini web bukan lagi merupakan sebuah halaman on-line yang hanya bisa 

dibaca atau statis, namun telah berkembang menjadi web yang lebih 

dinamis dan interaktif, yang mampu menerima dan memberikan respon 

dari dan ke pengakses. Selain itu sejalan dengan perkembangan teknologi 

web, nilai manfaat dari keberadaan web bagi masyarakat juga mengalami 

peningkatan. Pada mulanya web hanya berfu.ngsi sebagai penyedia layanan 

informasi secara on-line. Namun saat ini web telah berkembang sebagai 

salah satu aspek penunjang dalam dunia bisnis yang diwujudkan dalam 

bentuk e-commerce, e-marketing, on-line transaction, dan lain-lain. 

Salah satu bahasa pemrograman yang dapat dipakai untuk membuat 

sebuah web yang dinamis adalah ASP (Active Server Pages). ASP adalah 

suatu skrip yang bersifat server-side yang memiliki kemampuan untuk 
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dikombinasikan dengan teks, HTML, dan komponen-komponen lain untuk 

membuat halaman web yang lebih menarik, dinamis, dan interaktif. 

Pada umumnya seorang pengembang web hams memahami sintaks 

ASP dan HTML serta bahasa SQL jika hendak mengembangkan sebuah 

situs web dengan bahasa pemrograman ASP. Padahal tidak semua orang 

mempunyai cukup waktu untuk mempelajari lebih dalam tentang 

pemrograman web (ASP) dan pemrograman basis data (SQL) di depan 

komputer. Selain itu jika pengembang ingin melakukan desain ulang pada 

basis data yang digunakan, misal ingin mengganti tipe data sebuah kolom 

pada sebuah tabel basis data, pengembang web juga hams mengubah 

desain pada basis data. Akibatnya, kode program ASP yang telah dibuat 

pun hams diubah. Hal ini semakin membuat terasa sulit jika ingin 

membuat sebuah web yang dinamis. 

Untuk itu, tugas akhir ini akan membuat sebuah perangkat lunak agar 

pembuatan web dinamis berbasiskan ASP menjadi lebih mudah dan cepat. 

Perangkat lunak yang dibuat secara otomatis akan menghasilkan kode 

program ASP kemudian mengirim data ke URL yang diinginkan. 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan utama dari pembuatan tugas akhir ini adalah untuk membuat 

perangkat lunak yang mampu membangkitkan kode program ASP 

berdasarkan pembacaan struktur basis data asal. Perangkat lunak juga 
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dilengkapi fitur tmtuk memperrnudah penggtma melakukan mod1fikasi 

pada desain tampilan web sesuai kehendaknya. 

1.3 Permasalaban 

Pennasalahan yang diangkat dalam Tugas Akhir ini adalah: 

J. Bagaimana agar perangkat hmak yang dibuat mampu membaca 

struktur basis data yang dimasukkan pengguna. Misal nama-nama 

tabel, nama-nama kolom tmtuk tiap tabel beserta tipe data dan 

panjant,'llya, serta relasi antar tabel. 

2. Bagaimana agar perangkat hmak yang d1buat menyediakan fasilitas 

yang memungkink.an pengguna untuk melakukan modifikasi desain 

antar muka pada situs web meliputi desain tampilan secara 

keselumhan, tipe masukan yang digunakan (button, textbox, checkhox, 

combobox, listbox, radio bullon), serta navigasi record. 

3. Bagaimana membuat perangkat lunak yang dapat berfungsi sebagai 

pembangkit kode program ASP untuk pembuatan web yang dinamis 

dengan berbagai pilihan provider basis data 

4. Bagaimana agar perangkat lunak yang dibuat mampu menyesuaikan 

kode program ASP hasil jika dilakukan perubahan pada desain basis 

data asal dengan melakukan pembangkitan ulang. 
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1.4 Batasan Masalah 

Dari permasalahan-permasalahan di atas, maka batasan dalam tugas 

akhir ini adalah : 

1. Basis data sumber yang dapat dibaca oleh perangkat lunak ini dibatasi 

pada basis data Microsoft Access, SQL Server, dan Oracle. 

2. Perangkat lunak mampu melakukan pembaruan pada kode program 

ASP jika dilakukan perubahan struktur field pada tabel basis data 

sumber dengan tipe data yaitu text, numeric, date , boolean dan image 

(.gif, .jpg, .bmp). 

3. Perangkat lunak yang dibuat merupakan aplikasi desktop. 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Studi Literatur dan Pemahaman Sistem 

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan informasi yang 

berhubungan dengan konsep-konsep dan teknik tentang bahasa 

pemrograman ASP, Visual Basic 6, serta teknik pemrograman basis 

data yang meliputi Oracle 9i, SQL Server dan Microsoft Access. 

Konsep tersebut diperoleh dari berbagai referensi (buku teks, paper, 

maupun artikel-artikel di internet). 

2. Perancangan Sistem 

- Perancangan Data 
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Pada tahap ini akan dirancang data masukan dan data keluaran 

yang dihasilkan perangkat lunak. 

- Perancangan Proses 

Pada tahap ini akan dirancang proses-proses yang dilakukan oleh 

perangkat lunak mulai pemilihan jenis basis data, pemilihan tabel, 

proses pengaturan format halaman web untuk tiap tabel, sampai 

proses pembangkitan kode program ASP 

- Perancangan Antarmuka Pengguna 

Antarmuka pengguna yang bersifat user friendly dirancang untuk 

memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi QuickASP 

illl . 

3. Implementasi Sistem dan Pembuatan Perangkat Lunak 

Berdasarkan rancangan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya, 

pada tahap ini dilakukan implementasi sistem serta pembuatan 

perangkat lunak. Perangkat lunak dibuat dengan menggtmakan 

Microsoft Visual Basic 6. 

a. Pengambilan properti basis data yang meliputi nama tabel, nama 

view, nama kolom, tipe data, panjang kolom, primary key, foreign 

key. 

b. Pembangkitan file proyek dengan ekstensi .qap (Quick ASP 

Project) yang berisi data desain halaman web sesuai pengaturan yg 

dilakukan pengguna 
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c. Pembangkitan kode program ASP beserta file-file pendukung yang 

diperlukan (JavaScript, CSS) 

4. Uji Coba dan Evaluasi 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem perangkat 

hmak yang telah selesai dikembangkan melalui beberapa skenario 

yaitu: 

Melakukan pembangkitan kode program ASP dengan cara 

membuat proyek baru maupun membuka proyek yang sudah ada 

Melakukan pembangkitan kode program ASP dari berbagai basis 

data (Oracle, SQL Server, dan Microsoft Access) 

Melakukan pembangkitan kode program ASP baik secara manual 

( dengan melakukan pengaturan tiap halaman web yang akan 

dihasilkan) maupun secara otomatis (menggunakan format halaman 

web yang telah disiapkan oleh aplikasi) 

Melakukan pengaturan tampilan antarmuka pengguna tiap halaman 

web yang meliputi List Page, Detail Page, Add Page, Edit Page, 

Search Page, dan Login Page 

Melakukan pembangkitan kode program ASP dengan 

menggunakan berbagai file CSS (Cascading Style Sheet) yang telah 

disediakan aplikasi 

Setelah dilakukan uji coba terhadap perangkat lunak, kemudian 

dilakukan evaluasi apakah tujuan yang telah ditentukan tercapai atau 

tidak dengan parameter sebagai berikut: 
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a. Kemampuan dalam membangkitkan kode program berdasarkan 

data masukan yaitu properti basis data, data basil pengaturan untuk 

tiap halaman web, dan file CSS 

b. Konsistensi dan kestabilan sistem homepage yang dihasilkan dari 

apbkasi ini 

Selanjutnya jika ditemukan kesalahan-kesalahan pada sistem yang 

telah dibuat maka dilakukan perbaikan-perbaikan bagi kesempurnaan 

sistem tersebut. 

5. Penyustman Buku Tugas Akhir 

Tahap penulisan buku tugas akhir bertujuan untuk menuliskan 

informasi-informasi mengenai perangkat lunak yang telah dibangtm. 

Tahap ini sekaligus merupakan tahap terakhir dari pembentukan sistem 

secara keseluruhan. 

6. Revisi Buku Tugas Akhir 

Dalam tahap ini dilakukan perbaikan-perbaikan atau penambahan

penambahan yang diperlukan terhadap buku tugas akhir yang telah 

dibuat. 

1.6 Sistematika Laporan 

Pembahasan yang akan disajikan dalam tugas akhir ini dibagi menjadi 

dalam beberapa bab sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 
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Berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat serta metodologi dan sistematika pembahasan dari tugas akhir. 

Bab ll Dasar Teori 

Pada bab ini akan dibahas dasar -dasar ilmu yang mendukung 

pengerjaan tugas akhir ini, meliputi Microsoft Visual Basic 6, SQL Server 

Schema, Microsoft Access MySys Object, Oracle 9i, ActiveX Data Object 

(ADO), Active Server Page (ASP), serta lnteraksi Manusia dan Komputer 

(IMK). 

Bab lll Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan sistem secara umum beserta komponen-komponen yang 

terlibat di dalamnya, meliputi struktur data aplikasi, pengumpulan basis 

data, perancangan proses kebutuhan sistem, serta perancangan antarmuka 

pengguna. 

Bab IV Implementasi Perangkat Lunak 

Pada tahap ini dilakukan implementasi pembuatan perangkat lunak 

berdasarkan rancangan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. 

Bab V Uji Coba dan Evaluasi 

Pada tahap ini perangkat lunak yang telah dibuat akan diuji, dievaluasi 

serta dilakukan penyempumaan jika masih terdapat kekurangan. Uji coba 

yang dilakukan diantaranya dengan melakukan proses pembangkitan kode 

ASP melalui berbagai pilihan basis data, melakukan pengaturan halaman 

web yang hendak dibangkitkan, serta dengan memilih file CSS yang 

berlainan 
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Bab VI Penutup 

Penarikan kesimpulan dan saran pengembangan lebih lanjut dari 

sistem yang dibuat. 



BABII 

DASAR TEORI 

Pada bagian ini akan dibahas konsep dasar serta teknologi yang digunakan 

untuk mengimplementasikan pembuatan perangkat lunak QuickASP. 

2.1 Active Data Object (ADO) 

ADO memiliki kemampuan untuk mengakses beragam sumber data, termasuk 

di dalamnya adalah basis data dalam format Microsoft Access dan Microsoft SQL 

Server, maupun basis data yang bukan dari Microsoft seperti basis data Oracle dan 

Sybase. Dan yang lebih penting lagi yaitu bahwa ADO pada akhimya akan 

menggantikan DAO (Data Access Objects) dan RDO (Remote Data Objects), 

yang merupakan teknologi pengaksesan data cara lama. Microsoft meyakinkan 

bahwa ADO akan terus dikembangkan dan menduktmg kompatibilitas dengan 

sistem operasi dan basis data masa depan. 

ADO memiliki model obyek yang dapat dilihat pada gam bar 2 .1. 

10 



11 

·I --.1 •• -- .. .,_ .. _._ l 

·I ~I_ , _ • • · _I • 

--1 ' I~ ' 

·I ... -.. -.-.--· · r · ~· ,~ ·t 

{ • ..•..• -- ... i ll ' l:' 

·I ·. -··- ··-· -~ 
-1 ·' ··'·· ----+- .. I ... . • I 

,.I . • I. 

Gambar 2.1 Model Obyek ADO 

Seperti dapat dilihat pada gambar 2. 1, ADO memiliki model obyek yang 

relatif sederhana dan terdiri atas 3 (tiga) obyek utama dimana tiap-tiap obyek 

memiliki sejumlah properti dan metode. 

2.2 Properti Basis Data SQL Server 

2.2.1 View Information Schema 

Pada SQL Server versi 7.0 ke atas, informasi mengenai struktur basis data 

SQL Server seperti nama basis data, nama-nama tabel, struktur tabel, nama-nama 

view, nama-nama kolom untuk tiap tabel, tipe data masing-masing kolom, dan 

informasi lainnya, tersimpan dalam sebuah view yang bernama 

INFORMATION_ SCHEMA. Masing-masing basis data memiliki view ini. 
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Ber:ikut beberapa sintaks SQL yang digtmakan tmtuk menampilkan beberapa 

properti basis data: 

1. Untuk menampilkan daftar nama-nama basis data dimana pengguna tertentu 

memiliki hak akses tertentu: 

select * from information sch ema . schemata 

2. Untuk menampilkan daftar nama-nama tabel 

select * from information sch ema . tables 

where table_type = ' base table ' 

3. Untuk menampilkan daftar nama kolom yang merupakan primary key 

select * from Information Schema . Key_ Column_Usage 

where TABLE NAME= '" & MyTable & "' 

and constraint name like ' %PK% ' 

Daftar tabel selengkapnya yang menampilkan properti dari view 

information_ schema dapat dilihat pada halaman lampiran. 

2.2.2 Columnproperty() 

Selain dengan cara mengakses vtew INFORMATION_SCHEMA, SQL 

Server juga menyediakan sebuah fungsi yang dapat digunakan tmtuk mendapatkan 

basis data properties yang lain. Fungsi tersebut adalah COLUMNPROPERTY 

yang mengembalikan informasi mengenai parameter dar:i suatu k:olom atau 

prosedur. 

Sintaks : COLUMNPROPERTY ( id, column ,property) 

Argumen 
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id : ID (identifier) dari tabel atau prosedur 

column : nama kolom atau parameter 

property : properti yang in gin diam bil nilainya 

Daftar tabel selengkapnya yang menampilkan nilai serta nilai balik dari fungsi 

columnpropertyO dapat dililiat pada balaman lampiran. 

2.3 Properti Basis Data Microsoft Access 

Infonnasi mengenai struktur basis data pada Microsoft Access dapat diambil 

dengan menggunakan fungsi OpenSchema() pada Microsoft Visual Basic 6. 

Daftar beberapa parameter pada fungsi OpenSchema() beserta nama kolom 

yang menyertainya dapat dilihat pada halaman lampiran. 

2.4 Properti Basis Data Oracle 

Informasi stmktur basis data Oracle tersimpan dalam beberapa tabel. Berikut 

beberapa sintaks SQL yang digunakan untuk menampilkan beberapa properti 

basis data Oracle: 

1. Untuk menampilkan daftar nama-nama tabel 

select TABLE NAME from USER TABLES 

2. Untuk menampilkan daftar nama-nama view 

select VIEW NAME from USER VI EWS 
- -

3. Untuk menampilkan daftar nama-nama .field dari sebuah tabel 

select COLUMN NAME from USER TAB COLUMNS 
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where table name= ' table name ' 

4. Untuk menampilkan daftar properti dari sebuahfield 

select 

DATA_DEFAULT, DATA_TYPE , DATA_LENGTH , NULLABLE 

from USER TAB COLUMNS 

where TABLE NAME= ' table name ' 

and COLUMN NAME= ' column name ' 

5. Untuk menampilkan daftar field yang merupakan primary key dari sebuah 

tabel 

select COLS . TABLE_NAME , COLS . COLUMN_NAME , 

COLS . POSITION , CONS . STATUS , CONS . OWNER 

from ALL_CONSTRAINTS CONS , ALL_CONS_COLUMNS COLS 

where COLS . TABLE NAME = ' table name ' 

and CONS . CONSTRAINT TYPE 

and CONS . CONSTRAINT NAME 

and CONS.OWNER = COLS . OWNER 

' P ' 

COLS . CONSTRAINT NAME 

order by COLS . TABLE_NAME , COLS . POSITION 

6. Untuk menampilkan daftar field yang merupakan Foreign Key dari sebuah 

tabel 

select a . CONSTRAINT_NAME , a . CONSTRAINT_TYPE , 

b . TABLE_NAME MYTABLE , b . COLUMN_NAME MYCOLUMN 

from ALL CONSTRAINTS A, ALL_CONS_COLUMNS B 

where a.OWNER= ' OWNER NAME ' 

and a.CONSTRAINT TYPE= ' R ' 

and b.CONSTRAINT NAME=a . R CONSTRAINT NAME 
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2.5 Konsep Aplikasi Berbasis Web 

Dalam tugas akhir ini, perangkat lunak akan membangkitkan kode asp 

sebagai hasil dari proses pembangkitan kode. Pada sub-bab ini akan dijelaskan 

konsep aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web memiliki bagian dasar atau 

lapisan sebagai berikut : 

~ Client, yang termasuk di dalamnya antara lain : web browser dari 

pengguna, java applet, aplikasi java, atau platform dari program client 

yang berdiri sendiri. 

