
 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil dan pembahasan berisi tentang hasil implementasi sistem informasi 

yang bagian-bagiannya meliputi batasan implementasi dan implementasi sistem 

informasi yang berupa rancangan antarmuka, pengujian sistem, analisis kinerja 

sistem, serta kelebihan dan kekurangan sistem. 

4.1 Batasan Implementasi 

Batasan implementasi sistem ini dapat ditinjau dari perangkat lunak yang 

dibutuhkan oleh pengguna. Pengembangan sistem ini diimplementasikan pada 

web browser sehingga dapat diakses oleh semua device yang terdapat browser di 

dalamnya. Pada tahap implementasi ini membutuhkan perangkat lunak yang 

dibutuhkan untuk pengembangan sistem. Berikut perangkat lunak yang 

dibutuhkan adalah: 

a.  Aplikasi Twitter dan Library API Twitter dengan OAuth versi 1.1 

untuk melakukan otentikasi dan publikasi ke Twitter. 

b. Aplikasi Facebook dan API Facebook versi 2.2 Javascript untuk 

melakukan otentikasi dan publikasi ke Facebook. Publikasi dilakukan 

pada page, akun personal, dan group. Publikasi pada group dapat 

dilakukan bila group tersebut memilik privasi open atau closed sesuai 

dengan batasan yang diberlakukan oleh API Facebook. Fitur API 

diujicoba oleh penulis sebagai developer dan tim Facebook.com untuk 

melihat keberhasilan proses dan output. Fitur API yang mendukung 

Member untuk menggunggah seperti pada penjelasan di atas adalah: 

b.1  permission untuk publish_actions, fitur ini digunakan untuk 

melakukan posting ke facebook. 

b.2  permission untuk Taggable friends, fitur ini digunakan untuk 

melakukan tag kepada akun personal (Jurusan Informatika), agar 
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informasi muncul pada kolom wall bukan feed, sehingga informasi 

pengunjung dapat melihat lebih besar informasi publikasi tersebut. 

4.2 Implementasi Antarmuka 

Berikut merupakan implementasi antarmuka dari sistem yang telah 

dirancang sebelumnya dengan menggunakan konten berbahasa Indonesia. Dalam 

implementasi ini dapat dilihat screenshot dari halaman di sistem. 

4.2.1 Implementasi Halaman Login Member  

Halaman login Member merupakan halaman yang pertama kali 

ditampilkan saat Pengunjung mengakases Sistem Informasi Event. Halaman ini 

digunakan untuk melakukan otentikasi masuk ke Sistem Informasi Event. 

Pangununjung diharuskan untuk melakukan pendaftaran menjadi Member untuk 

dapat melakukan login sistem. Gambar 4.1 berikut merupakan tampilan halaman 

login member. 

 

Gambar   4.1 Halaman Login Member 

4.2.2 Implementasi Halaman Daftar Member 

Pengunjung mengakses halaman daftar Member untuk melakukan 

pendaftaran. Member mengisi datadiri sesuai pada form daftar yang disediakan. 

Gambar 4.2 merupakan implementasi halaman daftar Member. 



57 

 

 

 

Gambar   4.2 Halaman Daftar Member 

4.2.3 Implementasi Halaman Beranda 

Setelah melakukan pendaftaran dan berhasil login Member, maka sistem 

informasi akan menampilkan halaman beranda. Pada halaman beranda, Member 

dapat melihat publikasi event, melakukan pencarian publikasi, dan  memilih menu 

untuk diakses serta melihat notifikasi pada yang muncul pada bagian menu 

tersebut. Member dapat melihat semua publikasi event yang masih baru maupaun 

publikasi yang sudah lama dan publikasi yang ditandai oleh Admininistrator 

sebagi info event yang diutamakan. Member dapat mengakses detail event dan 

melihat ketersediaan suatu event masih dapat diikuti atau tidak serta melakukan 

pencarian event dengan mencari judul event atau berdasarkan kategori.  

Selain itu Member dapat mengakses Menu Akun untuk mengelola akun 

Member, Password untuk memperbarui password, ID (NIM,NID) untuk melihat 
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history publikasi event yang pernah diunggah, Kotak Pesan untuk melihat pesan 

dan membalas pesan kepada Administrator, Hubungi Admin untuk membuat 

pesan tanya jawab baru kepada Administrator, Undangan Event untuk melihat 

daftar undangan event, Event Diikuti untuk menampilkan popup notifikasi 

perubahan informasi pada event yang diikuti, Beranda Dasbor untuk mengaskses 

halaman beranda, Unggah Publikasi untuk megunggah publikasi, Kalender 

Kegiatan untuk mengakses kalender agenda event dan event yang diikuti, Buku 

Alamat untuk mengakses daftar member sistem. Gambar 4.3 berikut ini 

merupakan tampilan halaman beranda Sistem Informasi Event. 

