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PERANCANGAN SISTEM 

4.1       Analisa Sistem 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian yang berhubungan dengan 

Rotasi lagu yaitu Music Director, didapatkan proses-proses yang terjadi pada 

rotasi lagu yang dilakukan. Proses tersebut digambarkan melalui document flow 

rotasi lagu. 

4.1.1    Document Flow Rotasi Lagu 

Pada docflow Rotasi Lagu dapat dilihat pada gambar 4.1 merupakan 

proses pembuatan dan pengimplementasian rotasi lagu dalam sebuah penyiaran 

radio dimana terdapat pada kondisi  sebelum diberikan sistem yang 

terkomputerisasi. Dockflow tersebut dilakukan oleh tiga Entity yaitu: 

a. Kepala Seksi Programa 2 

Bertugas membuat Daftar Acara Siaran (DAS), Serta membuat ketentuan aturan 

lagu dalam sebuah siaran. Selain itu tugasnya ialah sebagai produser acara yang 

bertanggung jawab atas seluruh acara pada programa 2. 

b. Music Director 

  Music Director merupakan seseorang yang merencanakan serta mengatur 

kebutuhan musik yang telah ditetapkan oleh kepala Programa 2 untuk siaran radio. 

Serta bertanggung jawab terhadap penyediaan musik serta rotasi lagu. 

c. Penyiar 

 merupakan seseorang yang berperan menyiarkan  serta pemandu acara penyiaran  

yang bertanggung jawab untuk acara siaran yang sedang berlangsung. 
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Document Flow Rotasi Lagu berdasar Daftar Acara Siaran (DAS)
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Gambar 4.1 Dockflow Rotasi lagu 

Pada gambar dockflow  diatas dimulai dari Kepala Programa 2 yang 

menginputkan daftar acara siaran radio PRO II serta membuat aturan jenis lagu 

apa saja yang akan diputar berdasarkan genre yang sesuai dengan acara yang 

dibuat serta input pola acara siaran. Lalu akan menghasilkan laporan DAS, 

dimana laporan ini diterima oleh MD untuk dilanjutkan melakukan proses 

penginputan aturan lagu kedalam aplikasi yang sudah tertera dalam laporan DAS. 

Setelah penginputan selesai maka MD (Music Director) akan membuat laporan 

rotasi lagu. Selanjutnya laporan tersebut diserahkan ke penyiar untuk diekseskusi 

dalam siaran radio sesuai dengan apa yang sudah dirotasi oleh aplikasi tersebut. 
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4.2  Perancangan Sistem 

  Dalam membuat aplikasi dibutuhkan suatu perancangan sistem untuk 

membantu menyelesaikan masalah yang terjadi secara sistematis sehingga bisa 

menghasilkan suatu sistem yang sesuai dengan prosedur dan kebutuhan 

lingkungan. Pada pembuatan perancangan sistem dilakukan melalui tahap-tahap 

yang meliputi system flow, DFD, ERD, serta rancangan desain I / O (Input / 

Output) untuk memudahkan pembuatan aplikasi. 

4.2.1    System Flow 

System Flow merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara 

keseluruhan dari sistem. System flow menjelaskan urut-urutan dari prosedur-

prosedur dan apa yang dikerjakan di dalam sistem. Pada pembuatan perancangan 

aplikasi rotasi lagu dihasilkan satu system flow yaitu system flow rotasi lagu. 

a.   System Flow Rotasi Lagu 

  Pada System Flow  rotasi lagu dijelaskan dari proses pembuatan 

ketentuan/Daftar Acara Siaran dilakukan oleh kepala Programa 2, lalu pencarian 

dan perotasian lagu berdasarkan ketentuan dan penentuan playlist yang dilakukan 

oleh Music Director (MD) dan selanjutnya di operasikan oleh penyiar ketika akan 

melakukan siaran. Dimana penyiar dapat melihat daftar lagu yang sering diputar 

kedalam top chart playlist lagu.Untuk lebih jelasnya proses System Flow rotasi 

lagu dapat dilihat pada gambar 4.2 
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Gambar 4.2 System Flow Rotasi Lagu 

Pada Sysflow  diatas dimulai dari Kepala PRO II masuk kedalam sistem 

dengan menginputkan username dan password  agar keamanan aplikasi terjaga. 

Lalu setelah login kepala PRO II masuk kedalam form DAS(Daftar Acara Siaran). 