~ Aplikasi logika, meliputi: algoritma pengkodean pada kode program CGI, 

modul khusus dari web server, atau aplikasi server yang berdiri sendiri. 

~ Konektifitas basis data, meliputi : API dari basis data, protokol 

konektifitas umum seperti ODBC atau JDBC. 

~ Server untuk basis data, seperti : RDBMS, ODBMS dan lain-lain.[3]. 

lmplementasi dari beberapa aplikasi dapat menggtmakan model multitier, 

karena satu atau beberapa lapisan dapat dipakai bersama-sama. Namun 

implementasi secara umum adalah sistem three-tier (tiga lapisan), yang terdiri dari 

tiga komponen utama, yaitu : 

~ Lapisan pertama, yang merupakan aplikasi dari client, contohnya 

browser dari pengguna 

~ Lapisan kedua, merupakan aplikasi web server, Kode program CGI dan 

API koneksi untuk basis data, seperti Apache web server dengan modul 

PHPnya, liS ASP. 



~ Lapisan ketiga adalah server untuk basis data.[2]. 

Tiga lapisan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

Lapisan Pertama 

Browser 

Java 
applet/ Aplikasi 

Platform dari 
client 

HTTP 

HTTP 

HTTP 

Lapisan Kedua 

Web Server+ CGI 
Program/Service 
Kode program PHP, 
Kode program ASP 

ODBC/JDBC 
Basis data API 

Basis Data 

Lapisan Ketiga 

Gambar 2.2 Arsitektur Three-tier 

2.6 Active Server Pages 
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Pada dasamya bahasa-bahasa yang dapat digunakan untuk membangun suatu 

web dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Client-side dan Server-side. Client-side 

memiliki arti bahwa informasi yang disampaikan akan dieksekusi di client atau 

browser. Adapun lawannya adalah Server-side, yaitu proses pengeijaan informasi 

akan dikirim dan diproses di server web tersebut. 
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Active Sever Pages (ASP) adalah suatu skrip yang bersifat server-side yang 

memiliki kemampuan untuk dikombinasikan dengan teks, HTML, dan komponen-

komponen lain untuk membuat halaman web yang lebih menarik, dinamis, dan 

interaktif Komponen adalah objek yang sudah terkompilasi dengan native code di 

masing-masing platform, baik itu platform Windows mauptm platform lainnya. 

Dalam ASP dapat digunakan sintaks pemrograman VBKode program ataupun 

Jkode program sehingga web programmer dapat secara bebas memilih salah satu 

bahasa pemrograman yang dikuasai atau disenanginya. 

Dalam pembuatan aplikasi yang interaktif antara pemilik web dan pengunjtmg 

dengan menggunakan ASP diperlukan dukungan bahasa lain. Sebagai contoh, 

apabila ingin membuat aplikasi yang melibatkan penggunaan basis data maka 

perlu juga digunakan bahasa SQL. 

0 
D 
B 
c 

Internet Information Server 

Gambar 2.3 Ilustrasi Kombinasi Skrip ASP [6] 

lllkrlll't 
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ASP dimaksudkan untuk menggantikan teknologi lama yang bersifat 

server-side, seperti CGI (Common Gateway Interface) yang memiliki beberapa 

kelemahan dan beijalan di lingkt.mgan UNIX. Ciri yang dimiliki oleh aplikasi 

yang menggunakan ASP salah satunya adalah bahwa aplikasi tersebut memilki 

ekstensi .asp. 

Kelebihan-kelebihan ASP dalam pembuatan aplikasi dinamis 

dibandingkan dengan yang lain yaitu: 

Sintaks-sintaksnya mudah dipelajari karena tidak mengenal pendeklarasian 

variabel dan akses tingkat rendah lainnya 

Kode program terintegrasi dengan file HTML sehingga memudahkan 

pembuatan desain tampilan dan dapat beijalan lebih cepat dibandingkan 

dengan CGI 

ASP merupakan kode program yang berorientasi pada objek dan dapat 

dikembangkan lebih jauh dengan menggunakan komponen-komponen 

ActiveX server atau ADO 

Tidak ada proses compiling atau linking 

ASP memiliki fleksibilitas, dapat berinteraksi dengan aplikasi-aplikasi web 

yang dibuat dengan bahasa CGI, ISAP, dan kode program lainnya 

Untuk mencoba, kode program ASP dapat dijalankan pada sebuah PC 

berbasis Windows tanpa terhubung ke internet dengan terlebih dahulu menginstall 

Personal Web Server (PWS) atau Internet Information Server (liS). 

Pemrograman ASP merupakan program kode program sebagai alat bantu 

pembuatan homepage. Halaman-halaman web akan bergerak secara dinamis 



19 

dengan adanya program kode program, sedangkan form-form HTML cendenmg 

statis. Program ASP selalu ditandai blok program <% dan akhir blok o/o>. Tanda 

tersebut bisa disisipkan di sembarang tempat kode HTML dan file ASP harus 

disimpan dengan akhiran *.asp, sedangkan tempat file harus di direktori yang 

dieksekusi oleh web server. Default tempat biasanya adalah c:\webshare atau 

c: \inetpub\wwwroot. 

2.7 Interaksi Manusia dan Komputer 

Dalam tugas akhir ini, perangkat lunak akan membangkitkan kode ASP yang 

digtmakan untuk membangun sebuah homepage. Pada sub bab ini akan dijelaskan 

konsep interaksi manusia dan komputer, terutama konsep yang berhubungan 

dengan perangkat lunak dan homepage yang dibangk:itkan. 

2.7.1 Warna 

Pemilihan warna adalah satu hal yang sangat penting dalam menentukan 

respon dari pengtmjung. Wama adalah hal yang pertama dilihat oleh seorang 

pengunjung (terutama wama latar belakang), dan dalam pembuatan situs bisa 

membuat situs untuk menampilkan wama dulu sementara isi yang lain (tulisan 

dan gambar) masih dalam proses download. Cara ini akan membuat kesan untuk 

selunJh situs itu. 

Untuk mencapai desain wama yang efektif, bisa dimulai dengan memilih 

wama yang bisa merepresentasikan tujuan dari situs. Pallet warna yang dipakai 

sebaiknya cocok dengan pribadi dan tujuan dari situs tersebut. Jika misalnya 
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situsnya adalah tmtuk situs komunitas, maka sebaiknya memilil1 warna-warna 

hangat untuk membuat suasana lebih santai. Jika situsnya adalah untuk situs 

infonnasi, dimana isi akan mendominasi, maka warna sebaiknya sederhana dan 

tidak mengganggu (misalnya jangan menggunakan latar belakang dengan wama 

mencolok). 

2.7.2 Bentuk 

Bentuk juga bisa digunakan untuk menarik respon dari pengunJung. 

Penggunaan bentuk yang efektif secara psikologi akan memotivasi pengunjung, 

menginspirasi pengunjung dan memberikan tantangan kepada pengunjung. 

Tabel 2.1 Arti universal dari bentuk secara psikologi 

Bentuk Respon Psikologis 
Lingkaran - Koneksi, komunitas, keseluruhan, ketahanan, pergerakan, 

keamanan. 
- Referensi untuk perasaan kewanitaan kehangatan, 

kenyamanan, sensualiatas, dan cinta. 
Kotak - Keteraturan, logis, keamangan. 

- Kotak juga adalah dasar dari objek 3 dimensi yang berarti 
berat, massa, dan kepadatan. 

Segitiga - Energi, power, keseimbangan, hukum, ilmu pasti, agama. 
-Juga sebagai referensi untuk perasaan maskulin : kekuatan, 

agresi, dan pergerakan yang dinamik. 

Bentuk biasanya dapat digabtmgkan tmtuk membuat kesan yang lebih kuat. 

Misalnya penggunaan sebuah lingkaran dan sebuah segi tiga, akan menghasilkan 

kesan berenergi, dan dinamik. Atau penggunakan sebuah lingkaran dan sebuah 

persegi untuk kehangatan dan perasaan aman. 

Kekuatan dari bentuk dan kombinasi bentuk telah ditujukan di berbagai 

bidang, seperti automotif, bangunan, kemasan produk, dan logo perusahaan. 
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2.7.3 Tipograti 

Tipograft adalah sebuah seni cukup rumit, apalagi kerumitannya ditambah 

dengan medimn desain web yang terbatas. Huruf di web dapat dibuat sebagai 

bagian dari gambar, atau dengan cara HTML, atau dengan stylesheets. 

Dengan cara HTML dan stylesheets, kadang akan didapatkan basil ya11g 

kurang memuaskan atau kurang bagus karena bentuk huruf yang digunakan 

mungkin tidak akan tersedia di komputer si pengunjlmg. Jika komputer 

penglmjlmg tidak mempunyai bentuk huruf yang telah ditentukan oleh pembuat 

web, maka yang aka11 digunakan adalah taJTipilan menggtmakan bentuk humf 

alternatif atau bentuk huruf standard. 

Perancang dapat menentukan pilihan tentang huruf yang mereka buat dengan 

gam bar, d<m juga bentuk huruf lill1um yang dipakai pada isi tulisan. Begitu banyak 

bentuk huruf, sa1npai sulit tmtuk mengatakan berapa banyak bentuk humf yang 

ada. Sehingga agak sulit untuk menentukan efek atau pengaruh yang bisa 

ditimbulkan kepada pengunjlmg. 



BABHI 

ANALISIS DAN PERANCANGAN PERANGKA T LUNAK 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis dan perancangan perangkat 

lunak yang meliputi deskripsi umum sistem, pemodelan proses dengan Data Flow 

Diagram, serta perancangan tampilan halaman web yang dikehendaki sebagai 

bagian dari proses perancangan sistern secara keselumhan. Pernodelan data yang 

meliputi COM (Conceptual Data Modelling) dan PDM (Phisically Data 

Modelling) tidak dibuat karena aplikasi QuickASP ini tidak membutuhk.an basis 

data sebagai penyimpan proyek maupun kode program yang dibangkitkan. 

3.1 Deskripsi Umum Sistem 

Secara garis besar, perangkat lunak yang hendak dibuat berfungsi sebagai 

pembangkit kode program ASP beserta kode program lain sebagai pendukung 

untuk menghasilkan halaman web dinamis. Disebut dinamis karena pengunjung 

web dapat melakukan proses penambahan, pengubahan serta penghapusan data 

suatu tabel pada basis data tertentu. Dengan demikian, perlu dilakukan 

pembukaan dan pembacaan isi maupun struktur basis data. 

22 



Metadata basis data 

Data basis data 

BASIS DATA 

PENGGUNA 
r,-:-.:.. 
\L __ ~ 

OuickASP 

File *.qap 
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HOMEPAGE 

Gam bar 3 .1 Gambaran Ummn Sistem Quick ASP 
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Dari gambar di atas terlihat bahwa pengguna cukup memasukkan nama basis 

data yang hendak dibangkitkan ke dalam kode program ASP serta memilih 

stylesheet yang telah disediakan oleh aplikasi. Selanjutnya aplikasi akan membaca 

isi dan struktur basis data tersebut guna pengaturan tampilan masing-masing 

halaman web. Kemudian pada akhimya aplikasi akan membangkitkan kode 

program ASP dan beberapa kode program penduktmg lainnya. 

Secara detail proses-proses yang dilakukan penggtma yaitu: 

a . Memilih antara membuat proyek barn atau membuka proyek yang sudah ada 

b. Memilih direktori untuk menyimpan file proyek yang berekstensi * .qap. File 

yang berekstensi *.qap (QuickASP Project) ini terbentuk setiap saat aplikasi 

QuickASP selesai melakukan pengaturan halaman web yang akan dihasilkan. 

File ini berisi kode-kode hasil pengaturan halaman web yang diperlukan oleh 

Quick ASP guna pembangkitan kode ASP. 
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c. Memasukkan nama basis data beserta propertinya jika diperlukan (username 

dan password) 

d. Memilih tabel yang hendak dibangkitkan ke dalam kode ASP 

e. Memilih antara melakukan pembangkitan kode program secara manual (tahap 

demi tahap) a tau melakukan pembangkitan kode program secara otomatis oleh 

perangkat lunak 

f. Melakukan modifikasi fonnat tampilan masing-masing halaman web sesuai 

keinginan penggtma yang melipu6 halaman daftar (List Page), halaman 

pengubahan data (Edit Page), halaman pencarian data (Search Page), dan 

halaman login (Login Page). Proses ini bersifat opsional karena telah 

disediakan fonnat tampilan default untuk masing-masing halaman web. 

g. Memilih stylesheet (* .css) yang telah disediakan untuk mengatur tampilan 

homepage ketika dilihat dari web browser 

h. Menentukan direktori tempat penyimpanan file-file hasil pembangkitan yang 

berisi kode ASP serta kode program pendukung lainnya (Java Script) 

1. Menentukan URL untuk menampilkan halaman default (default page) dalam 

web browser 

File-file yang dibangkitkan merupakan kode ASP untuk membangun 

homepage. Komponen basis data pada sistem homepage merupakan sumber data 

bagi homepage tersebut. Pada saat melakukan proses pembangkitan kode ASP, 

basis data ak.an memberikan infomasi bempa stmktur tabel- tabel, nama field dan 

tipe field yang ada didalamnya. Struktur tabel akan digunakan untuk menentukan 
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dilakukan pembacaan struktur basis data meliputi nama tabel, namafte/d, tipe 

data, paJ:ljang maksimum karakter, primary key, danforeign key. 

b. Proses Pengaturan Format Tampilan Halaman Web 

Setelah dilakukan pembacaan struktur basis data, kemudian aplikasi 

menampilkan format default tampilan untuk tiap-tiap halaman web. Fonnat 

tampilan ini meliputi navigasi record pada halaman daftar (List Page), tipe 

masukan pada halaman pengubahan data (Edit Page) yang telah disesuaikan 

dengan tipe data masing-masing field, tampilan halaman pencarian (Search 

Page), serta tampilan ha:laman login (Login Page). 

c. Proses Pemilihan Direktori Keluaran 

Proses ini digunakan tmtuk memilih sebuah direktori di server yang akan 

digtmakan sebagai tempat menyimpan file- file kode ASP yang dibangkitkan. 

d. Proses Pembangkitan File Proyek QuickASP 

Proses ini dilakukan untuk membangkitkan file proyek berekstensi * .qap 

yang berisi sehm1h pengaturan halaman web tennasuk data URL dab direktori 

keluaran. 

e. Proses Pembangkitan Kode ASP 

Proses ini dilakukan untuk membangkitkan file-file ASP beserta file-file 

pendukllllgnya (Java Script , CSS). 



!-1 J~ ) 
I 

Pengguna 1-1 --------- Basis Data 
[Info Basis Data] \ , 

I ( 

Basis Data 

Data 

--T~ 

Status Basis Data 
I 

/ L ., 
/ 1.L2 

------------~~ 

Metadata 
----------------~~ 

Akses Basis ) 
Data 

y-
[ Oat< '"""' ''J D100og '""'"I 

Gam bar 3.4 DFD Level 2 Proses 1 J 
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Pada gambar di atas digambarkan DFD level 2 yang merupakan penjelasan 

dari proses L 1 (Proses Pemetaan lsi dan Struktur Basis Data), yang terbagi 

menjadi dua sub proses: 

a. Proses Verifikasi Basis Data 

Proses ini di\akukan tmtuk memeriksa apakah info basis data yang 

dimasukkan pengguna valid dan apakah basis data sudah ada di direktori 

b. Proses Akses Basis Data 

Jika status basis data valid, maka proses selanjutnya adalah mengakses 

basis data dan mendapatkan infonnasi mengenai isi basis data serta metadata 

basis data yang meliputi nama tabel, nama .field, tipe data, panjang maksimum 

karakter, primary key ,foreign key, nul/able field, serta identity field. 
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Selanjumya pada gambar di bawah terlihat gambar DFD level 2 yang 

merupakan penjelasan dari proses 1.5 (Pembangkitan Kode ASP). 