 

Gambar   4.3 Halaman Beranda Sistem Informasi Event 

4.2.4 Implementasi Halaman Detil Publikasi Dengan Poster 

Pada halaman detil publikasi dengan poster, Member dapat melihat 

publikasi event  dengan menampilkan poster event. Pada sistem informsi ini, 

mengunggah publikasi dapat dilakukan dengan menggunakan format lengkap atau 

dengan format berbagi tautan. Member dapat melihat keterangan publikasi 

tersebut apabila terdapat keterangan berbagi informasi event, maka publikasi 

tersebut diunggah dengan format berbagi tautan. Apabila tidak terdapat 

keterangan tersebut, maka publikasi diunggah dengan format lengkap.    
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Gambar   4.4 Penjelasan Event Pada Detil Publikasi 

Gambar 4.4 merupakan bagian penjelasan event pada halaman detil 

publikasi dengan menampilkan poster. Publikasi pada gambar 4.4 diunggah 

dengan format lengkap karena tidak terdapat keterangan berbagi tautan di atas 

judul event dan terdapat bagian untuk menampilkan video. Terdapat keterangan 

pengecekan oleh sistem bahwa event tersebut sudah melewati batas pendaftaran, 

sehinggah tidak disediakan tautan untuk mendaftar.  Gambar 4.5 merupakan 

bagian untuk fitur melakukan undangan ke member lain berdasarkan kelompok 

member maupun pencarian perorangan. 
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Gambar   4.5 Fitur Mengirim Undangan Event. 

Gambar 4.6 merupakan fitur untuk berdiskusi atau tanya jawab dengan 

sesama Member mengenai event terkait. Apabila tulisan tanya jawab bergaris 

bawah maka tulisan tersebut dikirim oleh pengunggah, apabila tulisan tanya jawab 

dicetak tebal maka tulisan tersebut merupakan tulisan Member yang sedang login 

(diri sendiri), dan apabila tulisan tanya jawab dicetak miring maka tulsan tersebut 

merupakan tulisan Member lain. 

 

Gambar   4.6 Fitur Tanya Jawab Member Pada Detil Event. 

4.2.5 Implementasi Halaman Detil Publikasi Tanpa Poster 

Halaman detil publikasi tanpa poster memiliki kesamaan fitur dengan detil 

publikasi dengan poster. Namun terdapat perbedaan untuk konten poster,  yaitu 

tidak terdapat poster di pada halaman tersebut. Gambar 4.7 merupakan tampilan 

informasi event dipublikasikan tanpa menggunakan poster. 
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Gambar   4.7 Fitur Publikasi Tanpa Poster 

4.2.6 Implementasi Halaman Pesan Admin 

Pada Halaman ini Member dapat melakukan tanya jawab dengan 

Administrator, contoh tanya jawab atau komunikasi tersebut yaitu permintaan 

publikasi untuk disematkan dibagian utama beranda atau mengenai mengunggah 

publikasi. Sistem akan menampilkan notifikasi pada bagian kotak pesan bila 

terdapat pesan yang belum dibaca. Gambar 4.8 merupakan tampilan kotak pesan 

tanya jawab Administrator untuk Member dan gambar 4.9 merupakan halaman 

fitur untuk melakukan tanya jawab. 

 

Gambar   4.8 Halaman Kotak Pesan Admin Menampilkan Notifikasi Pesan 
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Gambar   4.9 Halaman Melakukan Tanya Jawab Dengan Administrator 

4.2.7 Implementasi Halaman Unggah Publikasi 

Halaman ini menampilkan pilihan format publikasi. Sistem menampilkan 

format lengkap dan format berbagi tautan, dengan keterangan perbedaan fasilitas 

yang ada di dalamnya pada masing-masing format. Gambar 4.10 merupakan 

tampilan dari pilihan format unggah. Gambar 4.18 merupakan tampilan dari 

pengecekan sistem pada database jika informasi yang akan diunggah telah ada 

atau belum, kemudian Member dapat melakukan perubahan konten, 

membatalkan, mengganti format, atau tetap melanjutkan mengunggah.  

 

Gambar   4.10 Halaman Pilihan Format Sebelum Mengunggah Publikasi 
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4.2.8 Implementasi Halaman Unggah Facebook 

Halaman ini menampilkan data akun facebook member dan data publikasi 

yang akan diunggah.Gambar 4.11 merupakan tampilan halaman unggah facebook 

oleh Member. 