Didalamnya terdapat form yang harus diinputkan berupa daftar acara apa yang 
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akan dilakukan pada saat siaran dan aturan lagu seperti apa yang dibutuhkan saat 

siaran berlangsung serta pola acara siaran yang sudah ditentukan pada 4 waktu. 

Setelah proses input  selesai maka laporan DAS akan tersimpan kedalam database 

DAS. 

Selanjutnya yang kedua adalah MD (Music Director) jika ingin masuk 

kedalam aplikasi juga menginputkan username dan password. Setelah login 

sukses maka masuk kedalam form rotasi lagu. Hal yang pertama dilakukan adalah 

pengecekan pada database DAS mengenai aturan dan daftar acara siaran. Setelah 

itu MD menginputkan aturan lagu berdasar genre,nama band dan dimana akan 

diproses rotasi sebagai update jenis lagu dan penyanyi dimana didapat dari 

database master genre,master band dan master judul.. Hasil dari input aturan 

maka aplikasi akan secara otomatis merotasi lagu yang selanjutnya akan di judul 

lagu yang akan dirotai otomatis oleh sistem dan akan diserahkan kepada penyiar. 

Proses yang ketiga adalah penyiar melakukan login kedalam aplikasi dan 

masuk kedalam form pemutar lagu. Dimana penyiar melakukan pengecekan 

paylist lagu yang sudah dirotasi dan akan melakukan eksekusi lagu ketika siaran 

berlangsung. Dimana lagu yang sudah diputar akan secara otomatis tersimpan 

kedalam  database  Playlist Rotasi  untuk menunjukkan lagu apa yang favorit 

diputar. 

4.2.2    DFD (Data Flow Diagram) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah alat yang menggambarkan aliran data 

melalui sistem dan kerja atau pengolahan yang dilakukan oleh sistem (Whitten, 

2004:326). DFD merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur 

data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran analisa 
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maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem 

kepada pembuat program. 

a. Context Diagram 

 Context Diagram pada Aplikasi Rotasi Lagu terdiri dari 3 external entity 

yaitu Kepala seksi programa 2, Music Director, dan penyiar. External entity 

tersebut memberikan suatu informasi kepada aplikasi agar dapat berjalan sesuai 

dengan fungsi aplikasi rotasi lagu ini.  

 

Gambar 4.3 Context Diagram Rotasi Lagu 

Yang pertama dimulai dari kepala seksi programa 2 memberikan informasi 

kedalam aplikasi berupa data acara, data pola acara dan data aturan lagu yang 

terdapat dalam satu laporan berupa DAS (Daftar Acara Siaran) dimana hasil akhir 

akan memperoleh informasi berupa laporan top playist lagu. Yang kedua yaitu 
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MD menginputkan data genre,band dan judul lagu berdasar aturan lagu yang 

sudah diupdate sesuai dengan laporan DAS. Dimana akan menghasilkan sebuah 

laporan playlist jika lagu sudah dirotasi oleh aplikasi. Yang ketiga adalah tugas 

dari penyiar ialah melakukan eksekusi lagu didalam playlist dan akan 

menghasilkan laporan berupa top playlist lagu. 

b.     DFD Level 0 

DFD Level 0 pada aplikasi rotasi lagu mempunyai 3 proses utama yaitu 

Daftar Acara Siaran, rotasi lagu dan Laporan Top Playlist. Pada DFD Level 0 

pada gambar 4.4 merupakan penjabaran aplikasi Rotasi Lagu pad Programa 2 RRI 

Surabaya. 

 

Gambar 4.4 DFD Level 0 Aplikasi Rotasi Lagu 
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Proses Pertama yaitu daftar acara siaran. Yang dilakukan adalah Kepala 

programa melakukan inputan berupa data acara, data aturan lagu dan pola aturan 

lagu yang akan disimpan kedalam tabel DAS, tabel aturan lagu dan tabel pola 

acara. Setelah itu Proses kedua yaitu rotasi lagu. Dimana diperoleh data dari tabel  

DAS setelah itu MD melakukan inputan dan update genre,band dan judul lagu 

berdasar aturan lagu yang dapat dilihat dari database aturan lagu, master genre, 

master band, dan master judul. Dan hasil rotasi lagu akan disimpan kedalam tabel 

playlist lagu. Proses yang ketiga adalah untuk mengetahui top playlist lagu yang 

favorit diputar. Langkah pertama diperoleh informasi proses pelaporan playlist 

lagu. Lalu penyiar akan mengeksekusi playlist yang sudah tersedia untuk diputar. 