'· 
f 

embangkitan File Project QuickASP 

• 

• 

I 
[Kode Project QuickASP] 

r 

I 
__ l~ 

/. 1.5.1 ., \ 

Data Hasil Pemenggalan 

( 

Pemenggalan 
Kode Project 

QuickASP 

~ F~ . Penggabungan \ [Kode ASP) 
\-----------l~ Ke Dalam Kode J Pengguna 

. ASP I 
/ 

~/ 

Gambar 3.5 DFD Level2 Proses 1.5 

Proses pembangkitan kode ASP terbagi menjadi dua sub proses yaitu: 

Proses Pemenggala:n Kode Proyek QuickASP 

Setiap kali pengguna selesai melakukan pengaturan halaman web yang 

hendak dibangkitkan , aphkasi melakukan pembangkitan file proyek yang 

berekstensi * .qap untuk menyimpan hasil pengaturan terse but. Selanjutnya 

file terse but dibaca dan dilakukan pemenggalan (parse) isi file. 

Proses Penggabu:nga:n ke Dalam Kode ASP 

Hasil pemenggalan isi file proyek tersebut selanjutnya dimasukkan ke 

dalam struktur data array guna mempermudah pada saat penggabtmga:n 

dengan kode program ASP yang hendak dibangkitkan 

3.3 Peraocangan Tampilan Halaman Web 

Perancangan tampilan halaman web yang dihasilkan ini diperlukan gtma 

merancang fonn-form yang diperlukan untuk pembuatan perangkat lunak. 
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3.3.1 Halaman-Halaman Hasil Pembangkitan 

Beberapa halaman standar yang dihasilkan oleh aplikasi QuickASP adalah: 

• Halaman Daftar (List Page) 

Merupakan halaman yang menampilkan barisan record pada suatu tabel 

dengan disertai fasilitas navigasi record yang dinamis. Biasanya tidak semua 

field ditampilkan pada halaman ini. Proses penghapusan record juga dapat 

dilakukan pada halarnan ini. 

• Halarnan Penarnbahan Data (Add Page) 

Y aitu halaman yang diperuntukkan bagi pengunjung yang in gin menambah 

record baru ke dalam suatu tabel basis data. 

• Halaman Pengubahan Data (Edit Page) 

Pada halaman ini pengunjung dapat mengubah record yang dikehendaki. 

• Halaman Detail (Detail Page) 

Berbeda dengan halaman daftar, tiap record ditampilkan secara vertikal 

dalam satu halaman dan biasanya lebih detail daripada halaman daftar. 

Selain beberapa halaman standar di atas, aplikasi QuickASP Juga 

menghasilkan halaman-halarnan tambahan yang bersifat opsional yaitu: 

• Halaman Login (Login Page) 

Dengan adanya halaman ini, tingkat keamanan data dapat lebih terjaga. Setiap 

pengunjung memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan pengaturan 

halaman yang dilakukan oleh pengguna aplikasi QuickASP. 

• Halaman Penca1ian Data (Search Page) 
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Terdiri atas dua macam metode pencanan yaitu pencarian cepat (Quick 

Search) dan pencarian tingkat lanjut (Advance Search). 

3.3.2 Tampilan Tipe Masukan dan Validasi Data 

Untuk setiap tipe data yang berbeda, aplikasi QuickASP memberikan 

alternatif pihhan tipe masukan yang berbeda pula. 

Berikut daftar tipe data beserta altematif pilihan tipe masukan yang 

disediakan: 

-----
MSAcces 

text, memo 

number, 
currency, 

1 

autonumber 

l I yes ·no 

I r--_------
OLE object 
date time 

Tabe13.l Tipe Masukan Berdasarkan Tipe Data 

_]'~Data ____ -- -- Piliban Tipe 
MS SQL Server Oracle Masukan 

char, nchar, ntext, char, nchar, text box, combobox, 
nvarchar, text, varchar nvarchar2, listbox, radio button, 

I varchar2 checkbox 
! int, biginl, smalli111, number, text box, combobox, 

1 floaf I tiny i111, binmy, listbox, radio bul!on 
I varbinary, decimal, 

I 

float, money, ) 

I .~mal/money, numeric, 
I I reai, 

1 1 radio 
I I but. ton,combobox, 
I lis/box 

imag;;- -------r long raw--/ input.ffie -----

datetime, smal/datetime l date datelimepicker. 
datetimese/ector, 
textbox l 

Khusus tmtuk tipe masukan lextbox, aplikasi QuickASP juga memberikan 

pilihan validasi data bagi penggtma. 

Jenis validasi data yang disediakan aplikasi dapat dilihat pada tabel di bawah 

llll: 

I 

I 
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Tabel3.2 Jenis Valldasi Data 

Jenis V aJidasi Format VaJidasi 
Nomor telepon Hanya boleh mengandtmg angka dan tanda 

penghubung "-". Contoh: 021-345678 
E-mail Merupakan alamat e-mail yang valid. Contoh: 

xxx_@xxx.xxx 
Numerik Hanya boleh mengandung angka 
Desimal Merupakan angka desimal yang valid (tanda 

pemisah desimal menggtmakan tanda titik). 
Contoh: 56.78 

Password Tidak boleh kosong (hams diisi) dan mjnimal 
terdiri dari 4 karakter 

Selain itu bagi .fi eld yang berjenis not nul/able field (field yang harus diisi), 

aplikasi secara dejault memberikan validasi yang bersesuaian. 

3.3.3 Sekuritas Pengunjung Situs Web 

Selain tampilan yang menarik, sebuah situs web yang dinamis juga perlu 

clidukung oleh tingkat keamanan data yang cukup tinggi. Salah satunya dengan 

memberikan batasan hak akses yang berbeda pada tiap pengtmjlmg. 

Altematif pilihan yang diberikan kepada pengguna aphkasi QuickASP untuk 

menjaga keamanan data adalah: 

1. Tiap pengunjung hanya diperbolehkan melihat dan mengubah data-data 

mjliknya 

u. Tiap pengunjung diperbolehkan melihat dan mengubah data-data pengunjung 

lain 

111. Tiap pengunjung diperbolehkan melihat data-data pengtmjung lain namun 

hanya diperbolehkan mengubah data riliknya 

IV. Adanya fitur "Login as Guest" dimana jika pengtmjung menggunakan login 

tersebut maka ia hanya bisa masuk ke halaman daftar (List Page) 
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v. Adanya fitqr "Lpgin as Admin" d:inmna jika pengunjung memasukkan login 

dengan na~ pj;1ngguna dan sandi ~~rtentu yang diperlakukan sebagai ad.min 

dan telab t~rsimpan dalam basis data maka pengtmjlmg dapat melakukan 

seluruh hal t~asuk melihat, mengubah, dan menghapus data pada basis 

dat~ . 



BABIV 

IMPLEMENTASI PERANGKA T LUNAK 

Tahap implementasi perangkat lunak dilakukan setelah tahap desain atau 

perancangan perangkat lunak selesai . Meskipun pada pelaksanaannya, akan ada 

proses dimana desain yang telah dibuat perlu diubah kembali untuk menyesuaikan 

dengan proses penulisan program. Pada bab ini akan dijelaskan komponen

komponen sistem yang membangun sistem QuickASP. 

4.1 Lingkungan Implementasi 

QuickAS P ini dirancang dan dibuat dengan menggunakan perangkat keras 

dan perangkat hmak sebagai berikut : 

1. Perangkat Keras 

• Komputer dengan Processor Intel Pentium lU 598 MHz 

• Memori 512Mb 

• Monitor Super VGA dengan resolusi 1024 x 768, warna 32 Bit 

2. Perangkat Lunak 

• Sistem Operasi Windows XP Professional Version 2002 

•Internet lnfonnation System (liS) sebagai web server 

• Microsoft Visual Basic 6.0 sebagai kakas tmtuk. membuat perangkat ltmak 

QuickASP 

• Macromedia Dream Weaver MX sebagai kakas tmtuk mendesain halaman 

web 

• Microsoft Access, Microsoft SQL Server, dan Oracle 9i sebagai basis data 

34 
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4.2 lmplementasi Antarmuka Pengguna QuickASP 

Aplikasi QuickASP mempakan pembangkit kode ASP yang menghasilkan 

sekumpulan halaman ASP dinamis yang mampu mengakses serta memodiftkasi 

data pada basis data Microsoft Access, Microsoft SQL Server, dan Oracle 9i. 

Aphkasi ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu: 

4.2.1 Bagian Form 

Berikut ini fonn-fonn yang dijumpai oleh pengguna ketika menjalankan 

aplikasi QuickASP: 

4.2.1.1 Form Pemiliban Proyek 

.. J Quick ASP 

S.ave Qoic.k ASP ProJect As 

Sav~ jn. local Oit.k (C) 

--..MSSTFQF. T 

ASPWebG'en 

DocUITJents: and Sl:lt:Ung!> 

Er5 

flex 1m 
HGASRAPI 

De:ddop Include 

My Documents 

My Computer 

lnetpub 

ProgramFf)es 

QUJW< 
StyleXP 

W1.NOOW5 

Filename· Pro~t1 1 

My Nel.wod<. S~ve a.s: b-'Pe: Qt.Rck ASP Pfotect [".qap) 
F'-1.3ces 

• Create New Quick ASP Project 

Open E><isting Quick ASP Project 

C:\Project l .qap 

Gambar 4. 1 Fonn Pemilihan Proyek (pilihan pertama) 

Cancel 
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4.2.1.2 Form Pemilihan dan Pemasukan Info Basis Data 

Selanjutnya pengguna hams memilih tipe basis data di antara ketiga pilihan 

yang disediakan aplikasi serta memasukkan nama basis data beserta properti lain 

yang diperlukan. 

Ketiga pilihan tipe basis data tersebut adalah : 

a. Microsoft Access 

,j Qui£k ASP 

Microsoft SQL Server 

. ~1i~f.9~9tt.::f.\~~~~~) 

Oracle 

2. E nler infom><!lion to log on to the database 

I if required .l 

Username 

Password 

Gambar 4.3 Fonn Pemilihan dan Pemasukan Info Basis DataMS Access 

Untuk mendapatkan file basis data Microsoft Access (* .mdb) yang hendak 

dibangkitkan, pengguna hams menekan tombol "Browse" . Apabila diperlukan 

nama penggtma dan password untuk membuka basis data tersebut, maka 

penggunajuga harus mengisikan kedua propetti pada form yang disediakan. 



b. Microsoft SQL Server 

~J Qvit:k ASP 

• l\·1icrosoft SQL Server 

l'vlicrosoft Access 

Oracle 

1. Select 01 enter a server name 

2. E nfer informal ion to fog on to the server 

Use Windows NT tlntegrated Security) 

• Use a specific username and password 

U sername : sa 

Password : "'""'""1 

3. Select a database an the server 

pubs 

Gambar 4.4 Fonn Pemilihan dan Pemasukan Info Basis Data SQL Server 
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Pada basis data MS SQL Server, selain mengisikan nama server, pengguna 

juga hams rnemasukkan nama pengg1.ma dan password jika diperlukan. Setelah itu 

pengguna hams memilih satu nama basis data yang hendak dibangkitkan 

c. Oracle 

Sama dengan pada basis data MS SQL Server, pada basis data Oracle selain 

rnengisikan nama server, pengguna juga hams mernasukkan nama penggtma dan 

password. 



,j Quick ASP 

/'v·ticrosoft SQL Server 

Microsoft Access 

· or~d~J 

1. Enter a server name : 

2. Enter information to log on to the database : 

U-semarne 

PasswDTd 

Gambar 4.5 Fmm Pemilihan dan Pemasukan Info Basis Data Oracle 
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Jika basis data tidak dapat dibuka maka aplikasi akan mengeluarkan pesan 

kesalahan. 



4.2.1.3 Form Pemiliban Tabel dan Metode Pembangkitan 

.. J ASP Expr ess 

I Choose table to generate ASP I 

.., authors 

employee 
jobs 
pubjnfo 

pubfishers 
ro·,.sched 
sales 
stores 
t1tleauthor 
titles 

Show Views 

~elect the way you bui.ld the site! 

Automatically 

Automatically generates s~e without mat1uaUy 
formatting 

• Manuallv 

Genetates ~e fat each table step by s{ep 

Gambar 4.6 Form Pemilihan Tabel dan Metode Pembangkitan 

Fonn ini terbagi menjadi dua bagian utama yaitu: 

a. Bagian Pemilihan Tabel 
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Pada lajur kiri fonn ini, secara otomatis aplikasi akan menampilkan 

daftar tabel-tabel yang ada pada basis data yang telah dibuka. Selain daftar 

tabel, aplikasi juga dapat menampilkan daftar view pada basis data yang 

sama. Caranya pengguna harus menyalakan checkbox "Show views". Setelah 

tabel-tabel dan atau view yang hendak dibangkitkan dipilih, pengguna dapat 

bergeser pada bagian ke dua dari fonn ini yaitu bagian pemilihan metode 

pembangkitan. 

b. Bagian Pemilihan Metode Pembangkitan 
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Ada dua macam metode pembangkitan yang dltawarka:n oleh aplikasi 

QuickASP i.ni.. Yang pertama adalah metode pembangkitan otomatis, 

sedangkan metode yang ke dua adalah metode pembangkitan manuaL 

Yang dimaksud dengan metode pembangkitan otomatis adalah metode 

pembangkitan kode ASP dimana pengguna tidak perlu melakukan pengatu:ran 

tampi.lan halaman web. Pengguna cukup memilih tabel-tabel yang hendak 

dibangkitkan, memilih stylesheet tmtuk tampilan halaman web secara 

keselumhan, serta menentukan direktori keluaran. Tampilan halaman web 

yang dihasilkan diatur berdasarkan format pengatu:ran default tmtuk tiap field. 

Metode ini cocok bagi pengguna yang ingin mendapatkan halaman web ASP 

untuk beberapa tabel dalam waktu singkat. 

Sedangkan pada metode pembangkitan yang ke dua, pengguna hams 

melakukan pengatu:ran format tampilan tmtuk tiap halaman web yang akan 

dihasitkan. Keunggulan dari metode ini adalah pengguna dapat mengganti 

format tampilan default yang telah disediakan aplikasi sesuai kehendaknya. 

Misalnya pada tipe masukan tmtuk tipe data tanggal (datetime) . Secara 

default, aplikasi menggtmakan tipe masukan textbox dengan fitur tambahan 

datepicker untuk mempennudah pengunjung web dalam mengisikan tanggal. 

Sedangkan fonnat tanggal secara default yang disediakan oleh QuickASP 

adalal1 format tanggal "dd/mmm/yyyy". Namtm tipe masukan tersebut dapat 

diubah menjadi date selector yang berupa tiga buah combobox, masing

masing untuk tanggal, bulan, dan talmn. Pengguna juga dapat mengubah 

format tanggal menjadi "mmm/ddlyyyy". Namtm dibandingkan dengan 
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metode pertama, metode ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. 

Apalagijika pengguna hendak membangkitkan beberapa tabel sekaligus. 

Selanjutnya pada setiap form pengaturan, nama tabel yang hendak 

dibangkitkan ditampilkan pada label bagian atas masing-masing form. 

4.2.1.4 Form Pengaturan Tampilan Halaman Daftar (1) 

,j Quick liSP 

Shortcut 

Project Ootion 

DB Connection 

User Guide 

About Me 

:: dis£ounts :: 

Select fields that wdl appear in list page 

lowqty 
highqty 
discount 

> 
< 
« 

<iscounttype 

Order data by field : Descending 

Number of records on each page : 10 

Show first n characters of large fields on the ~sl page 
"More .. " link displays the whole field 

Gam bar 4.7 Fonn Pengaturan Tampilan Halaman Da:ftar (1) 

Pengaturan tampilan halaman web yang pertama kali dilakuk:an oleh 

pengguna adalab pengaturan tampilan halaman daftar (List Page). Halaman daftar 

yang terbentuk nantinya berupa sebuah tabel yang menampilkan data beberapa 

atau selumhfie/d, fasilitas pencarian cepat (Quick Search), serta fasilitas navigasi 

record. 
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Fonn ini terdiri dari beberapa bag]an: 

• Pengatur umtanfie/d pada halaman daftar 

Untuk mengatur urutan field, sebelmnnya pengguna harus memilih field 

apa saja yang hendak dicantumkan pada halaman daftar. Selanjutnya 

pengguna dapat rnengatur urutannya dengan cara memilih field pada listbox 

sebelah kanan dan menggesemya ke atas atau ke bawah dengan menekan 

tombol anak panah atas atau bawah. 

• Pengatur urutan data berdasarkan kategori tertentu baik tenrrut naik maupun 

terurut turun 

Pengguna dapat menentukan data yang ditampilkan hendak diumtkan 

berdasarkan kategori fi eld tertentu. Secara default, aplikasi mengurutkan data 

berdasarkan field yang pertama terurut naik. Untuk mengubah arah umtan 

datanya menjadi terurut tnnm, penggtma harus menyalakan checkbox 

" Descending". 