 

Gambar   4.11 Halaman Untuk Mengunggah Ke Facebook 

4.2.9 Impementasi Halaman Kalender 

Halaman ini menampilkan agenda pada event-event yang diikuti Member. 

Gambar 4.12 merupakan tampilan halaman kalender agenda untuk Member. 

Kalender dapat menampilkan agenda dalam tampilan bulan, minggu, dan hari. 

 

Gambar   4.12 Halaman Kalender Agenda 
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4.2.10 Implementasi Halaman Buku Alamat  

Halaman ini menampilkan daftar Member dalam Sistem Informasi Event 

ini. Gambar 4.13 merupakan tampilan untuk menampilkan daftar Member pada 

Sistem Informasi Event.  

 

Gambar   4.13 Halaman Daftar Buku Alamat Member 

4.2.11 Implementasi Halaman Laporan 

Halaman ini digunakan untuk menampilkan laporan untuk Member 

pengunggah publikasi. Gambar 4.14 merupakan tampilan laporan untuk publikasi 

format lengkap dapat menampilkan data pendaftar dan jumlah pendaftar. 
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Gambar   4.14 Halaman Laporan Dengan Format Unggah Lengkap 

4.2.12 Implementasi Halaman Administator Kelola Member 

Pada halaman ini Adminstrator dapat mengelola data Member. Terdapat 

notifikasi pada tautan Kelola Event untuk menampilkan jumlah event yang belum 

divalidasi oleh Administrator dan notifikasi pada tautan Pesan untuk 

menampilkan jumlah pesan tanya jawab dari Member apabila Administrator 

belum membaca pesan tersebut. Adminstrator dapat melakukan ubah password 

Member bila diperlukan dengan mengakses halaman Ubah Data Member dengan 
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klik tautan Edit. Gambar 4.15 merupakan tampilan halaman kelola member untuk 

melihat daftar Member.  

 

Gambar   4.15 Halaman Daftar Member 

4.2.13 Impementasi Halaman Administrator Kelola Publikasi Event 

Halaman menampilkan daftar publikasi event yang diunggah oleh 

Member. Administator dapat melakukan pengaktifan data usulan publikasi, 

menonaktifkan publikasi, melihat laporan, membagikan ke twitter, dan 

menyematkan pada info menjadi utama melalui tautan masing-masing.  

 

Gambar   4.16 Halaman Kelola Data Publikasi Event 

Administrator juga dapat mengubah nama kategori yang telah tersimpan 

dan menambahkan kategori event baru. Gambar 4.16 merupakan tampilan 

halaman kelola data publikasi event dan terdapat fitur kelola kategori. 
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4.2.14 Implementasi Halaman Pesan 

Pada Halaman ini Administrator dapat melihat daftar pesan dan membalas 

pesan yang dengan Member. Sistem akan menampilkan notifikasi pada daftar 

pesan apabila Administrator belum membaca balasan atau terdapat pesan baru 

dari Member. Gambar 4.17 merupakan halaman Pesan untuk Administrator 

dengan menampilkan notifikasi. 

 

Gambar   4.17 Halaman Pesan Untuk Administrator 

4.3 Pengujian Sistem 

4.3.1 Pengujian Web Dijalankan Live Di Internet 

Dalam mengembangkan Sistem Informasi Event dengan meggunakan API 

Twitter  dan API Facebook, sistem harus mampu dijalankan di internet agar dapat 

mengetahui kinerja dan hasil yang dikeluarkan oleh sistem.  

 Pengujian sistem dilakukan pada beberapa webhost namun mengalami 

kendala pada beberapa fitur, pengujian dilakukan dengan percobaan pada fitur 

free hosting untuk mengetahui kinerjanya terlebih dahulu, diantaranya: 

a. Menggunakan layanan pada IDHostinger.com Library API PHP tidak 

berjalan dengan baik, yaitu setelah permintaan otentikasi ke facebook, 

hasil permintaan tidak dapat dibentuk session di sistem oleh SDK 
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Facebook. SDK Facebook adalah paket library yang dibutuhkan 

untuk menjalanan API PHP Facebook pada webhost. Hal ini dapat 

dimungkinkan ada pengaturan tertentu pada cURL webhost dan 

firewall pada webhost sehingga hasil permintaan tidak dapat diterima 

dengan baik oleh SDK Facebook.  

b. Menggunakan layanan pada 000webhost.com tidak dapat dilakukan 

karena tidak mendukung untuk library PHP maupun Javascript 

facebook, twitter, dan PHP versi 5.4 sehingga API tidak dapat 

dijalankan dengan baik, sebelumnya fitur facebook pada sistem 

informasi ini telah dikembangkan dengan PHP API. 

c. Menggunakan layanan Tulisan.web.id tidak mendukung Library API. 

d. Menggunakan layanan 1FreeHosting.com domain dianggap malicious 

saat didaftarkan ke facebook application untuk permintaan fitur. 

e. Menggunakan layanan berbasis cloud Heroku.com, Library API PHP 

dapat berjalan dengan baik, namun database yang disediakan adalah 

PostgreSQL. Database tersebut tidak sesuai dengan database 

digunakan dalam pengembangan sistem yaitu MySQL.  

f. Menggunakan  layanan VPS.me, namun percobaan pengembangan 

sulit dilakukan karena akses yang disediakan  menggunakan IPv6. 