Setelah diputar maka akan disimpan pada database Top Playlist lagu yang akan 

dapat dilihat oleh penyiar dan kepala programa2. 

c.        DFD Level 1 Proses (DAS) Daftar Acara Siaran 

DFD Level 1 merupakan penjabaran dari DFD Level 0 Aplikasi rotasi lagu 

dimana pada DFD Proses DAS (Daftar Acara Siaran) ini mempunyai 3 proses. 

Penjabaran proses penyusunan daftar acara, pola acara dan aturan lagu. Pada DFD 

Level 1 proses daftar acara siaran gambar 4.5 mempunyai 1 entity yang meberikan 

informasi hasil penyusunan daftar acara siaran kepada kepala Programa 2. Dimana 

daftar acara siaran akan disimpan kedalam database DAS. Pertama proses sebeum 

menginputkan melakukan login sebagai kepala programa2. Lalu penyusunan 

daftar acara siaran, pola acara dan aturan lagu dimana dapat dilihat dari tabel pola 

acara dan aturan lagu. Selanjutnya dari proses semua diatas maka akan tersimpan 

kedalam tabel DAS yang dapat diberikan laporan kepada kepala programa2. 
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Gambar 4.5 DFD Level 1 Proses Daftar Acara Siaran 

d.     DFD Level 1 Proses Rotasi Lagu 

DFD Level 1 merupakan penjabaran dari DFD Level 0 Aplikasi rotasi lagu 

dimana pada DFD ini mempunyai 1 proses. Penjabaran proses rotasi acak sebuah 

lagu. Pada DFD Level 1 proses rotasi lagu gambar 4.6 mempunyai 1 entity yang 

meberikan informasi hasil rotasi lagu secara acak kepada sistem yaitu 

penyiar.Pada proses ini MD melakukan login pengguna lalu MD membaca 

laporan DAS, lalu MD meng-update genre,band dan judul lagu berdasar aturan 

lagu yang dapat dilihat dari database aturan lagu, master genre, master band, dan 

master judul.. Dan selanjutnya setelah proses rotasi akan menghasilkan playlist 

yang akan dieksekusi oleh penyiar. 
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Gambar 4.6 DFD Level 1 Proses Rotasi Lagu 

e. DFD Level 1 Laporan Top Playlist Lagu 

DFD Level 1 merupakan penjabaran dari DFD Level 0 Aplikasi rotasi lagu 

dimana pada DFD laporan top playlist lagu ini mempunyai 1 proses. Penjabaran 

pembuatan laporan pemutaran lagu yang sering diputar. Pada DFD Level 1 proses 

pelaporan top playlist lagu gambar 4.7 mempunyai 2 entity yang meberikan 

informasi lagu yang sering diputar kepada sistem yaitu penyiar dan Music 

Director. Proses pertama yang dilakukan ialah penyiar melihat paylist yang sudah 

ditentukan dalam playlist yang sudah dirotasi oleh sistem. Lalu penyiar 

melakukan play lagu ketika siaran dan dari hasil play lagu itu dapat dibuat laporan 

secara otomatis akan masuk kedalam database Top Playlist yang merupakan agu 

favorit yang sering diputar yang dapt dilihat oleh penyiar dan kepala programa2. 
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Gambar 4.7 DFD Level 1 Proses Pelaporan Top Playlist Lagu 

4.2.3     ERD (Entity Relationship Diagram)  

 Entity Reltionship Diagram melukiskan data sebagai entitas, relasi dan 

attribute dari database yang telah dibuat. ERD dibagi menjadi dua, yaitu 

Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM).  

a. CDM (Conceptual Data Model)  

 

  CDM merupakan gambaran struktur tabel yang menunjukkan relasi antar 

tabel dalam database seperti pada gambar 4.8 
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Gambar 4.8 Diagram CDM Rotasi lagu  
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b. PDM (Phisical Data Model) 

PDM hampir sama dengan CDM namun dalam PDM diberikan keterangan 

tipe data masing-masing atribut serta dijelaskan pula primary key atau foreign key. 

Penjelasan PDM dapat dijabarkan pada gambar 4.9 

 

Gambar 4.9 Diagram PDM Rotasi lagu 
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4.2.4    Struktur Tabel  

Dalam pembuatan rancangan database harus sesuai dengan kebutuhan 

data dan informasi yang digunakan oleh user. Dalam suatu tabel database 

tentunya ada atribut-atribut yang dibutuhkan seperti yang dijelaskan pada tabel-

tabel sebagai berikut: 

a. Tabel Master Hak Akses 

a. Nama Tabel  : Master Hak Akses 

b. Primary Key  : Id_Hak 

c. Foreign Key  : - 

d. Fungsi   : Untuk mengetahui pengguna dapat  

  mengakses sebagai apa. 