• Pengatur jmnlah record tiap halaman (navigasi record) 

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, salah satu fitur yang 

dibangkitkan oleh QuickASP pada halaman daftar adalah fitur navigasi 

record. Jumlah record yang dimasukkan oleh pengguna pada textbox 

"Number of records on each page" merupakan jmnlal1 record pada saat 

pertama kali halaman daftar dibuka. Namun nantinya pada halaman da:ftar 

yang terbentuk, jumlah it11 dapat berubah secara dinarnis sesuai keinginan 

pengunjung web. 

• Pengatur jwnlal1 karakter maksimal yang d.itampilkan pada: tiap kolom 
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Untuk memperoleh tampilan halaman daftar yang lebih indah, pengguna 

dapat memanfaatkan fasilitas ini. Fasilitas ini berfungsi untuk membatasi 

jmnlah karakter pada tiap kolom dari tabel yang ditampilkan pada halaman 

daftar basil pembangkitan. Untuk melihat isi kolom tersebut secara 

keseluruhan, pengtmjtmg dapat menekan link "More". 

4.2.1.5 Form Pengaturan Tampilan Halaman Daftar (2) 

Pada form pengaturan tampilan halaman daftar yang ke dua ini, penggtma 

dapat melakukan pengaturan tampilan untuk masing-masingfie/d. Form ini terdiri 

dari sebuah tabel dengan enam buah kolom di dalamnya. 

,.j Quick ASP 

Shortcut 

Project Ootion 

DB Connection 

User Guide 

About Me 

:: discounts :: 

Customize your list page appearance, dick the cell to edit it 

Field label list Page Detail Page 
discount type discounttype 

stor id stor_id X 
lowqty lowqty X 
highqty highqty X 
discount discount X 

Yiewas 
Text 

Text 

Numeric 

Numeric 

Numeric 

Gambar 4.8 Fonn Pengaturan Tampila:n Halama:n Daftar(2) 

Wi 

Wi 

Wi 

Wi 

Wi 
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Berikut penjelasan tmtuk masing-masing kolom: 

a. Field 

Yaitu kolom yang menampilkan seluruh nama field pada tabel yang 

hendak dibangkitkan 

b. Label 

Berfi.mgsi tm.tuk mengatur judul tiap kolom dari tabel (head column) 

pada halaman daftar yang dihasilkan. Aplikasi menggunakan nama field 

sebagai pengaturan default. Namun penggtma dapat mengubahnya dengan 

cara menekan sel yang hendak diubah. 

Tekan di sini Label 
c=====~~counttype 

stor_id 
lowqty 
highqty 

Label 

Type of Discount 
stor _id 
lowqty 

highqty 

Gambar 4.9 Pengatnran Kolom Label pada Form Pengaturan Halaman Daftar 

c. List Page 

Kolom ini menunjukkan apakah suatu .field ditampilkan pada halaman 

daftar atau tidak. Pengisiannya tergantung dari pengisian pada form 

sebelumnya yaitu form pengaturan tampilan halaman daftar (1). Jika pada 

form sebelumnya suatu field dimasukkan ke dalam halaman daftar maka 

tanda yang tertera pada kolom ini adalah tanda "cek". Jika sebaliknya maka 

tanda yang tertera adalah tanda "silang". Untuk mengubah tandanya, 

pengguna harus kembali ke form sebelumnya. 

d. Detail Page 
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Berbeda dengan kolom sebelumnya, kolom ini digunakan untuk 

mengatur apakah suatu field ditampilkan pada halaman detail atau tidak. 

Halaman detail adalah halaman yang menampilkan tiap record secara vertik.al 

dalam satu halaman. Data-data pada halaman ini biasanya lebih detail 

daripada halaman daftar. Secara default aphkasi menampilkan seluruh field 

ke dalam halaman detail. Untuk mengubalmya pengguna tinggal menekan 

pada sel yang hendak diubah. Misal penggtma tidak ingin menampilkan.fle/d 

"stor _id" pada halaman detail maka pengguna hams mengubah tanda "cek" 

menjadi tanda "silang" pada barisfie/d "stor_id" kolom "Detail Page". 

~
Tekan di sini 

__ ...:..f.:.:ie;:.:.;ld=------l tail Page field Detail Page 

~d...:..isc.:.:o...:..u...:..nt~ty~p-'-e----l lll--~~d~i-s~c-o~u-n[-t~ty~p-e=-=-=~J 
stor id ~ star id 
lowqty lowqty 
highqty highqty 

X 

discount discount 

Gambar 4.10 Pengaturan Kolom Detail Page pada Form Pengaturan Halaman 

Daftar 

e. View As 

Kolom ini digtmakan untuk melakukan pengaturan tampilan tiap field 

baik pada halaman daftar mauptm pada halaman detail . Jenis tampilan yang 

disediakan tergantung pada tipe data sertajenisnya (primary key atauforeign 

key). Pengguna dapat mengubah jenis tampilan dengan menekan pada sel 

yang berkaitan sampai muncul combobox yang berisi pilihan jenis tampilan 

yang ditawarkan. 
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Field View as imJ Tekan dj sjnj 

~d~is~co~Ju~n[t=t~~·p=e=====l~ii~]ii~~~ ~tor id ,,;&;""""'", ~.,~ 

lowqty Hyperlink 
----'--=-------f 
highqty Maill o 
-d-=is'-co--'u--'r-tt-----fFile-based Image 

Gambar 4.11 Pengaturan Kolom View As pada Fonn Pengaturan Halaman Daftar 

Berikut tipe data masing-masing basis data serta jenis tampilan yang 

ditawarkan: 

Tabel 4.1 Jenis Tampilan pada Halaman Daftar dan Halaman Detail 

Berdasarkan Tipe Data 

Tipe Data Piliban Jenis Tampilan 
MSAcces MS SQL Server Oracle pada Halaman Daftar 

dan Halaman Detail 
text, memo char, nchar, ntext, char, nchar, - Text 

nvarchar, text, nvarchar2, - Hyper/ink 
varchar varchar2 - MaiiTo 

- File-based Image 
number, int, bigint, smallint, number, -Numeric 
autonumber tinyint, binary, .float - Currency 

varbinary, decimal, 
float, numeric, real, 

currency money, smallmoney - Currency 
yes, no bit - True/False 
OLE object image long raw - Database !mage 
dafetlime date time, date - ShortDate[Time] 

smalldatetime - LongDate[TimeJ 

Penjelasan masing-masing jenis tampilan yang ditawarkan: 

a. Text 
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Data dengan format tampilan text akan ditampi1kan apa adanya tampa 

penambahan fonnat apapun. Misal: string "saya" tetap ditampilkan 

menjadi "saya". 

b. Hyper/ink 

QuickASP akan mengubah data pada field tertentu menjadi sebuah 

hyper/ink. Misal: "www.yahoo.com" ditampilkan menjadi 

"www .yahoo .com" 

c. Mai/To 

Sarna dengan Hyper/ink, QuickASP akan mengubah data pada field 

tertentu menjadi sebuah linking. Misal: "quickasp@yahoo.com" 

ditampilk.an menjadi "guickasp@yahoo.com" 

d. Numeric 

Seperti halnya format Text, data yang ditampilkan dengan format Numeric 

akan ditampilkan apa adanya. Misal: "23" tetap ditampilkan sebagai "23" 

e. Currency 

Data angka semisal 14000 akan ditampilkan sebagai "Rp 14.000,-" jika 

fonnat mata uang yang dipilih adalab Indonesia. Sedangkan jika fonnat 

mata uang yang dipilih adalal1 USA maka data tersebut akan ditampilkan 

sebagai "$ 14,000". 

f. Tme!False 

Data yang bertipe boolean akan ditampilkan dengan nilai yang terkandtmg 

di dalamnya, bukan semata-mata nilai "True" dan "False". Misal pada 

field "Jenis Kelamin" pengguna ingin menampilkannya dalam tulisan 
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"Pria" dan "Wanita". Maka penggtma dapat melakukan p~ngaturan dengan 

mengisikan nilai "Pria" pada True Value dan nilai "Wanita" pada False 

Value. 

g. Database Image 

Jika pengguna menyimpan gambar ke dalam basis data, maka QuickASP 

akan melakukan ekstraksi gambar tersebut dari basis data dan ditampilkan 

pada halaman daftar maupun halaman detail. Format gambar yang 

didukung adalah format JPEG, GlF, dan BMP. 

h. File-based Image 

Pilihan ini cocok jika pengguna ingin menampilkan gambar namun yang 

tersimpan dalam basis data adalal1jl/e path dari gambar tersebut. 

1. ShortDate[Time} 

Menampilkan data dengan tipe tanggal (datetime) dengan format 

"ddlmm/yyyy" atau "nunlddlyyyy" 

J. LongDate[Timej 

Menampilkan data dengan tipe tanggal (datetime) dengan format 

"dd/mmmm/yyyy" atau "mmmm/ddlyyyy" 

f. View Formal 

Kolom ini berisi properti dari jenis masukan yang dipilih pada kolom 

"View As". Penggtma dapat mengubah properti tersebut dengan cara menekan 

pada sel yang berkaitan sampai muncul form baru yang berisi pengaturan 

tampilan tmtuk tiap.fle/d. 



._j Quick ASP 

Shortcut 

Project OPtion 

DB Connection 

User Guide 

AboutM., 

:: discounts :: 

Customize your list page appearance, click the cell to edit it 
Tekan di sini 

field View as 
I cd.,...is_co:...:u:...:nt_ty'-"p-'-e----1 Text 

-=-'t:.::.o'='-=rid ___ -l Text 
.,.:lo:-:w__,_qt_._y ___ -l Numeric 
.:..:h2:iohc.:;:q,;;,tY'------l Numeric 
discount Numeric 

View format 

Width=200; Align=Left ~ 
Width=200; Align=Left; TableReference=stores; 
W1dth=60; Align=Left 
Width=60; AliQn=Left 
Width=60; Align=left 

..,.j QuickASP 

Column width 

Alignment 

200 

left 

Bold 

Italic 
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Gambar 4.12 Pengaturan Kolom View Format pada Form Pengaturan Halaman 

Daftar 

Tiap fomat tampilan yang dipilih pada kolom View As memiliki properti 

pengaturan yang berbeda. 

a. Text, Hyper/ink, Mai/To. Numeric 

.,.j QuickASP 

Column width 60 Bold 

Alignment left Italic 

Gambar 4.13 Form Pengaturan Tampilan Tipe Data Text 



Properti dari form ini : 

l0 Column width : mengatur panjang kolom pada tabel halaman 

daftar 
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l0 Alignment : mengatur perataan kolom, terdiri dari 4 pilihan 

yaitu rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan rata kiri 

kanan. 

l0 Bold 

l0 Italic 

: mengatur tebal tidaknya teks pada kolom yang 

bersangkutan 

: mengahrr miring tidaknya teks pada kolom yang 

bersangkutan 

b. Currencv 

..,.) QuickASP 

Column width 

Alignment 

Regional Setting : 

23 

left ..... 

Bold 

Italic 

Gam bar 4.14 Form Pengaturan Tampilan Tipe Data Currency 

l0 Regional Setting : mengatur format mata uang. Data angka 

semisal 14000 akan ditampilkan sebagai 

"Rp 14.000,-" jika format mata uang yang 
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dipilih adalah Indonesia. Sedangkan jika 

format mata uang yang dipilih adalah USA 

maka data tersebut akan ditampilkan 

sebagai "$ 14,000". 

Sedangkan properti Column Width, Alignment, Bold, dan Italic 

memiliki pengertian yang sama dengan properti pada fonnat "Text". 

c. True;False 

.,.) QuickASP 

Column width 

Alignment 

60 

left 

Bold 

Italic 

True Value (1) Yes 

False Value (0) No 

Gambar 4.15 Fonn Pengaturan Tampilan Tipe Data True/raise 

Properti da1i fmm ini: 

S30 True Value (1) : nilai yang ditampilkanjikajield yang 

bersangkutan bernilai True/Yes 1 

S30 False Value (0) : nilai yang ditarnpilkan jika.fleld yang 

bersangkutan bemilai False/No/0 

Sedangkan properti Column Width, Alignment, Bold, dan Italic 

rnemiliki pengertian yang sama dengan properti pada format "Text". 



d. Database image, File-based image 

...,j QuickASP 

Column width 

Image width 

Image height 

Gambar 4.16 Form Pengaturan Tampilan Tipe Data image 

Properti dari fonn ini: 

f0 Image Width : mengatur lebar gambar 

f0 I mage Height : mengatur tinggi gambar 
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Sedangkan properh Column Width memiliki pengertian yang sama 

dengan properti pada format "Text". 

e. ShortDate{Timel. LongDate{Timel 

...,j QuickASP 

Column width 

AHgnment 

Format : 

Delimiter String 

pO 
left 

• dd/mm/yyyy 

Bold 

Italic 

mm/dd/yyyy 

Gambar 4.17 Form Pengaturan Tampilan Tipe Data Date 
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Properti dari form ini: 

~Format : mengatur format tampilan tanggal 

(dd/mm/yyyy atau mm/dd/yyyy) 

~Delimiter String : menentukan tanda pemisah antara tanggal, 

bulan, dan tahlm. Nilai default adalah tanda 

"l". 

Khusus bagifie/d yang berkedudukan sebagaiforeign key maka aplikasi 

menambahkan fasilitas tmtuk melakukan pengaturan field apa pada tabel 

master yang hendak dijadikan tampilan (display field). 

4.2.1.6 Form Pengaturan Tampilan Halaman Ubah (1) 

..,.j Quick ASP 

Shortcut 

Project Ootjon 

DB Connection 

User Guide 

About Me 

:: discounts :: 

Arranging fields that will appear in detail, edit, and add page 

discounttype 
stor id 
lowqty 
highqty 
discount 

Gambar 4.18 Form Pengaturan Tampilan Halaman Ubah (1) 
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Pacta form ini penggtma dapat melakukan pengaturan urutan field yang 

hendak ditampilkan pacta hataman ubah basil pembangkitan. Untuk mengubah 

urutan, pengguna harus memilih salah satufield dan menggesemya ke atas atau ke 

bawah dengan cara menekan tombol panah atas atau panah bawah. 

4.2.1.7 Form Pengaturan Tampilan Halaman Ubab (2) 

Sebagaimana pada fonn pengaturan tarnpilan halarnan daftar (2), pada form 

m1 pengguna juga dapat melakukan pengaturan tampilan untuk masing-masing 

.field. Form ini terdiri dari sebuah tabel dengan enam buah kolom di dalamnya. 

,j Quick ASP 

Shortcut 

Project Ootion 

08 Connection 

User Guide 

About Me 

:: discounts :: 

Customize your detail and edit page appearance, dick the cell to edit it 

field Label I Edit l Add I Edit as I 
discounttype discount type Text Field Size=60; r.,axlength=40; Tipe=Te) 
star id stor_id Combo Box TableParse(Display, Value): stores( st 
lowqty lowqty Text Field Size=l5.: Maxlength=50; Tipe=Te) 
highqty highqty Text Field Size=15.: Maxlength=SO.: Tipe=Te) 
discount discount Text Field Size=l5; ~laxlength=SO; type=Te: 

Gambar 4.19 Fonn Pengaturan Tampilan Halaman Ubah (2) 

Berikut penjelasan Lmtuk masing-masing kolom: 

a. Field 
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Yaitu kolom yang menampilkan selumh nama field pada tabel yang 

hendak dibangkitkan 

b. Label 

Berfimgsi untuk mengatur judul tiap kolom dari tabel (head column) 

pada halaman ubah yang dihasilkan. Aphkasi mengg1makan nama field 

sebagai pengaturan default. Namun pengguna dapat mengubalmya dengan 

cara menekan sel yang hendak diubal1. Cara mengubahnya sama dengan 

petunjuk pada form pengaturan tampilan halaman daftar. 

c. Edit Page 

Kolom ini menunjukkan apakah suatu field ditampitkan pada hataman 

ubah (Edit Page) atau tidak. Tanda "cek" menunjukkan bal1wa suatu field 

ditampilkan pada halaman ubah. Sebaliknya, tanda "silang" menunjukkan 

bahwa field tidak ditampilkan pada halaman ubah. Untuk mengubah 

tandanya, pengguna dapat menekan pada set yang bersesuaian. Secara 

df;[ault, aplikasi menampilkan seluruhfield pada halaman ubal1 kecuali bagi 

field yang berfungsi sebagai Identity Field. Hal ini disebabkan field ini 

merniliki sifat terisi secara otornatis (autoinsert) . Untuk mengubahnya, 

pengguna tinggat menekan tanda pada set yang bersangkutan. 

d. Add Page 

Kolom ini digunakan tmtuk mengatur apakah suatu field ditampilkan 

pada halaman tambah atau tidak. Sebagaimana pada kolom Edit Page, secara 

default aplikasi menampilkan seluruhfie/d pada halaman tambal1 kecuali bagi 
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field yang berfimgsi sebaga:i Identity Field. Untuk mengubahnya, pengguna 

tinggal menekan tanda pada sel yang bersangkutan. 

e. Edit As 

Kolom ini digunakan untuk rnelakukan pengaturan tarnpilan tiap field 

baik pada halarnan ubah mauptm pada halaman tambah. Jenis tampilan 

berupa kotak masukan yang tergantung pada tipe data serta jenisnya (primary 

key atauforeign key) . 