Pengujian sistem berhasil dilakukan pada IDHostinger.com dengan 

melakukan perubahan pada API yang digunakan. API sebelumnya menggunakan 

API Facebook untuk PHP, kemudian diubah menjadi API Facebook untuk 

Javascript. API Javascript tidak memerlukan SDK untuk menjalankan hasil 

permintaan otentikasi dan tidak dibatasi pengaturan cURL. Proses otentikasi 

dilakukan pada pihak facebook. Hosting lain yang dapat mendukung adalah 

Eviacloud.com hosting dedicated berbasis cloud dan berbayar, pengunjung 

diberikan waktu 2 hari untuk melakukan uji coba. Syarat agar API dapat berjalan 

dengan baik, suatu webhost memiliki fasilitas: 
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a. Webhost mengaktifkan cURL. 

b. Menggunakan PHP versi 5.4 atau diatasnya. 

c. Memfasilitasi untuk library API PHP atau Javascript, informasi ini 

dapat dilihat melalui Builtwith.com. 

d. Domain tidak dianggap malicious oleh facebook saat didaftarkan ke 

facebook application. 

4.3.2 Pengujian Kesesuaian Dengan Proses Bisnis 

Member sebagai 
pengunggah

Administrator
Web

DB

Persetujuan

Pencocokan DataFormat 
Lengkap

Format
Tautan

Jenis Data Yang Dibawa

Pilihan format

Membuat notifikasi
Publikasi Usulan

Validasi Format

Data Poster Saja

Data Dari Tautan

Data Teks 
yang disiapkan sendiri

 

Gambar   4.18 Proses Bisnis Unggah Publikasi Ke Sistem Informasi 

Dalam menampilkan informasi publikasi event agar Member dapat 

melakukan fungsi sebagai calon peserta yaitu, melihat, mengikuti, melakukan 
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tanya jawab, dan melakukan undangan pada suatu publikasi event, Member harus 

menggunggah publikasi lebih dahulu. Adapun proses yang harus dilakukan adalah 

Member mengakses halaman Unggah Publikasi, kemudian menentukan informasi 

yang akan diunggah disesuaikan dengan  fitur yang disediakan oleh sistem. 

Terdapat tiga jenis data yang menjadi bahan untuk diunggah, berdasarkan sumber 

data. Data tersebut berupa informasi tautan, poster dengan atau tanpa tautan 

sumber, dan teks yang disiapkan pengunggah. Kemudian Member menentukan 

fitur yang sesuai, adapaun kesesuaian itu adalah apabila Member membutuhkan 

data peserta, jumlah peserta, dapat menambah agenda, atau menyisipkan video. 

Proses tersebut secara umum digambarkan pada gambar 4.18. 

Setelah memilih format unggah, Member mengisi form pada format 

unggah publikasi, kemudian dapat melanjutkan dengan menekan tombol validasi, 

agar data masukkan dicocokan oleh sistem dengan data pada database. Sistem 

akan memberitahukan informasi masukkan memiliki kesamaan atau tidak. 

Kemudian Member dapat melakukan perubahan data masukkan bila dibutuhkan, 

atau tetap melanjutkan unggah ke sistem. Gambar 4.19 merupakan informasi 

pencocokan oleh sistem. Jika Member telah menekan tombol unggah, maka 

Member menunggu persetujuan oleh Adminstrator. Administrator akan 

melakukan validasi dan jika disetujui maka akan segera diaktifkan. 

 

Gambar   4.19 Halaman Infomasi Pencocokan Data Masukkan 
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Gambar   4.20 Proses Bisnis Unggah Publikasi Ke Sosial Media 

Administrator juga akan mengunggah ke sosial media Twitter untuk 

menyebarluaskan informasi publikasi tersebut. Gambar 4.20 merupakan gambaran 

proses bisnis Administrator dan Member dapat terhubung kemudian mengunggah 

ke sosial media. Adminstrator dapat mengunggah ke Twitter sedangkan Member 

dapat mengunggah ke Facebook melalui aplikasi pada sosial media, library, dan 

third party sosial media. Berikut gambar 4.21 hasil unggah ke twitter. 
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Gambar   4.21 Hasil Unggah Publikasi Ke Twitter 

Sistem akan menampilkan publikasi dengan menata tampilan informasi event bila 

tidak terdapat poster. Gambar 4.7 merupakan tampilan publikasi tanpa poster.  