            Tabel 4.1 Struktur Tabel Master Hak Akses 

No. Field Type 

Data 

Length Constraint Table 

(FK) 

1. Id_Aturan varchar 15 PK - 

2. Keterangan_Siaran varchar 250 - - 

 

b. Tabel Master Akses Login 

a. Nama Tabel  : Akses Login 

b. Primary Key  : Nama_Pengguna 

c. Foreign Key  : NIP, Id_Hak 

d. Fungsi   : untuk mengatur username dan password. 

        Tabel 4.2 Struktur Tabel Master Akses Login 

No. Field Type 

Data 

Length Constraint Table (FK) 
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1. Nama_Pengguna Varchar 25 PK - 

2. NIP Varchar 15 FK1 Master_pegawai 

3. Id_Hak Varchar 15 FK2 Hak_Akses 

4. Kata_Sandi Varchar 10 - - 

 

c. Tabel Master Daypart 

a. Nama Tabel  : Master Daypart 

b. Primary Key  : Id_Daypart 

c. Foreign Key  : - 

d. Fungsi   : untuk mengetahui pola acara siaran pada  

  waktu tertentu. 

   Tabel 4.3 Struktur Tabel Master Daypart 

No. Field Type 

Data 

Length Constraint Table 

(FK) 

1. Id_Daypart varchar 15 PK - 

2. Nama_Daypart varchar 25 - - 

 

d. Tabel Master Pegawai 

a. Nama Tabel  : Master_Pegawai 

b. Primary Key  : NIP 

c. Foreign Key  : - 

d. Fungsi   : Informasi data diri pegawai RRI. 

            Tabel 4.4 Struktur Tabel Master Pegawai 

No Field Type Length Constraint Tabl

e 
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. Data (FK) 

1. NIP varchar 15 PK - 

2. Nama_Pegawai varchar 60 - - 

3. Tgl_Lahir Datetime - - - 

4. Jenis_Kelamin varchar 2 - - 

5. Alamat varchar 250 - - 

6. Telp varchar 12 - - 

 

e. Tabel Master Aturan Siaran 

a. Nama Tabel  : Aturan Siaran 

b. Primary Key  : Id_Aturan 

c. Foreign Key  : - 

d. Fungsi   : untuk mengatur jenis lagu yang akan  

  diputar. 

     Tabel 4.5 Struktur Tabel Master Aturan Siaran 

No. Field Type 

Data 

Length Constraint Table 

(FK) 

1. Id_Aturan varchar 15 PK - 

2. Keterangan_Siaran varchar 250 - - 

 

f. Tabel Master Genre 

a. Nama Tabel  : Master_Genre 

b. Primary Key  : Id_Genre 

c. Foreign Key  : - 

d. Fungsi   : Untuk mengetahui jenis genre lagu. 
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        Tabel 4.6 Struktur Tabel Master Genre Lagu 

No. Field Type 

Data 

Length Constraint Table 

(FK) 

1. Id_Genre varchar 15 PK - 

2. Nama_Genre varchar 20 - - 

 

g. Tabel Master Band 

a. Nama Tabel  : Master_Band 

b. Primary Key  : Id_Band 

c. Foreign Key  : - 

d. Fungsi   : Untuk mengetahui nama band 

             Tabel 4.7 Struktur Tabel Master Band 

No. Field Type 

Data 

Length Constraint Table 

(FK) 

1. Id_Band varchar 15 PK - 

2. Nama_Band varchar 20 - - 

 

h. Tabel Master Lagu 

a. Nama Tabel  : Master_Lagu 

b. Primary Key  : Id_Lagu 

c. Foreign Key  : Id_Genre, Id Band 

d. Fungsi   : Informasi data lagu. 

           Tabel 4.8 Struktur Tabel Master lagu 

No

. 

Field Type 

Data 

Length Constrai

nt 

Table 

(FK) 
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1. Id_Lagu varchar 15 PK - 

2. Id_Genre varchar 15 fk Master

_Genre 

3. Id_Band varchar 15 fk Master

_Band 

4. Upload_Lagu varchar 50 - - 

 

i. Tabel Daftar Acara Siaran 

a. Nama Tabel  : DAFTAR_ACARA_SIARAN 

b. Primary Key  : ID_SIARAN 

c. Foreign Key  : Id_MD,Nama_kepala_Programa2, 

            Id_Aturan, Id_Penyiar 

d. Fungsi   : Membuat daftar acara yang dibutuhkan  

  Sebelum siaran dilakukan. 