Berikut tipe data serta jenis tarnpilan yang ditawarkan: 

Tabel4.2 Jenis Masukan pada Halarnan Ubah dan Halaman Tambah 

Berdasarkan Tipe Data 

TipeData Piliban Jenis Masukan 
MSAcces MS SQL Server Oracle pada Halaman Ubab dan 

Halaman Tambab 
text, memo char, nchar, ntext, char, nchar, - Textfield 

nvarchar, text, nvarchar2, - Text area 
varchar varchar2 - Radio button 

- Combobox 
- Listbox 
-Checkbox 
- File-based image 

number, int, bigint, smallint, number, - Textjleld 
autonumber, tinyinl, binary, .float - Radio but/on 
currency varbinary, decimal, - Combobox 

float, numeric, - Listbox 
real, money, 
smallmoney 

ye,\!no bit ~ - Radio button 
- Combobox 
- Listbox 

OLE object image long raw - Database Image 
date/time datetime, date - Date 

smalldatetime 
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Khusus bagi fi eld yang berkedudukan sebagai foreign key maka aplikasi 

hanya memberikan pilihan jenis masukan yaitu combobox, /istbox, dan radio 

button. Hal ini dimaksudkan supaya data yang tercantmn pada ketiga tipe 

masukan tersebut hanya data dari tabel master. 

f. Edit Format 

Kolom ini berisi properti dari jenis masukan yang dipilih pada kolom 

"Edit As" . Penggtma dapat mengubah properti tersebut dengan cara menekan 

pada sel yang berkaitan sampai muncul form barn yang berisi pengaturan 

tampilan untuk tiap.field. 

Berikut gambar fonn pengaturan beserta propertinya untuk tiap-tiap jenis 

masukan: 

• Text Field 

...,J QuickASP 

Size : (char) 

60 

Password Field 

Validate as : 

ll$1fi!Md 

aujd 

Max Length : (char) 

11 

Required Field 

Default Value: 

Phone Number(###-### 
E-mail(*@*.*) , r.~~m~ 
Number(###) ~~ t , ' ·_,;· .. 
Decimal(##.#) 

Gambar 4.20 Form Pengaturan Jenis Masukan Text Field 

Properti dari form ini: 

f0 Size : ukuran lebar tex!field (dala:m karakter) 
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£0 Max Length : jumlah maksimal karakter yang 

dimasukkan 

£0 Validate as : pilihan jenis validasi, dapat dilihat pada 

tabel4.3 

£0 Default Value : nilai default dari tex~field 

£0 Pas5word Field : untuk mengatur apakahfie/d yang 

bersangkutan termasuk jenis password. 

Jika ya maka aplikasi akan membuatkan 

validasinya 

£0 Required Field : untuk mengatur apakahfield yang 

bersangkutan hams diisi. Jika ya maka 

aplikasi akan membuatkan validasinya 

Tabe14.3 Jenis Validasi Data pada Pengaturan Tampilan Halaman Ubah dan 

Halaman Tambah 

Jenis Validasi Format Validasi 
Phone Number Hanya boleh mengandung angka dan tanda 

penghubung "-". Contoh: 021-345678 
E-mail Mempakan alamat e-mail yang valid. Contoh: 

xxx@xxx.xxx 
Numeric Hanya boleh mengandung angka 
Decimal Mempakan angka desimal yang vahd (tanda 

pemisah desimaJ menggunakan tanda titik). 
Contoh: 56.78 

• TextArea 



.,.j QuickASP 

emp_id 

Rows : 

Required Field 

Co ls ; Default Value ; 

Gambar 4.21 Form Pengaturan Jenis Masukan Text Area 

Properti dari form ini: 

90 Rows 

90 Cols 

90 Required Field 

90 Default Value 

: jumlah baris pada text area 

: jumlah kolorn pada text area 

: untuk mengatur apakahfie/dyang 

bersangkutan harus diisi. Jika ya maka 

aplikasi akan membuatkan validasinya 

: nilai default dari text area 

• Radio Button, Listbax, Combobox, Checkbox 

60 

Pada keempat jenis masukan ini, aplikasi menyediakan dua pilihan 

pengaturan, yaitu: 

Pemasukan data dari pengguna (List of Values) 
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, j Quici<ASP 

highqty 

Required Field 

• list of values look up tables 

D1 
Perempuan Add 

Remove 

Up 

Down 

Displa')' Laki-laki 

Value OK 

Gambar 4_22 Form Pengaturan Jenis Masukan Combobox (Pilihan Pertama) 

Penggtma dapat mengatur secara manual pilihan apa saja yang hendak 

dimasukkan ke dalam radio button, /istbox, combobox, maupun 

checkbox hasi1 pembangk.itan nantinya. Untuk menambahkan data 

bam, pertama kali pengguna harus menekan tombol "Add'. Kemudian 

mengisikan nilai tampi1an dan nilai sebenarnya dari pi1ihan-pilihan 

yang hendak dimasukkan pada combobox hasil pembangk.itan. 

Penggtma dapat mengatur urutan pilihan tersebut dengan cara 

menekan tombol "Up" atau "Down" . 

Pemasukan data dari tabel (Look Up Tables) 



,J QuickASP 

job_id 

Required Field 

• Look up tables 

Table jobs 

Display field ga 
'-rio7b ..,...id-;--------, 

Value field ~···~- E!ilii!JGmj 
min lvl 

Descendi max- lvl 
="-'--'-''--------' 

SQL Filter 

Gambar 4.23 Fonn Pengaturan Jenis Masukan Combobox (Pilihan Kedua) 

62 

Untuk memudahkan pengguna, pilihan-pilihan pada combobox hasil 

pembangkitan juga dapat diambil dari tabel tertentu. Pengguna cukup 

memilih tabel serta .field yang hendak ditampilkan. Selain dengan 

memilih tabel, pengguna juga dapat mengisikan sintaks SQL yang 

valid ke dalam SQL Filter. 

• File-based Image, Database Image 

Untuk memasukkan image maupun path image ke dalam basis data, 

digunakan jenis masukan input file. 



,j QuickASP 

Picture 

Image width : h oo 

Image height : 1 00 

Input file width : 70 

Required Field 
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Gambar 4.24 Form Pengaturan Jenis Masukan File-based Image dan Database 

Image 

Propert\ dari. fonn \ni: 

f0 I mage Width : lebar gambar 

ro Image Height : tinggi gambar 

ro Input File Width : Iebar input file 

• Date 

Ada dua pilihanjenis masukan Date: 

1. Textbox 

n. Dropdown Combobox 

Penggt.ma juga dapat memilih format tanggal yang dikehendaki. Empat 

pilihan fonnat tanggal yang disediakan aplika.si ya.itu: 

1. dd/mm/yyyy 

n. dd/m1mnlyyyy 

iii. mm/dd/yyyy 

iv. 1mnml dd/yyyy 
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Selain tanggal, penggtma juga bisa menambahkan format waktu. Dua 

pilihan fonnat waktu yaitu: 

1. hh:mm:ss AMJPM 

11. hh:mm:ss 

...,j QuickASP 

Required Field 

Edit Box 

pubdate 

• Te)!l box Drop down combo box 

Date Format 

Europe1 (ddlmml_vyyy) • Europe2 (dd/mmm/_v_vyy) 

USA1 {mm/ddi.Y.Y.Y.I') USA2 {mmm/ddl.v.Y.Y.Y) 

., tQ~·;;,.·.t~~·.·.F..~~~·~.~~ii.T~~'.f.~.r·.·.~~~.~~;l 
• hh:mm:ssAM/PM (12 hour) hh:mm:ss (24 hour) 

.,; Use Date Picker (only for text box) 

D ef auft Vafue : 
(use v~lid d~te lunction/lotmat) 

EH: lf ow{). "12/1212000" 

Now() 

[ 14/Nov/2004 09:20:30 Pf\'1 

Gambar 4.25 Fonn Pengaturan Jen:is Masukan Date 

Properti lain dari fonn in:i adalah: 

f0 Datepicker 
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Yaitu fitur lmtuk mengambil tanggal, bulan dan tahun dari sebuah 

fimgsi kalender secara cepat 

Click Here to Pick up the date 

I 
Gambar 4.26 Date Time Picker 

l0 Year Range 

DateTime Picker ... - ~ 

1996 ,. 

t~11!i:~ 

?.~'l.!QI.l~ll 

!1!§!§!1!§~~ 

U~Uli~~zr 

~ ~ ;!!! ll 

Jika pengguna memilihjenis masukan Dropdown Combobox maka 

pengguna juga harus memasukkan rentang tahun yang akan dipilih. 

l0 Default Value 

Nilai default tmtuk jenis masukan Date. Nilai default tersebut harus 

berupa format tanggal yang valid atau berupa ftmgsi tanggal seperti 

NowQ. 
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4.2.1.8 Form Pengaturan Tampilan Halaman Pencarian 

~Quick ASP 

Shortcut 
;; discounts ;; 

Proiect Option 
Customize your search page appearance, dick the cell to edit it 

08 Connection 
field Search I Advanced Search l Search format 

discounttype unspecified format User Guide 

About Me stor id Selection style=Combobox; Table=stores; lla 
lowqty unspecified format 
highqty unspecified format 
discount unspecified format 

Gambar 4.27 Form Pengaturan Tampilan Halaman Pencarian 

Form ini terbagi menjadi empat kolom: 

1. Field 

Yaitu kolom yang menampilkan selumh nama field pada tabel yang 

hendak dibangkitkan 

2. Quick Search 

Yaitu kolom tmtuk melakukan pengaturan apakah suatufie/d ditampilkan 

pada kategori pencarian cepat atau tidak. Disebut pencarian cepat karena 

penggtma cukup memilih kategori pencarian serta memasukkan kata ktmci 

pencarian. Fasilitas ini terdapat pada bagian atas halaman daftar. Jika ingin 

memasukkan suatu field ke dalam kategori pencarian cepat, maka pengguna 

hams mengubah tanda "silang" menjadi tanda "cek". Begitu pula sebaliknya. 
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3. Advance Search 

Kolom ini digunakan untuk mengatur apakah suatu.fzeld dimasukkan ke 

dalam kategori pencarian tingkat lanjut atau tidak. 

4. Search Format 

Bagi field yang tennasuk dalam kategori foreign key, maka aplikasi 

secara otomatis mengisi kolom ini dengan nama tabel induk sertafie/d yang 

berelasi pada tabel induk. Sedangkan bagi field lainnya, aplikasi tidak 

melakukan pengaturan khusus. 

4.2.1.9 Form Pengaturan Tampilan Halaman Login 

...j Quick ASP 

Shortcut ;; discounts ;; 

Project Ootion 

08 Connection 
v Create login page 

User Guide Hardcode username and password 

About Me 

• llsemame and password hom database 

Table employee 

Username field fname 

Password field possword 

Gambar 4.28 Form Pengaturan Tampilan Halaman Login 

Halaman login bersifat opsional. Jika pengguna ingin agar aplikasi juga 

membangkitkan halaman login untuk tiap tabel yang hendak dibangkitkan maka 

penggtma dapat menyalakan checkbox "Create Login Page". 
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Ada dua macam halaman login yang dapat dipilih oleh pengguna berdasarkan 

jenis nama pengguna (username) dan sandi (password) yang dimasukkan: 

a. Halaman login yang menggunakan nama pengglffia dan sandi yang sama 

tmtuk selumh pengtmjtmg web. 

b. Halaman login yang mengambil nama penggtma dan sandi dari tabel suatu 

basis data. Untuk itu pengguna hams memilih nama tabel tempat menyimpan 

nama pengglma dan sandinya serta memilih field yang berisi data nama 

pengguna dan field yang berisi data sandi. Selain itu terdapat fasilitas 

tambahan yaitu pengaturan sekuritas tingkat lanjut sebagaimana yang terlihat 

pada gambar 4.17 

,j Quick AS P 

:: discounts :: 

Customize users privileges 

Users can see and edt other users data 

• Users can see and ed~ their own data only 

Users can see other users data; can edit their own data only 

Use1s Table: OwneriD Field 

emp_id 

Main Table: OwneriO Field 

strn_id 

" Add admin user that can see and edit all users data 

Admin UseriD PSA8S086M · Pedro 

..,; Add "Login as Guesr' ~ readonly access 

Gambar 4.29 Form Pengaturan Tampilan Halaman Login (Tingkat Lanjut) 

Ada tiga macam hak. akses yang dapat dipilih pengguna: 
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1. Setiap pengunjtmg yang berhas:il login dapat rnelihat , mengubah, dan 

menghapus data pengunjung lain 

2. Setiap pengunjung yang berhasillogin hanya dapat melihat, mengubah, 

dan menghapus datanya sendiri. 

3. Setiap pengtmjtmg yang berhas:il login dapat rnelihat data pengtmjung 

lain namun hanya dapat mengubah dan menghapus datanya sendiri. 

Untuk pililian hak akses ke-2 dan ke-3 pengunjung h'lfus memilili salah satu 

field pada tabel yang berisi nama pengguna dan sandi dan salah satu field 

pada tabel yang sedang dibangkitkan. Kedua field yang dipilih tersebut 

memiliki hubungan relasi yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

TabelPengguna Tabel Transaksi 

Use riD Username Transactio olD UseriD 

I A 001 l 
2 B ---- 002 2 
3 c 003 2 

Dengan memilih hak akses sekuriti ke-2 dan ke-3 , Usemame B hanya 

memiliki hak akses \mtuk TransactioniD 002 dan 003 . 

Selain ketiga pilihan hak akses tersebut, aplikasi QuickASP juga 

menyediakan fasilitas login untuk Admin yang dapat melihat, mengubah, serta 

menghapus data semua pengtmjLmg. Juga terdapat fasilitas "Login as Guest" 

dimana pengunjung yang masuk dengan login ini hanya bisa melihat data na.mun 

tidak dapat menambah, mengt1bah, dan menghapus data. Kedua fas:ilitas ini hanya 

bisa diaktifkanjika pengguna memilih sekuritas hak akses ke-2 atau ke-3 . 



4.2.1.10 Form Pemilihan Stylesheetdan Direktori Keluaran 

J QuickASP 

Short:ut 

Project Option 

DB Connection 

User Guide 

About Me 

Styiesheet Nature.css 

:: authors :: 

I • • . I 

Browse for output directory 

C:\inetpub\wwwroot\pr1 \ 

'WI!b Site URL 

http:l/iocaihost/ 

Gam bar 4.30 Form Pernilihan Stylesheet dan Direktori Keluaran 
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Form ini terdiri dari dua bagian utarna yaitu bagian pemihhan stylesheet dan 

bagian pemilihan direktori keluaran. 

a. Bagian Pemilihan Stylesheet 

Stylesheet merupakan file CSS yang secara umum digunakan untuk 

rnengatur tampilan homepage ketik.a dilihat dari browser. Pada form 1m 

pengguna dapat memilih stylesheet yang disediakan oleh aplikasi yaitu: 

1. Ocean.css 

n. Nature.css 

iii. Elegant.css 

1v. Sunkist.css 

v. Rose.css 
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Tarnpllan dari tiap-tiap stylesheet dapat dilihat pada Stylesheet Preview. 

b. Bagian Pemilihan Direktori Keluaran 

Pengguna harm; rnenentukan direktori keluaran untuk menyimpan hasil 

pembangkitan berupa file ASP beserta file-file pendukungnya. Selain itu 

penggtma juga dapat rnengisikan URL dari web yang terbentuk sebagai 

alamat awal ketika pengguna ingin melihat hasil pembangkitan pada browser. 