Member dapat melakukan pengelolaan pada publikasi yang telah disetujui. 

Pengelolaan tersebut meliputi memperbarui informasi, melihat laporan, 

menghapus publikasi, dan mengunggah ke sosial media facebook. Gambar 4.22 

merupakan hasil publikasi sosial media ke Akun Page dengan tag kepada Akun 

Personal pada Gambar 4.23. Publikasi menggunakan tag agar informasi dapat 

muncul pada dinding akun personal bukan pada bagian feed. Publikasi pada page 

hanya dapat dimunculkan pada feed page karena dibatasi fasilitas API. Sistem 

dapat mengunggah pada group facebook bila group tersebut memiliki pengaturan 

privasi closed atau open dikarenakan aturan pada API dan SDK Facebook Web. 

Publikasi pada group terdapat pada Gambar 4.24 dengan privasi closed pada 

tanda lingkaran merah. 
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Gambar   4.22 Tampilan Hasil Publikasi Pada Page Feed 

 

Gambar   4.23 Tampilan Hasil Publikasi Pada Personal Akun 

 

Gambar   4.24 Tampilan Hasil Publikasi Pada Group Closed  
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Member juga dapat melakukan undangan kepada Member lain, melakukan 

tanya jawab, dan mengikuti event tersebut melalui sistem. Sistem akan 

menampilkan notifikasi untuk pendaftar bila terjadi perubahan informasi pada 

publikasi event yang diikutinya. Sistem juga akan mencatatkan agenda yang 

dimiliki event dan menampilkan pada kalender masing-masing Member peserta. 

Kalender tersebut dapat menampilkan agenda per bulan, per minggu, maupun per 

hari dengan dilengkapi jam untuk memperjelas jam pelaksanaan. Gambaran 

proses bisnis yang berjalan dalam fitur kalender ini, digambarkan pada Gambar 

4.25. 

File Controller
fungsi kalender()

Mingguan HarianBulanan

View Kalender

File Controller
fungsi json_event()

Data Pada Tabel Agenda

Return value
dalam bentuk array_result()

Mengatur data dalam 

kemudian ditampilkan dengan 
array Jquery Fullcalendar

Format Json

Menampilkan Kalender

Jquery Fullcalendar v2.1

Query Data Pelaksanaan
- Nama Agenda
- Jam mulai s/d berakhir
- Tanggal mulai s/d berakhir

Menjalankan Jquery Fullcalendar
Dengan data Json pada json_event()
Halaman View dalam pengaturan fungsi kalender()

 

Gambar   4.25 Proses Bisnis Pada Fitur Kalender Agenda 

4.3.3 Pengujian Flexibilitas Antarmuka Dilihat Dari Gadget 

Sistem dapat menampilkan antarmuka dalam ukuran mobile web pada 

gadget. Gambar 4.26 merupakan antarmuka pada gadget Acer Liquid E2 dengan 

ukuran layar 3-8 inch (480x800 pixels). 
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Gambar   4.26 Tampilan Pada Gadget 

 

4.3.4 Algoritma Pada Proses-Proses Penting 

Sistem informasi ini memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan proses-

proses dalam suatu fitur. Berikut beberapa algoritma yang dimiliki sistem ini, 

yaitu:  

1. Algoritma untuk melakukan pencocokan data publikasi saat Member 

melakukan unggah publikasi. Gambaran proses bisnis saat Member 

melakukan proses memasukkan data dan menyimpan, terdapat pada Gambar 

4.27. 
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Gambar   4.27 Proses Bisnis Mengunggah Data Publikasi Oleh Member 

Halaman view yang merupakan tempat untuk melakukan proses, dapat 

melakukan perubahan konten tanpa adanya perpindahan file. Hal tersebut terjadi 

karena perubahan konten dilakukan dengan Javascript Jquery. Keuntungan dari 

tanpa adanya perpindahan file tersebut, dapat membuat data dalam form tetap 

terjaga walaupun telah melewati beberapa proses. Member tidak perlu mengisikan 

data ulang bila terdapat kesalahan pada salah satu field saja.  