4.2.1.11 Form Pembangkitan Kode Program ASP 

.,J QuickASP 

Shortcut 

Project Ootion 

DB Connection 

User Guide 

About Me 

·: authors :: 

Click "Build" button to generate the site and view its result 

File 

~-· 

< 

Diredory Path 
C: \Inetpub\wwwroot\pr 1 \include\ 
C:\Inetpub\wwwroot\prl \include\ 
C:\Inetpub'\wwwroot\pr l \include\ 
C:\Inetpub\wwwroot\prl\ 
C:\Inetpub\wwwroot\pr l \irn:lude\ 
Edit-update record page 
C:\Inetpub\wwwroot\prl \ 

Garnbar 4.31 Form Pembangkitan Kode ASP 

Setelah seluruh pengaturan selesai dilakukan, pengguna dapat menekan 

tombol "Build' yang akan membangkitkan file-file ASP beserta file-file 

pendukung lainnya. Namun jika ternyata masih ada tabel yang sudah dipilih oleh 

pengguna pada form pemilihan tabel dan belum dilak:ukan pengaturan 

tampilannya, maka aplikasi akan menanyakan terlebih dahulu kepada pengguna 
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apakah hendak melanjutkan proses pernbangkitan atau rnelanjutkan ke pengaturan 

tampilan untuk tabel berikutnya. Jika pengguna ingin melanjutkan ke pengaturan 

untnk tabel yang lain maka pengguna hams menekan tombol "Next Table" dan 

secara otomatis aplikasi kembali pada form pemilihan tabel. Pada form ini 

terdapat listbox yang rnenarnpilkan halaman-halarnan yang dihasilkan oleh 

QuickASP. 

Sesudah aplikasi QuickASP berhasil membangkitkan file ASP dan file-file 

penduktmg lainnya ke dalam direktori keluaran yang telah dipilih pengguna, 

pengguna diberi dua rnacarn pilihan untuk melibat basil pernbangkitan tersebut. 

Pertama, penggtma dapat melihat basil pembangk\tan secara langsung pada 

browser (Internet Explorer) . Alarnat yang dituju pertarna kali adalal1 halarnan web 

yang dianggap sebagai halaman default. 

Kedua, penggtma juga dapat melihat file-file basil pernbangkitan lewat 

Windows Explorer. 

File-file yang dihasilkan oleh QuickASP yaitu: 

a. default.asp 

Merupakan halarnan yang dituju pengunjung pertama kali 

b . <NAMA_TABEL> _ListPage.asp 

Berisi daftar record dari suatu tabel yang ditampilkan secara horisontal, 

fasilitas pencarian cepat, serta navigasi record 

c. <NAMA_ T ABEL> _Edit Page. asp 

T erdiri dari tiga halaman utarna yaitu halaman penarnbahan record barn, 

halaman pengubahan record, serta halarnan detail . 
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d. <NAMA_ T ABEL>_ SearchPage.asp 

Berisi fasilitas pencarian data tingkat lanjut. 

e. <NAMA_TABEL> _Login.asp 

Mempakan halaman login bagi tiap pengtmj\lllg web 

f. include/<NAMA _ T ABEL> _JSFlmctions.js 

Berisi {®gsi-fi.mgsilava Script yang menduk\lllg halaman-halaman ASP 

g. include/Imager.asp 

Ftmgsi tmtuk menampilkan ga111par-gambar dari basis data 

h . include/Loader.asp 

Fungsi untuk memasukkan gambar ke database 

1. include/Datetimepicker .js 

F\lllgsi Java Script tmtuk membuat datepicker 

J. include/Datetimedropdown.asp 

Fungsi ASP untuk validasi date-dropdown 

k. include/Datetimedropdown.j s 

Ftmgsi Java Script untuk validasi date-dropdown 

l. include/Login Validation.js 

Fungsi Java Script untuk validasi halaman login 

m . include/dbCorm.asp 

Berisi koneksi string basis data 

n. include/xxx.css 

Stylesheet untuk halaman web yang terbentuk 
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4.2.2 Bagian Tomb9l 

Gambar 4.32 Macam-macam Tombol pada QuickASP 

Selain terdiri dari berbagai fonn utama, aplikasi QuickASP juga merniliki 

beberapa tombol yang terletak pada bagian bawah form utama. 

Masing-masing tombol tersebut adalah: 

• Tombol "Back' 

Tombol ini berfungsijika pengguna ingin kembali ke form sebelumnya. 

• Tombol "Nex t" 

Tombol ini berfimgsijika penggtma ingin ingin melanjutkan pengaturan ke 

form berikutnya. 

• Tombol "Caned' 

Tombol ini berfimgsi jika penggtma ingin mengakhiri proses 

pembangkitan. Namun sebelum pengguna benar-benar kelnar dari aplikasi , 

terlebih dulu aplikasi melaknkan konfinnasi apakah benar pengguna ingin 

mengakhiri proses pembangkitan. 

• Tombol " Build' 

T ombol ini hanya terdapat pada dua form yaitu pada form pemilihan 

proyek ketika penggtma memilih lmtuk membuka proyek yang sudah ada 

serta pada fonn pembangkitan kode program. Dengan menekan tombol 

"Build' ini, aplikasi akan membangkitkan file proyek QuickASP serta file

file ASP dan file-file pendukungnya pada direktori yang telah dipilih 

pengguna. 
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• Tombol "M odifY' 

Tombol ini hanya terdapat pada form pernilihan proyek ketika pengguna 

memilih tmtuk membuka proyek yang sudah ada. Dengan menekan tombol 

ini maka pengguna dapat melihat tahap demi tahap pengaturan tampilan 

halaman yang akan dibangkitkan berdasarkan proyek QuickASP yang 

sedang dibuka. 

• Tombol "Next Table" 

Tombol ini hanya terdapat pada form pembangkitan kode program ASP 

dan hanya terlihat ketika penggtma m~milih menggtmakan metode 

pembangkitan manual untuk lebih dari satu tabel. Setelah menekan tombol 

ini maka aplikasi akan membawa pengguna menuju form pemilihan tabel 

tmtuk memilih tabel mana yang hendak dibangkitkan berikutnya. 

4.2.3 Bagian Shortcut 

Untuk efisiensi dan kemudahan dalam penggunaan aplikasi ini, aplikasi 

QuickASP juga dilengkapi dengan beberapa shortcut yang terdapat pada semua 

form kecuali form pemilihan proyek, form pemilihan dan pemasukan info basis 

data, serta form pemilihan tabel dan metode pembangkitan. 

Shortcut yang disediakan yaitu: 

• Shortcut "Project Option" 

Membawa penggtma kepada form pemilihan proyek. 



Shortcut 

Project Qption 

DB Conn~ction 

User Guide 

Gambar 4.33 Shortcut pada QuickASP 

• Shortcut "DB Connection" 
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Membawa pengguna kepada form pemilihan dan pemasukan info basis 

data. 

• Shortcut "User Guide" 

Membantu pengguna dalam penggunaan aplikasi QuickASP. 

• Shortcut "About Me" 

lnfonnasi umum mengenai apl:ikasi QuickASP. 

• Shortcut "Previous Table" 

Shortcut ini memberikan kemudahan bagi pengguna tmtuk kembali pada 

pengaturan tabel-tabel sebelumnya. Caranya dengan memilih tabel yang 

hendak dituju pada combobox yang tersedia lalu menekan tombol "Go". 

• Shortcut "Start Ne:w Project" 
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Shortcut ini hanya terdapat pada fonn pembangkitan kode ASP. 

Digunakan ketika pengguna ingin kembali pada form awal dan memulai 

proyek baru. 



BABV 

UJI COBA DAN EV ALUASI 

Sistem yang telah diimplementasikan akan diuji coba pada tahap ini untuk 

mengetahui apakah proses-proses yang telah dirancang dapat berjalan dengan 

baik. 

Uji coba tersebut dilakukan untuk dengan tujuan: 

1. Mengetahui apakah QuickASP dapat membangkitkan file-file ASP beserta 

file-file pendukungnya 

2. Apakah halaman web hasil pembangkitan QuickASP dapat melakukan proses 

menambah, menghapus, mengubah data serta proses menu navigasi. 

5.1 Lingkungan Uji Coba 

Lingkungan uji coba adalah komputer-komputer tempat dimana uji coba 

sistem dan aplikasi dilakukan. Tiap-tiap komputer mempunyai spesifikasi khusus 

agar uji coba dilakukan dengan lancar. Dalam uji coba ini dibedakan menjadi dua 

bagian yaitu server dan client. 

5.1.1 Server 

Server yang digtmakan tmtuk qji coba mempunyai spesifik:asi perangkat k:eras 

dan perangkat 1Lmak sebagai berikut : 

+ Server Lokal 

Prosessor Pentium 3 598 MHz 

RAM 512Mb 
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Hard disk 20Gb 

LAN Card 

Operating system Windows XP Profesional2002 

Internet Information Services (liS) sebagai server 

Internet Explorer 5.5 keatas 

+ Server FTP 

Prosessor Pentium 4 2,50 GHz 

RAM 112Mb 

Hard disk 10Gb 

LAN Card 

Operating system Windows XP Profesional 2002 

Internet lnfonnation Services (liS) sebagai web server 

Internet Explorer 5.5 keatas 

5.1.2 Client 
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Pada uji coba ASPWebGen, client yang digunakan mempunyai spesifikasi 

perangkat keras dan perangkat lLmak sebagai berikut : 

Prosessor Pentium 3 598 MHz 

RAM 512Mb 

Hard disk 40 Gb 

LAN Card 

Operating system Windows XP Profesional2002 

Internet Information Services (liS) sebagai web server 
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ASPWebGen 

Internet Explorer 5.5 keatas 

5.2 Skenario Uji Coba 

Berikut ini dilakukan beberapa uji coba dengan masukan basis data dan file 

CSS yang berbeda dengan tujuan unhlk mengetahui ftmgsionahtas QuickASP 

secara umum. 

5.2.1 Skenario Pertama 

Tujuan skenario yang pertama adalah unh1k menguji QuickASP dalam proses 

pembangkitan kode ASP dengan masukan sebagai berikut : 

Tipe basis data : SQL Server 

Nama basis data 

Nama tabel 

File CSS 

Metode pembangkitan 

: Northwind 

: Employees 

: Ocean.css 

: Manual 

Pada uji coba pertama ini, server yang digtmakan sebagai tempat menyimpan 

file-file ASP hasil pembangkitan kode ASPWebOen mempakan komputer lokal. 
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~egion CustomerCustomerDem lllf.1 . , . . Products 
"" =fl CustomeriD ~~ ""' '11 Product!D 1.) RegioniD Category!D 

\? CustomerType!D Fo C ategoryName 
I~ 

ProductName ReaionDesuiotion 1- 1-
Description SupptierlD 

3hippers 

I 
1-

Picture 
,_ 

C~tegory!D ,_ 
~Shipper!D ·J -

QuantityPerUnit 

CompanyName Un~Prlce 
1-

UnitslnStock u CUstomerDemogr aph ,_ 
UnitsOnOrder 

Jrder Details 
C.{); ~ CustomerType!D ~ J- Reorderlevel 

r·m Customers CustomerOes:c 
I- Discontinued 

Product!D b _1_ Customer!D L= 
(OifPOS)yNarne ~~ UnitPrice -

Quantity ContactName Emplovees 
- 'il Employee!D Discount Contact Tide 

Suppliers 1- -'-

'if Address lastName 
1- ,_ 

FirstName '11 Supplier!D 
Jrders 1-

Citv ,_ ;-
Region Title CompanyName 

_! Order!D 
~ ..e 

,_ 1-
ContectName Posto!Code TitleOfCourtesy 1-_ CustomeriD - ,_ 

BlrthDate Contact Title 
_ EmployeelD ,_ Country 

1- 1-
Addre>s 

OrderDate Phone Hire.Date j-,_ ,_ 
Cil:y = RequiredDate 

F~x Address ,_ 
Region City r-_ ~~:dDate Inn ,.., J-

Regoo PostaiCode ,_ ,-- . £0, PostaJCode Countly 
_ F retgr~ EmploveeTerritories 

,_ -
Phone Country ShipName ~Employee!D 1-

,_ 
Fax 

- ,..~.,. , _ ... ~,j_- --- HomePhone ,_ 
TerntoryJD 

,_ 
Extension HomePage 

Gambar 5.1 Struktur Basis Data Northwind pada MS SQL Server 

• Langkah- Langkah Uji Coba 

Langkah-langkah uji coba skenario pertama adalah sebagai berikut : 

1. Membuat project baru yaitu Projectl.qap yang disimpan pada direktori 

C:\Inetpub\wwwroot\UJICOBA \Skenario 1\ 
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...,j QUic-kASP 

Open E>cisting Quick ASP Project £;: ----
C: \lnetpub\wwwroot\LlllCOBA\Skenariol \Project l. qap 

Gambar 5.2 Form Pemilihan Proyek (Skenario 1) 

2. Memjlih tipe basis data Microsoft SQL Server dan memasukkan informasi 

basis data yang hendak dibuka yaitu basis data "North wind" 

..j. QuickASP 

• Microsoft SQL Server 

Microsoft Access 

Oracle 

1. Select or erter a server name 

ZAHRA 

2. Enter informotion to log on to the server 

Use Wincows NT [Integrated Secunty] 

• Use a specific username and password 

Username · sa 

P"ssword : 

3. Select a datoba..<e on the se-tves 

Gambar 5.3 Form Pemilihan Basis Data 
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3. Memilih tabel yang hendak dibangk:itkan yaitu tabel "Employees" dan 

juga memilih metode pembangkitan yaitu Manually . 

.J QuickASP 

>I 

Choose table tu generate ASP 

Categories 
CustomerCustomerDemo 
CustomerDemographics 
Customers 

Employee Territories 
Order Details 
Orders 
Products 
Region 
Shippers 
Suppliers 

:J Show Views 

Select the way yoL t..uald the site 

Automatically 

AutomaticallY generates site without manuafty 
l01matting 

• Manually 

Generates site fur each table step by step 

Gambar 5.4 Form Pemilihan Tabel dan Metode Pembangk:itan (Skenario 1) 

4. Memilih .field yang hendak ditampilkan pada halaman daftar. Pada 

skenario ini hanya field "EmployeeiD", "FirstName", dan "LastName" 

yang hendak ditampilkan pada halaman daftar. 



.. j QuickASP 

Shortcut 

Project Ootion 

DB Connection 

User Guide 

::Employees:: -.--:-;:., 

Select fields that will appear in list pa<;~e 

it 
TitleOfCourtesy 
BirthDal:e 
HireDate 
Address 
City 
Region 
PostaiCode 
Country 

E loveeiD 

lastName 

Order data by field: EmployeeiD _j Descending 

Number of records on each page : 1 0 

_j Show hrst n ch01ac1ess ollarge fields on the list page 
"More ... " link displays the whole field 

Gambar 5.5 Fonn Pemilihan Field Halaman Daftar (Skenario 1) 
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5. Melakukan pengaturan halaman daftar. Setiap kali pengguna memasuki 

form ini, secara default aplikasi telah menyediakan format tampilan 

halaman web yang akan dihasilk.an sebagaimana tampak pada gambar 5.6. 

Pada skenario ini pengguna mengubah tipe tampilan untuk .field 

"HireDate" yang semula "ShortDate[Time]" menjadi "LongDate[Time]". 

Selain itu pengguna juga mengubah tipe tampilan untuk.field "Photo Path" 

yang semula "Text" menjadi "File-based Image". Hal ini dimaksudkan 

agar nantinya halaman web yang dihasilkan mampu menampilkan data 

yang tersimpan pada basis data dalam bentuk gambar. Hasil dari 

pengubahan fonnat tampilan tersebut dapat dilihat pada gam bar 5. 7. 



,.j QuickASP 

Shortcut 

Project Potion 

DB Connection 

User Guide 

:: Employees:: ---

Select fields that will appear in list page 

TitleOfCourtesy 
BirthOate 
HireDate 
Address 
Cty 
Region 
Posta!Code 
Country 

last Name 
5 

Order data by field : EmployeeiD _! Descending 

Number of records on each page : 1 0 

_! Show first n chasac~ess ollarge fields on the. \isl page 
"More ... " link displays the whole field 

,,. 

Gambar 5.5 Form Pemilihan Field Halaman Daftar (Skenario 1) 
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5. Melakttkan pengaturan halaman daft.ar. Setiap kali pengguna memasuki 

form ini, secara default aplikasi telah menyediakan format tampilan 

halarnan web yang akan dihasilkan sebagaimana tampak pada gambar 5.6. 

Pada skenario ini pengguna mengubah tipe tarnpilan untuk field 

"HireDate" yang semula "ShortDate[Time)" menjadi "LongDate[Time)". 

Selain itu pengguna juga mengubah tipe tampilan untukfie/d "Photo Path" 

yang semula "Text" menjadi "File-based Image". Hal ini dimaksudkan 

agar nantinya halaman web yang dihasilkan marnpu menarnpilkan data 

yang tersimpan pada basis data dalarn bentuk gambar. Hasil dari 

pengubahan format tampilan tersebut dapat dilihat pada gam bar 5. 7. 
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field label I list Page I Deta» Page I View as View format 
Employee!D Employee!D Numeric Width=60; Align=Left 
LastName LastName Text Width=200; Align=Left 
first Name F~stName Text Width=200; Afign=Left 
Title Ule X Text Width=200; Aflgn=Left 
Title()fCourtesy nleofCourtesy Text Width=200; Afign=Left 
BirthOate BirthDate X c · Width=50; Align=Left; Format=ddfmmfyyyy; 

HireDate HireDate X G ·hcftDate[Tir!ij)¥idth=50; Align=Left; format=dd,lmmlyyyy; 
Address Address X TeXf Width=200; Align=Left 

City City Text Width=200; Align=Left 

Region Region Text Width=200; ATign=Left 
Post.3/Code PostaiCode X Text liV'idth=200; Angn=Left 

Country Country X Text Width=200; Ahgn=Left 

HomePhone HomePhone X Text Width=200; Augn=Left 

Extension Extens1on X Text Width=200; Align=Left 

Photo Photo X Database Image Width=60.: ImageWidth=60.: ImogeHeight=60 

Notes Notes X Text Width=200; Algn=Left 
Reports To Reports To X Width=60; Align=Left; TableReference=Employees; 

PhotoPath PhotoPath X Text Width=200; Align=Left 

Gambar 5.6 Form Pengaturan Halaman Daftar (default) 

Field View as I View Format 
BirthDate · Width 50; Align Left; Format ddfmmfyyyy; 
HireDate (. LongDate[Tim~ Width=300; Align=Left; Format=mm/dd/yyyy; 
Address 1e:rr Width=200; Align=Left 
City Text Width=200; Align=Left 
Region Text Width=200; Align=Left 
PD>taiCode Text Width=200; Align=Left 
Country Text Width=200; Align=Left 
HomePhone Text Width=200; Align=Left 
Extension Text Width=200; Align=Left 
Photo Database Image Width=60; IrnageWidth=60; IrnageHeight=60 
Nc•tes Text Width=200; Align=Left 
ReportsTo Width=60; Align=Left; TableReference=Employees; 
PhotoPath (. File-based Ima:i) Width=60; ImageWidth=60; ImageHeight=60 

Gambar 5.7 Fonn Pengaturan Halaman Daftar (setelah diubah) 

6. Melakukan pengaturan urutanfte/d pada halaman ubah. Pada skenar:io ini, 

pengguna tidak melakukan pengubahan urutan .field yang hendak 

ditampilkan pada halaman ubah (Edit Page). 



.,._j QuiclcASP 

Shortcut 

Project Option 

DB Connection 

User Guide 

:: Employees:: 

Arranging fields that will appear in detail, edit, and add page 

rtiiiP.i:O:v~?Io:~-------·------·---:-::::::::~ 
l astName 
F1rstName 
Title 
TitleOfCourtesy 
BirthDate 
HireDate 
Address 
City 
Region 
Posta!Code 
Country 
HomePhone 
Extension 
Photo 
Notes 
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Gambar 5.8 Form Pengaturan Sustman Field pada Halaman Ubah (Skenario 1) 

7. Melakukan pengaturan tampilan masukan pada halaman ubah. Setiap kali 

pengguna memasuki form ini, secara default aplikasi telah menyediakan 

format tampilan halaman web yang akan dihasilkan sebagaimana tampak 

pada gambar 5. 9. 



,j QuickASP 

Shortcut 

Project Option 

DB Connection 

User Guide 

About Me 

Gambar 5.9 
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:: Employees :: .. :: 

Customize your detail and edit page appearance, click the cell to edit it 

Field label I E~t \ Add\ Edit as l 
Employee!D Employee!D 
lastNarne lastNarne Text Field Size=60; Maxlength=20; Tipe= 
f~stNllrne firstName Text f ield Size=60; Moxler.gth=lO; Tipe= 
U le Title Text Field Size-60; Maxlength-30; Tipe-
TitleOfCoortt TitleOfCourtt Text f ield Size=60; Maxlength=25; Tipe= 
BirthDate 5kthDate Date Style= T extbox; Format=dd/mm 
HireDate HireDate Date Style=Textbox; Format=dd/mm 
Address Address Text Field Size=60; Moxlength=60; Tipe= 
City City Text Field 5ize=60; Maxlength= 15; Tipe= 
Region Region Text Field Size=60; N\axLength=lS; Tipe= 
Postal Code PostaiCode Text Field Size=60; r~axlength=JO; Tipe= 
Country Country Text Field Size=60; Maxlength=l5; Tipe= 
HomePhone HomePhone Text Field Size-60; MaxlenQth-24; Tipe-

Fonn Pengaturan Halaman Ubah Skenario 1 (default) 

Terlihat bahwa padaj/e/d "EmployeeiD", secara otomatis kolom Edit dan 

kolom Add disila.ng yang berarti bahwa nanti.nya pengunjung web tidak 

akan bisa mengubah maupun menambah data bam untuk field tersebut. 

Hal ini dikarenakan field tersebut termasuk dalam kategori Identity Field 

(autoinsert) sebagaimana yang terlihat pada gambar desain basis data di 

bawah ini. 
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Column Name 

nvarchar 20 
First Name nvarchar 10 

Columns 

Description 

Identity 6 Identity Seed 
Identity Increment 

Formula 

Gambar 5.10 Desain Basis Data "North wind" Tabel "Employees" 

Pada skenario m1 pengguna mengubah beberapa tampilan masukan 

sebagaimana yang terlihat pada gam bar di bawah: 

, j QuickASP 

Shortcut 

Project Ootion 

DB Connection 

User Guide 

:: Employees:: 

Customize your detail and edit page appearance, click the cell to edit it 

field Edit as 
BirthDate Date 

Hire.Date 
Address 
City 

PhDtDPath 

Edit format 

5ize;60; f<laxlength;24; type; Tex · Validation=Phone 
Size;60; Maxlength=4; Tipe= Text; Vatidation= o ValidatK 
ImageHeight=toO; lmageWidth=toO; lnputFIIeWidth=70; r 
Rows=S; Cols=!O; DefaultValue=; Requn·ed=False 
T ablePafse{Oisplay, Value) :E~oyees(LastName, Employee! 
IrnageHelght=lOO; ImageWidth=l DO; InputFIIeWidth=SO; I 

Gambar 5.1 l Fonn Pengaturan Halaman Ubah Skenario l (setelah diubah) 
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Browse tor output director_y 

C:\lnetpub\wwwroot\UJ/COBA \Skenario 

t 

'Web Site URL 

http: //localhos!IU-11 CO BAIS kenario 1 ~ 

Gambar 5.15 Pemilihan Direktori Keluaran dan URL Website (Skenario 1) 

11 . Selanjutnya penggtma tinggal menekan tombol "Build" untuk 

membangkitkan file-file ASP dan file-file pendukung lainnya. 

,,j QuickASP 

Shortcut 

Project Ootion 

DB Connection 

User Guide 

:: Employees:: • 

Click "Build" button to generate the site and view its result 

Fie Directory Path 
C:\Inetpub\wwwroot\UJICOOA\Si<emric 
C:\lnetpub\•~PNwroot\UJlCOBA\Skenaric 
Date selection ASP function 
Date selection JavaScript function 
C: \lnetpub\wwwroot\UJJC OBA \SI<enaric 
C: \lnetpub\Mvwroot\UJl C OBA \Si<enaric 
C:\lnetpub\wwwroot\UJICOBA\Skenark 
C:\lnetpub\wwwroot\UJlCOBA\Skenaric 
Edit-update record page 

Gambar 5.16 Fonn Pembangkitan Kode Program (Skenario 1) 

• Tampilan Halaman Web Hasil Pembangkitan 

Halam(tn Da(tar (Employees ListPage.asp) 
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httlt://lo<:alhost/UJICOBA/Skenaria l/Emt~loyees_UstPaQe.asp?SeiJ'ield=#"£mployeeiD&Sel ••• GJT§JQ 
E.l{< !i.<lit ~ f!l''Q/'itl'~ [QQ/~ ~ ~ 

v v v •(s..ar<h] 

L L [< 

Gambar 5.17 Tampilan Halaman Daftar (Skenario 1) 

Halaman Uba/1 (Emplovees AddPage.asp? Act=Edit) 

hosV\l)'tt:GBA/~Hc.~.:t....;;i"o-,ee• Ad,d~e-ge.esplAc:t:-. d~=l - H \c......,..oft:. l.nt:e1 

FfrY'OI"\tOG; i..ool!i tlGIP 

Gam bar 5.18 Tampilan Halaman Ubah (Skenario 1) 
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Halaman Tamoil fEmo{ovee.f AddPage.aso?Act=Viewl 

' t • 

v 

Gambar 5.19 Tampilan Halaman TampiJ (Skenario 1) 

Halaman Tambah (Emoloyeg Add.fage~aw?Act=A.ddl 
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Wtta>~bv;t/I..QltOI!II/Skl'nartl!l/fmr>loy.,,OsJodtll'ag ... a~a>?Art=Aold - !'llmsvftlortcom .. t ba>l.,...r 8EJQ 
~ ~-- ~w F~ !ao!!o !:!<II> if 

- ~· 8 "' 

., 

Gambar 520 Tampilan Halaman Tambah (Skenario 1) 

• Evaluasi Hasil Pembangkitan 

Dari ketiga halaman hasil pembangkitan (List Page, Detail Page, Edit Page) 

terlibat bahwa field "Photo" tidak dapat menampilkan gambar yang dimaksud 

karena fonnat gambar yang tersimpan pada tabel "Employees" tidak dikenali oleh 

aplikasi. Aplikasi QuickASP hanya mampu menampilkan gambar dalam format 

jpeg, gif, dan bmp. 

5.2.2 Skenario Kedua 

Pada skenario yang ke dua, data masukannya sebagai berikut: 

Tipe basis data : SQL Server 

Nama basis data : pubs 
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Nama tabel : authors, discounts, employee, jobs, 

pubinfo, publishers, roysched, sales, stores, 

titleauthor, titles 

File CSS : Nature.css 

Metode pembangkitan : Automatically 

Pada lUi coba kedua ini, server yang digtmakan sebagai tempat menyimpan 

file-file ASP hasil pembangkitan kode ASPWebGen merupakan komputer lokal. 

Perbedaan utama antara skenario ke dua dengan skenario pertama adalah metode 

pembangkitan yang digunakan. Pada skenario kedua ini, pengguna tidak perlu 

melakukan pengaturan satu per satu tmtuk tiap tabel yang hendak dibangkitkan ke 

dalam kode ASP. 

Berikut gam bar pengaturan rnetode pembangkitan pada skenario kedua ini: 

,,j QuickASP 

Choose table to generate ASP 

v 
v discounts 
v employee 
v jobs 

v pub_info 
v publishers 
v roysched 
v sales 
v stores 
v titleauthor 
v titles 

:J Show Views 

Select the way you bmld the s1te 

• Automatically 

Automatical~• generates s1te without manually 
f01matting 

Manually 

Generates site lor each table step b~ step 

Gambar 5.21 Fonn Pemilihan Tabel dan Metode Pembangkitan (Skenario 2) 
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Berikut file-file hasil pembangkitan yang dilakukan oleh QuickASP pada skenario 

kedua: 

include 

.~ authol"s _ AddPage. asp 

.;<;YJ authol"s _ListPage . asp 

.~ authol"s:_Seal"chPage . asp 

.:;£]discounts _AddPage. asp 

.li.iJ discounts _ListP age. "'SP 

.:;£] discounts_Seal"chPage. asp 

.~ employe e_AddPage . asp 

.:;£]employee _ ListPage. asp 

.:;£]employee _ SearchPage. asp 

.:;£]jobs: _AddPage . asp 

.~£!jobs _listP age. asp 

.~ jobs_SeaFchPage . asp 

.:;,£!pub _info_AddPage. asp 

.:;£Jpub_info_ListPage.asp 

.;:£1 pub _ info _ SearchPage. asp 

.:£1 publishers _ AddPage. asp 

.:;,£!publishers _ListPage. asp 

.~publishers _Seal"chPage . asp 

.:;£] r oysched_AddPage . asp 

.:;£] ro)lsched_ListPage . asp 

.;o.£1 roysched_SearchP aoe. asp 

.;;,t.:J sales_AddPage. asp 

.~sales _ ListPage. asp 

.~sales_SearchPage.asp 
.:;£l,;tores_AddPage.a,;p 

-~stores _ListPaoe. asp 

.:£1 stol"es _ SearchPage. asp 

.:£1 titleauthor _AddPage. asp 

.~ tltleauthor _Lis:tPage . asp 

.~titleauthor _SearchPage . asp 

.li.iJ titles _AddPoge. asp 

.li.iJ titles _ListPage. asp 

-~ titles_SearchPage. asp 

I Pl"oject2. qap 

Gambar 5.22 File-File Hasil Pembangkitan Kode pada Skenario Kedua 

5.2.3 Skenario Ketiga 

Pada skenario ketiga, aplikasi akan membuka file proyek yang sudah dibuat 

sebelmnnya lalu melakukan modifikasi. 

• Langkah- Langkah Uji Coba 

1. Membuka file proyek yang sudah ada, yaitu 

C:\lnetpub\wwwroot\UJICOBA \Skenario 1 \Project l .qap 
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.,j QuickASP , , 

Create New Quick ASP Project J·tWJ' 

• Open E11isting Quick ASP Project e;;;;.r,. 

Gambar 5.23 Fonn Pemilihan Proyek yang Sudah Ada (Skenario 3) 

2. Setiap kali pengguna membuka fonn pengaturan ta:mpilan, maka secara 

otomatis aplikasi QuickASP akan mena:mpilkan hasil pengaturan pada 

proyek yang dibuka. Misal pada gambar 5.24 terlihat bahwa field yang 

ditampilkan pada halaman daftar yaitujleld "EmployeeiD", "FirstName", 

dan "LastName". Hal ini sama dengan pengaturan pada skenario pertama. 



,.j QuickASP 

Shortcut 

Project Ootion 

DB Connection 

User Guide 

:: Employees :: 

Select fields that will appear in list page 

Title 
TitleOfCourtesy 
BirthDate 
HireDate 
Address 
City 
Region 
PostaiCode 
Country 

EmployeelD 
F1rstNarne 
last Name 

01de1 data by field : ErnployeeiD _j Descending 

Number of records on each page : 10 

~Show first n characters of large fields on the list page 
"More .. "link displays the whole: field Character number to display: 

Gambar 5.24 Form Pengaturan Hala.man Daftar pada Proyek yang Dibuka 

(Skenario 3) 

3. Melakukan modifikasi yaitu menambahkan halaman login. 
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4. Melakukan pembangkitan kode program. Aplikasi akan menanyakan 

kepada pengguna apakah pengguna ingin menganti file yang sudah ada 

dengan file yang baru terbentuk. Jika ya, maka aplikasi akan mengganti 

file lama dengan file bam. 



,j Quici<ASP 

Shortcut 
:: Employees :: 

Project Ootion 

DB Connection v Creale login page 

User Guide 
• Hardcode username and password 

Usernarne demo 

Password demo 

Us-ername ~nd passlo\'Ord from d~tebase 

Gambar 5.25 Form Pengaturan Halaman Login (Skenario 3) 

• Tampilan Halaman Hasil Pembangkitan 

~~ - Untitled Document - Microsoft Internet EHplorer 

E.ile i;.dit ~Jew Fg_vorites Iools !:!elp 

Back .., Search Favorites 

http://localhost/UJICOBA/Skenariol/Employees_Login.asp v 

I Login II Reset I 

Go 

_ Done ·• ; Local intr anet 

Gambar 5.26 Tampilan Halaman Login (Skenario 3) 

v-' » 
- / 
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» 

» 
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5.2.4 Skenario Keempat 

Pada skenario keempat ini, aplikasi melakukan pembangkitan kode program 

ASP dengan masukan sebagai berikut : 

Tipe basis data : Oracle 

- Nama basis data : RAHMI 

- Nama tabe\ : Anggota 

File CSS : Rose.css 

- Metode pembangkitan :Manual 

Selain itu pada skenario ini akan dilakukan pembangkitan halaman login 

dengan berbagai pilihan tingkat keamanan. 