Pada proses mengunggah terdapat pencocokan data publikasi terhadap data 

dalam database. Proses pencocokan dilakukan pada gambar 4.27 dengan 

keterangan bertanda merah. File tersebut berisi Class Model yang di dalamnya 

terdapat fungsi check_publication_db() (untuk isian form format lengkap) dan 

check_publication_dbShare() (untuk isian form format berbagi tautan) untuk 

melakukan proses pencocokan data. Berikut merupakan detil algoritma 

mengunggah data publikasi oleh Member dengan isian data pada Format 

Lengkap: 
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1 public function check_publication_db( $idcategory, 

2  $eventname, $venue, $guest, $name_eo, $event_agenda_name, 

3  $event_date_start){ 

4 if ($event_agenda_name=='Pelaksanaan'){ 

5   return $query = $this->db->query(' 

6  select * from event e  

7 join agenda ag on e.idevent = ag.event_idevent 

8 where  (ag.agenda_name="Pelaksanaan" and e.status="aktif" and 

9  e.eventname like "%'.$eventname.'%" ) 

10 and ( e.category_idcategory='.$idcategory.' or 

11   e.category_idcategory != '.$idcategory.' ) 

12 and (ag.date_start="'.$event_date_start.'" ) 

13 and  ( e.venue like "%'.$venue.'%" or ( e.gueststar like 

14  "%'.$guest.'%" or e.name_eo like "%'.$name_eo.'%" )) ; 

15  ')->result(); }}   

Penjelasan: 

a. Baris 1: nama fungsi 

b. Baris 1-3: parameter, yaitu id kategori, nama event, nama tempat, pengisi 

acara, nama penyelenggara, nama agenda, tanggal pelaksanaan agenda. 

c. Baris 4: mengambil data masukkan Agenda event pelaksanaan untuk melihat 

agenda pelaksanaan. 

d. Baris 8: mengambil semua data publikasi dengan status aktif, agenda 

pelaksanaan. 

e. Baris 9: mencocokan kemiripan nama event 

f. Baris 10-11: mencocokan kesamaan id kategori. 
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g. Baris 12: mecocokan tanggal pelaksanaan. 

h. Baris 13-14: mencocokan kemiripan data pada salah satu dari tiga parameter 

kemiripan tempat penyelenggaraan, pengisi acara, atau nama penyelenggara.   

i. Baris 15: fungsi return value result() pada query agar dapat mendapatkan hasil 

lebih dari satu baris data yang dapat ditampilkan kepada Member. 

Berikut merupakan detil algoritma mengunggah data publikasi oleh Member 

dengan isian data pada Format Berbagi Tautan: 

1 public function check_publication_dbShare($idcategory, 

2 $eventname, $venue, $link_eo,$name_eo, $event_agenda_name, 

3 $event_date_start){ 

4 if ($event_agenda_name=='Pelaksanaan'){ 

5 return $query = $this->db->query(' 

6 select * from event e  

7 join agenda ag on e.idevent = ag.event_idevent where   

8 (ag.agenda_name="Pelaksanaan" and e.status="aktif"  

9 and e.eventname like "%'.$eventname.'%" ) 

10 and ( e.category_idcategory='.$idcategory.' or   

11 e.category_idcategory !='.$idcategory.' ) 

12 and ( ag.date_start="'.$event_date_start.'" ) 

13 and  ( e.venue like "%'.$venue.'%" or ( e.link_eo like 

14 "%'.$link_eo.'%" or e.name_eo like "%'.$name_eo.'%" )) ; 

15 ')->result(); }} 

Penjelasan: 

a. Baris 1: nama fungsi 
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b. Baris 1-3: parameter, yaitu id kategori, nama event, nama tempat, pengisi 

acara, nama penyelenggara, nama agenda, tanggal pelaksanaan agenda. 

c. Baris 4: mengambil data masukkan Agenda event pelaksanaan untuk melihat 

agenda pelaksaan. 

d. Baris 8: mengambil semua data publikasi dengan status aktif, agenda 

pelaksanaan. 

e. Baris 9: mencocokan kemiripan nama event 

f. Baris 10-11: mencocokan kesamaan id kategori. 

g. Baris 12: mecocokan tanggal pelaksanaan. 

h. Baris 13-14: mencocokan kemiripan data pada salah satu dari tiga parameter 

kemiripan tautan penyelenggaraan, pengisi acara, atau nama penyelenggara. 

i. Baris 15: fungsi return value result() pada query agar dapat mendapatkan hasil 

lebih dari satu baris data yang dapat ditampilkan kepada Member. 

2. Algoritma untuk melakukan undangan  

Berikut ini merupakan algoritma untuk melakukan undangan Member dengan 

melakukan pencarian satu per satu Member lain. Satu Member akan 

mendapat undangan satu kali dalam suatu acara.  