• Langkab- Langkab Uji Coba 

1. Membuat project barn yaitu Projectl.qap yang disimpan pada direktori 

C:\lnetpub\wwwroot\UJICOBA\Skenarjo4\ 

2. Memasukkan properti basis data Oracle yang meliputi nama server, user 

id, dan password. 

3. Memilih tabel yang hendak dibangkitkan yaitu tabel "ANGGOTA". 

Column Pk Data Type Null? 

I D.6.N G G 0 T.6. 1 NUMBER (10} N 
NAMA VARCHAR2 (30) N 
IDJENISANGGOTA NUMBER y 

.6.LAM.~T VAR CHAR 2 (50J N 

.JK. NUMBER {2) N 
TGLU..HIR DATE 'I 
EMAIL VARCH.U.R2 {50) y 

USERID NUMBER y 

Gambar 5.27 Properti Kolom dari Tabel "ANGGOTA" (Skenario 4) 
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4. Memilih kolom yang hendak ditampilkan pada hal am an daftar. Pada 

skenario mt, kolom yang dipilih yaitu: IDANGGOTA, NAMA, 

ALAMAT. Selain itu agar tabel pada hala:man daftar tidak terlalu penuh, 

maka jumlah karakter yang ditampilkan dibatasi maksimal 30 karakter. 

Jika panjang karakter melebihi batasan tersebut maka link "Detail" akan 

muncul untuk menampilkan isi keseluruhan. 

5. Mela.kukan pengaturan format tampilan halaman daftar. Pada bagian ini 

tidak dilakukan pengubahan format tampilan. 

6. Melalmkan pengaturan format tampilan halaman ubah. 

field Label I Edit I Add I Edit as 
IDANGGOTA IDANGGOTA Text Field 
NAMA NAMA Text Field 
IOJENISANGGOTA IDJENISANG• Combo Box 
AlAMAT AlAMAT Text Field 
JK JK Text Field 
TGLLAHIR TGLLAHIR Date 
EMMl EMAil Text Field 
USERlO USERlO X 

Edit format 
Size='IO; l'l\.ax.Length=22; Tipe=Tex.t; Vakdat.iOn=Number(###); Def<><.litValue=; Required=fals 
Size=!ZO; Moxlength=30; Tipe=Text; Vo\idotion=No Vo\idotior~; DefaultiJa\ue=; Required=Fals 
T ableParse(Display, Value): JENISANGGOT A(JENISANGGOT A, IDJENISANGGOT A); Required=F als 

Size=120; Maxlength=SO; Tipe=Text; Validation=No Validat1on; DefaultValue=; Required=Fals 
Size='IO; Maxlength=ZZ; Tipe= Text; Vaidation=Number( # # #); Def aultValue=; Required=Fals 
Style=Textbox; Format=ddlmmm/wyy; TimeFormat=No; Datepicker=Yes; YearRange=No; 
Size=120; Maxlength=SO; Tipe=Text; Validation=No Validation; DefaultValue=; Required=Fals 

Gambar 5.28 Pengaturan Fonnat Tampilan Halaman Ubah (Skenario 4) 

Sebagai:mana yang terlihat pada ga:mbar di atas, kolom Edit dan Add pada 

field "USERlD" diberi tanda silang sehingga nantinya pada halaman web 

yang dihasilkan pengunjung web tidak dapat menambah USERJD baru 
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mauptm mengubahnya. Karena pengubahan pada tabel PENGGUNA 

hanya dapat dilakukan oleh administrator. 

7. Melakukan pengaturan halaman pencarian 

8. Melakukan pengaturan halaman login. Username dan password diambil 

dari tabel "PENGGUNA" yaitu kolom "USERNAME" dan 

"PASSWORD: 

I , 

' . 

PENGGUN.ll. 

IIStRNAME 

Gambar 5.29 Pengaturan Fonnat Tampilan Halaman Login (Skenario 4) 

9. Agar tingkat keamanan pad a halaman login lebih tinggi, tekan tombol 

"Advance" sehingga muncul form berikut: 
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Garnbar 5.30 Pengaturan Format Tarnpilan Halaman Login Lanjut (Skenario 4) 

Pada skenario ini dipilih jenis sekuritas ke-2 dimana pengtmjtmg web 

hanya dapat melihat, mengubah, dan menghapus data miliknya. Kolom 

"USERID" dari tabel "PENGGUNA" dipasangkan dengan kolom 

"USERID" dari tabel "ANGGOTA". Selain itu username "aaa" dipilih 

sebagai username yang berftmgsi sebagai administrator. Administrator 

dapat melakukan penarnbahan, pengt1bahan dan penghapusan seluruh data 

pada tabel. Sedangkan "Login Guest" hanya dapat mehhat data pada 

halaman daftar tanpa melakukan penambahan data baru maupun 

pengt1bahan data yang sudah ada. 

10. Memilih styfesheet dan direktori keluaran. 

11. Melakukan pembangkitan kode program. 

• Tampilan Halaman Hasil Pembangkitan 

1 ) Login sebagai penggtma biasa 
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Pada gambar 5.31 username "ika" memasukkan login dan mem~ju pada 

halaman daftar (gam bar 5 .3 2). 

ANGGOTA - Microsoft Internet EMplorer 

EJie !;.dit ~iew F~vorites Iools t:felp 

Back • 
» 

,1Skenario4,1ANGGOT A_login. asp Go 

ANGGOTA LOGIN 

User Name 

Password I 

! I 

Gambar 5.31 Tampilan Halaman Login 

'. (ANGGOTA] - Microsoft Internet EMplorer 

Eile ~dit l[!ew Fi!vorites Iools t!eip 

http:JIIocalhostiSkenario4/ANGGOTA_LtstPage .asp'Act=Ltst 

Loggecf es ik~ 

Page 1 oi 1 

Edit View Delete IDAHGGOTA 

2 

3 

NAMA 

rahml 

ika 

tonto 

F I, GO! 

ALAMAT 

J1 Wlsma Mertanggall/5 SUrabay ... 

Jl M8nyar Kartiks 56 Bandung , . 

.n Untung SUropati No 35 Pasur . 

Gambar 5.32 Tampilan Halaman Oaftar 

Go 
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Pada gambar 5.31 usemame "ika" memasukkan login dan menuju pada 

halaman daftar (gambar 5.32). 

@) ANGGOTA - Microsoft Jntemet Explorer 

g » » 

AQdt e;s ~~~io4/~0TA~~aspM I] Gti Links » 

ANGCOfA L'OOf>l 
-· - -

Uaer t4ame ike 
- - -

P"aa$word ·····t 
~~ j L~ J ; fN~J 

Gambar 5.3 I Tampilan Halaman Login 

iA I 
\ ~ 

: I 
I 

I I 

I I 

1"'1 
i i 
I I 

I ! 
I 

!v l 

tie E.IR ~· F!i¥tw1M I""'" ~ 

.:.,;d•• ~ t.tte.,U~~~.wooor>\JjStf'aqe .~'~ 

I 

~ .. Go I 
• J .. ·~ I ,.. 

..,. . " 
Records per page 1 o 

ANGGOTA 

.., 

~T 

J\l'~~l~St.ir~ " ' ,,, 

-'MIII~K.ul."<\5(;~ . .. . · '!i' 

.. Ur1mg :!luropllll No ~ ,_.. .. n. ~ 

Gambar 5.32 Tampilan Halaman Daftar 

v 
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Ketika username "ika" mencoba mengubah data pengw1jung lain, maka 

keluar pesau error sebagai berikut: 

~ ANGGOTA - Mierosoft lnteraet Ew... G:J(§}@ j 
Effe ~dit ~ F~itM Iocli ~ )) if 
Agdres~ ~ http://tocal1ost/Skenal'io4/ANGG<j v l ll Go 

UNPERMITTED ACCESS 

Vou don't have auessibilityto this area 

Back to the list 

Gambar 5.33 Pesan Error 

Namun ketika username '"ika" hendak: mengubah data pribadinya maka 

muncul halaman beriln1t: 

IDANGOOTA 

1\U\MAT .IMonyor- 56 Bordng,.bwo Bil'af, hd 

.t< 

Tou.a.Hfl 

Gambar 5.34 Tampilan Halaman Ubah 



2) Guest Login 

ANGGOTA - Microsoft Internet Explorer - I v 

Eile !;:dit ~ew Fg_vorites Iools t:!elp 

http: /llocalhost/Skenario4/ ANGGOT A _Lc Go 

ANGGOTA LOOIN 

User Name 

Password 

! Login I Reset 

Gambar 5.35 Login sebagai~amu .. 
~ [ANGGOTA] - Microsoft Internet EHplorer 

E.ile ~dit 'tiew F2vorites Iools t!elp 

http: J,nocalhost/Skenario4,1ANGGO T A_ListPage. asp 

Logged as Guest 

Page 1 o1 1 

IDANGGOTA NAMA 

rahrni 

ALAMAT 

Jl V\llsrna Menanggall/5 Surabay 

GO! 

2 

3 

ika -~ Manyar Kartika 56 Bandung, .. . 

tarrto Jl Urrtung Suropflli No 35 Pasur .. . 

Gambar 5.36 Halaman Daftar tmtuk Login sebagai Tamu 
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Go 

Pada gambar 5.36 tidak terlihat link "Edit", "Delete", "View" maupun "Add 

New". 
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PENUTUP 
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Setelab dilakukan pembahasan teoritis dan praktis pada bab-bab sebelumnya 

dan pengujian QuickASP beserta analisisnya, maka pada bab penutup ini akan 

diambil kesimpulan serta kemtmgkinan pengembangan dari Tugas Akhir ini. 

6.1 Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari proses pembuatan QuickASP 

untuk Tugas Akhir ini adalab: 

1. QuickASP dapat melakukan proses pembangkitan kode ASP dari basis data 

Microsoft Access, Microsoft SQL Server, dan Oracle. 

2. QuickASP dapat menghasilkan homepage dinamis. Homepage yang 

dihasilkan dilengkapi dengan nmgsi menambah data, mengubah data, 

menghapus data dan menu navigasi. 

3. QuickASP dapat menampilkan pada halaman web data-data dengan tipe data 

yaitu text, numeric, date, boolean dan image (.gif, .jpg, .bmp). 

4. QuickASP merupakan aplikasi desktop, bukan aplikasi berbasis web. 

Sehingga untuk menggunakan QuickASP, pengguna perlu melakukan instalasi 

QuickASP di komputer lokal. 

6.2 Kemungkinan Pengembangan 

Beberapa saran yang dapat penulis berikan untuk Tugas Akhir ini adalah : 
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1. QukkASP saat i11i berupa aplikasi desktop, sehingga bisa dikembangkan 

menjadi aplikasi QuickASP berbasis web. 

2. Halama:n yang dihasilka:n bisa dikemba:ngka:n ke bahasa petmograman web 

lainnya seperti JSP dan PHP sehingga memberikan banyak piliha:n bagi pihak 

pengguna aplikasi . 

3. Adanya fitur pemilihan template sehingga pengguna dapat memiliki ban yak 

pilihan desain web yang beragam dan menarik. 

4. Penambaha:njenis DBMS yang dapat diakses oleh QuickASP dan homepage 

yang dibangkitka:n, seperti MySQL. 
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LAMP IRAN 

a. Tabel View Information_Scbema SQL Server 

1\FOIUI.-\ TIO'\ SCIIE\1.\ \IE" ( OU \1'\ '\ .\\IE 

lnfonnation Schema.Columns 

Infonnation_Schema.Key _Column_ Usage 

Information Schema.Referentiat Constraints - -

110 

- table_ catalog 
- table schema 
-table name 
- column name 
- ordinal_position 
- column _default 
- is nullable 
- data_type 
- character_ maximum _length 
- character_ octet_length 
- numenc _prestcton 
- numeric _presicion _radix 
- numeric scale 
- datetime _precision 
- character_ set_ catalog 
- character set schema 
- character set name 
- collation_ catalog 
- collation schema 
- collation name 
- domain_ catalog 
- domain schema 
- domain name 

1

- constraint_ catalog 
- constraint schema 
- constraint name 
- table_ catalog 
- table schema 
-table name 
- column name 
- ordinal osition 
- constraint_ catalog 
- constraint schema 
- constraint name 
- tmique _constraint_ catalog 
- tmique _constraint_ schema 
- tmique _constraint_ name 
- match o tion 
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- update_ m]e 
-delete mle 

lnfonnation Schema.Schemata - catalog_ name 
- schema name 
- schema owner 
- dejaul t _character_ set_ cata1 

og 
- defau/t_character_set_sche 

rna ~ 
- default cl1aracter set name 

Infonnation Schema. Tables - table_ catalog 
- table schema 
-table name 
-table type 

Information Schema. Views - table_ catalog 
- table schema 
-table name 
- view definition 
- check_ option 
- is updatable 

b. Tabel ColumnProperty() SQL Server 

Desk.-ipsi Nilai Balik 

AllowsNull Untuk rnengecek apakah kolorn 1 =TRUE 
tersebut Nul/able atau bukan 0 = FALSE 

NULL = Invalid input 
IF=============~~======================~ 
lsComputed 

lsCursorType 

jisDeterministic 

!I 
II 
II 
II 

lsFulltextlndexed 

Untuk mengecek apakall ko1om l = TRUE 
tersebut tennasuk Computed 0 =FALSE 
Column NULL = Invalid input 

Untu.k mengecek apakah parameter 1 = TRUE 
prosedur tersebut tennasuk Cursor 0 = FALSE 
atau bukan NULL = Invalid input 

l Untuk menegecek apa.kah kolom 1 = TRUE 
)) tersebut deterministic. Properti ini 0 = FALSE 

l)hanya bisa diterapkan padal NULL = Invalid I 
)computed columns dan viewl/ input. Not a computed ~/ 

!)columns. II column or view I 
I !! column. II 
Untuk rnengecek apakal1 kolom 1 =TRUE 
tersebut full-text indexing. 0 = FALSE 

NULL= Invalid input 
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I IsldNotForRepl 11 Untuk mengecek apakah koiom j;·i. =. ~~U~· .... - -··-· ~~~ 
1 jjtersebut IDENT1TY NOT FOR1j)O"" FALSE 1 l )REPLICATION. )NULL= invalid input ) 

ll
iJslndexable IIU ntuk mengecek apakah kolom ll l =TRUE I 

I tersehut !ndexahle. 0 =FALSE 
!I /I NULI , = lnvalid input II 

I 
.I I 

lsOutParam 1 Untuk mengecek apakah parameter1
1
l = TRUE 1

1
1 

1 dari prosedur tersebut merupakan1 0 =FALSE 

li======~l~o=u~lp=u~l p=a=r=am=et=e=r·======~l~ =N=U=L=L===ln=v=a1=1d=in~p=={ut il 
1
1
1lsPrecise ll untuk mengecek apakah kolom ll l =tRUE II 

ltersebut memiliki nilai presisi .ll o =FALSE 11 
II II Hanya dapat diterapkan padal NULL= Invalid input I 
II II deterministic columns. ll (bukan deterministic 11 
!L _ II ll column) I 

l! !sRowGuidCoi - iCUntuk meuge.,;,k apakah - kolom'it ~ TRUE ~~~ 

I
I lersebul memiliki tipe data 0 =FALSE 

~~ ~=!~~:i:r~~~~r RO~GU~~~t,an NULL = Invalid input 

II Precision II Presisi untuk tiap tipe data kolom ii Presisi dari tipe data II 
II )) atau parameter dari prosedur I NULL = Invalid input II 

ll scale II Nilai skala untuk kolom atau iiNilai skala 1! 

II ljparameter dari prosedtlf II NULL ~ Invalid input II 

c. Tabel OpenScbema() Microsoft Access 

Parameter ( olumn ~ame 
OpenSchema( ad Schema Tables) - table_ catalog 

- table schema 
-table name 
- table_ type 
- table _guid 
- dekode progranlion 
- table _propid 
- date created 
- date modified 

OpenSchema( adSchemaColumns) - table_ catalog 
- table schema 



~ - update rule 
- delete jule 
- pk_name 

~ - fk name 
- deferrability 
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