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

public function search_invite(){ 

$name = $this->input->post('name_search'); 

$idevent = $this->input->post('id_search'); 

$dataName = $this->model_dash->search_username_all($name); 

$dataInvite = $this->model_dash->search_username_invite( 

$idevent ); 

 

$x=0; 

foreach ($dataInvite as $val) { 

  $User_Invited = $val->user_invited; 

  $Id_Event = $val->event_idevent; 

   $x++;} $x; 

foreach($dataName as $value){ 

 if($x==0){ 

echo $value->userauth_iduser; 

echo " - ".$value->fullname; 

echo " <a href='".base_url()."dashboard/do_invite/".$value-

>userauth_iduser."/".$idevent."' >undang</a>"; 
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6 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

9 

 

 echo "<br/>"; 

}elseif($value->userauth_iduser=='admin'){ 

  }else{ 

$a=0; 

foreach ($dataInvite as $val){    

 $User_InvitedX = $val->user_invited; 

 $Id_EventX = $val->event_idevent; 

if($value->userauth_iduser==$User_InvitedX && $Id_EventX == 

$idevent){ 

echo $value->userauth_iduser;echo " - ".$value->fullname; echo 

" (Telah Diundang)"; 

$IdTelahMuncul = $value->userauth_iduser; 

 $a++;}} 

 

 if($a==0){  

echo $value->userauth_iduser;echo " - ".$value->fullname; 

echo " <a href='".base_url()."dashboard/do_invite/".$value-

>userauth_iduser."/".$idevent."' >undang</a>"; 

  echo "<br/>"; } 

elseif($value->userauth_iduser!=$IdTelahMuncul){ 

echo $value->userauth_iduser; 

echo " - ".$value->fullname; 

echo " <a href='".base_url()."dashboard/do_invite/".$value-

>userauth_iduser."/".$idevent."' >undang</a>"; 

  echo "<br/>"; 

   }  }}} 

Penjelasan:  

a. Baris 1: nama fungsi. 

b. Baris 2: inisiasi variable dari masukkan Member untuk pencarian nama. 

c. Baris 3: query data pada tabel invite berdasarkan id event dan tabel semua 

Member berdasarkan kemiripan nama Member. 

d. Baris 4: pengecekan ada atau tidaknya undangan dalam event tertentu. 

e. Baris 5: bila belum ada undangan maka ditampilkan link undang. 

f. Baris 6: administrator tidak dapat diudang. 

g. Baris 7: bila telah diundang maka tidak ditampilkan link undang. 

h. Baris 9: sisa Member pada proses baris 7 yang memiliki kemiripan nama 

dalam pencarian dan belum diundang, maka tampilkan link undang 
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i. Baris 8: antisipasi bila terdapat baris awal hasil pencarian yang belum 

diundang dianggap belum ada undangan, kemudian tampilkan link 

undang. 

1 

2 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

public function search_Groupinvite(){   

 //kosong semua 

if(($usertype_dosen==''&&$dosen_gender_L==''&&$dosen_gender_P==

'') && ($usertype_mhs==''&&$usertype_alumni=='')){ 

     } 

 //semua(dosen) dan type(mhs-almn) 

elseif((($usertype_dosen!='')&&($dosen_gender_L!=''||$dosen_gen

der_P!='')) && (($usertype_mhs!=''||$usertype_alumni!='')&& 

($MhsAlumni_gender_L==''&&$MhsAlumni_gender_P=='')) ) { 

if(($usertype_mhs!=''||$usertype_alumni!='')&& 

($MhsAlumni_gender_L==''&&$MhsAlumni_gender_P=='')){ 

 $MhsAlumni_gender_L = 'L';     

 $MhsAlumni_gender_P = 'P'; 

   } 

$this->model_dash->invite_bygroup_db(PARAMETER SEMUA VARIABEL); 

     } 

 //type(dosen) dan semua(mhs-almn) 

elseif((($usertype_dosen!='')&&$dosen_gender_L==''&&$dosen_gend

er_P=='') && (($usertype_mhs!=''||$usertype_alumni!='')&& 

($MhsAlumni_gender_L!=''||$MhsAlumni_gender_P!='')) ){ 

if(($usertype_dosen!='')&&$dosen_gender_L==null && 

$dosen_gender_P==null){ 

$dosen_gender_L = 'L'; 

$dosen_gender_P = 'P';  

  }  

$this->model_dash->invite_bygroup_db(PARAMETER SEMUA VARIABEL); 

     } 

 //type(dosen) atau type(mhs-almn) 

elseif((($usertype_dosen!='')&&$dosen_gender_L==''&&$dosen_gend

er_P=='') || (($usertype_mhs!=''||$usertype_alumni!='')&& 

($MhsAlumni_gender_L==''&&$MhsAlumni_gender_P=='')) ){ 

if($usertype_dosen!='' && $dosen_gender_L==null && 

$dosen_gender_P==null){        

  $dosen_gender_L = 'L';     

  $dosen_gender_P = 'P';  

   } 

if(($usertype_mhs!=''||$usertype_alumni!='')&& 

$MhsAlumni_gender_L==null && $MhsAlumni_gender_P==null){ 

 $MhsAlumni_gender_L='L';      

 $MhsAlumni_gender_P='P'; 

   } 

$this->model_dash->invite_bygroup_db(PARAMETER SEMUA VARIABEL); 

    } 

 //semua(dosen) atau semua(mhs-almn) 

elseif( 

(($usertype_dosen!='')&&($dosen_gender_L!=''||$dosen_gender_P!=

'')) || (($usertype_mhs!=''||$usertype_alumni!='')&& 

($MhsAlumni_gender_L!=''||$MhsAlumni_gender_P!='')) ){ 

$this->model_dash->invite_bygroup_db(PARAMETER SEMUA VARIABEL); 

} } 
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a. Baris 1: Nama fungsi undangan untuk kelompok Member 

b. Baris 2: Bila undangan tanpa memasukkan data maka undangan tidak 

disimpan. 

c. Baris 3: Bila undangan menspesifikasikan data jenis kelamin dari civitas 

status dosen dan hanya memasukkan data mahasiswa atau alumni, maka 

semua Member mahasiwa dan alumni laki-laki dan perempuan akan 

diundang. 

d. Baris 4: Bila undangan menspesifikasikan data jenis kelamin dari civitas 

status mahasiswa dan alumni namun hanya memasukkan data dosen, maka 

semua Member dosen laki-laki dan perempuan akan diundang. 

e. Baris 5: Bila undangan semua status civitas Member tidak disebutkan, 

maka untuk Member mahasiswa atau alumni diundang semua, ataupun 

Member dosen juga akan diundang semua laki-laki dan perempuan  

f. Baris 6: Bila undangan menyebutkan semua masukan, maka undangan 

akan menyesuaikan spesifikasi masukkan. 

4.3.5 Kelebihan Dan Kekurangan Sistem 

Berdasarkan implementasi dan pengujian sistem yang telah dilakukan, 

Sistem ini masih terdapat kekurangan untuk kemudian dilakukan perbaikan-

perbaikan beberapa hal. Sistem ini juga telah memiliki kelebihan-kelebihan 

setelah dilakukan implementasi dan pengujian. Berikut kelebihan tersebut 

meliputi: 

1. Memiliki notifikasi dalam sistem informasi event untuk mengakomodasi 

pengguna sistem yang tidak terhubung dengan  jejaring sosial untuk 

mendapatkan informasi undangan, perubahan informasi event yang diikuti, 

notifikasi pengelolaan untuk Administrator dan informasi tanya jawab 

dengan Administrator Sistem Informasi Event. 
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2. Memiliki fitur buku alamat dengan data tambahan untuk melengkapi 

informasi sebagai Member sistem informasi ini. 

3. Memiliki fitur undangan dengan cara menentukan kelompok Member, yaitu 

Dosen, Mahasiswa, Alumni, menentukan angkatan, dan jenis kelamin untuk 

memudahkan dalam pemanggilan Member dalam jumlah yang banyak.  

4. Sistem Informasi Event dapat melakukan publikasi dengan pencocokan data 

sebelum diunggah untuk meminimalisir data publikasi yang sama. Publikasi 

disampaikan ke facebook page, personal, group closed, dan twitter, sehingga 

memudahkan dalam menyebar luaskan publikasi  event dengan satu sistem, . 

5. Sistem dapat membantu menampilkan publikasi tanpa poster agar tetap 

menarik dan rapi untuk ditampilkan. 

6. Memiliki fitur masukan agenda dan kalender agenda untuk mencatatkan 

semua agenda kegiatan pada event yang diikuti Member dengan 

menampilkan per bulan, per minggu, per hari, dan jam pelaksanaan, sehingga 

Member dapat jelas melihat semua jadwal agenda event yang diikuti. 

7. Memiliki fitur pelaporan serderhana hasil publikasi untuk membantu 

dokumentasi data pendaftar, jumlah banyaknya suatu publikasi diakses oleh 

Member, jumlah kuota pendaftaran peserta, banyaknya peserta, jadwal 

agenda, dan informasi penjelasan event. 

Kekurangan dari sistem ini adalah belum adanya fitur mencetak laporan 

dalam bentuk cetak file jika dibutuhkan, serta belum adanya notifikasi kepada 

pendaftar saat publikasi dihapus oleh Member pengunggah.