Tabel 4.9 Struktur Tabel Daftar Acara Siaran 

No

. 

Field Type 

Data 

Length Constrain

t 

Table (FK) 

1. Id_Siaran Varchar 15 PK - 

2. ID_MD Varchar 15 FK1 Tabel 

Music_Director 

3. ID_Penyiar Varchar 15 FK4 Tabel Penyiar 

4. ID_Aturan Varchar 15 FK3 Tabel Aturan 

Pemutaran Lagu 

5. Nama_Kepala

_Programa2 

Varchar 50 FK2 Tabel Kepala 

Programa 2 

6. Nama_acara_s

iaran 

Varchar 50 - - 
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7. Isi_acara_siara

n 

Varchar 100 - - 

8. Penanggung_j

awab 

Varchar 50 - - 

 

j. Tabel Playlist Rotasi1 

a. Nama Tabel  : Playlist_Rotasi1 

b. Primary Key  : Id_Playlist 

c. Foreign Key  : Id_Siaran 

d. Fungsi   : untuk mengetahui pola acara siaran pada  

                                           waktu tertentu. 

Tabel 4.10 Struktur Tabel Playlist Rotasi1 

No

. 

Field Type 

Data 

Lengt

h 

Constraint Table (FK) 

1. Id_Playlist varchar 15 PK - 

2. Id_Siaran varchar 15 FK Daftar_Acara_Siara

n 

3. Simpan_Playli

st 

varchar 100 - - 

4. Jenis_Playlist varchar 20 - - 

 

4.3      Desain I / O (Input / Output)  

Desain Input Output ini dapat kita lakukan sebelum desain interface yang 

sesungguhnya kita buat dengan melalui program. Dengan desain ini, para user 

dapat membayangkan apakah sistem yang akan dibuat tersebut sesuai dengan 

kebutuhan yang ada di perusahaan tersebut. Jika ya, maka penulis dapat 
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meneruskan dengan membuat program, jika tidak maka penulis harus membuat 

lagi desain yang baru sampai desain tersebut disetujui oleh pengguna. Dengan 

desain ini, diharapkan antara pengguna dan penulis dapat bekerja sama sehingga 

aplikasi dapat dibuat. Dalam sistem ini ini terdapat beberapa desain input dan 

output, antara lain: 

a. Form Input Login 

Form Login 

Enter Text

Enter Text

Login Cancel

User Name :

Password :

 

Gambar 4.10 Desain Form Input Login 

Form login ini digunakan untuk masuk kedalam sistem dan menentukan hak 

akses user dalam sistem, antara lain sebagai pegawai, kabag personalia dan 

direktur utama. Form ini terdapat dua button dan dua textbox untuk mengolah 

semua proses login. 

 

b. Desain Form Menu Utama 
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Form Menu Utama

Master About Help Exit
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Log Out

 Gambar 4.11 Desain Form Menu Utama 

  Form menu utama ini memiliki beberapa menu,diantaranya ada 

menu Master, about, help, daftar acara siaran, rotasi lagu, play lagu, top 

chart, dan search lagu. Diantara menu tersebut ada menu master yang 

memiliki sub menu. Didalamnya terdapat menu master hak akses yang 

memiliki sub menu lagi yaitu menu master pengguna, lalu sub menu lainnya 

adalah menu master Daypart, menu master petugas, menu master aturan 

siaran,menu master genre, menu master band, dan menu master judul. 

Fungsi dari tiap sub menu tersebut akan dijelaskan pada bagian dibawah ini. 

 

 

c. Form Master Hak akses 
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Gambar 4.12 Desain Form Master Hak akses 

Form master hak akses merupakan form awal yang harus diisi oleh 

pengguna. Disini berfungsi sebagai hak akses pengguna dalam menggunakan 

aplikasi ini. Pada form ini terdapat inputan berupa id hak dan nama hak pengguna. 

Rencananya ada 3 hak yang terdapat pada hak akses ini. Yaitu Kepala programa, 

MD (Music Director), dan penyiar.  

d. Form Master Pengguna 

 

Gambar 4.13 Desain Form Master Pengguna 

 Form master pengguna merupakan salah satu form  yang mengatur hak 

akses pengguna berupa username  dan  password. Dimana setiap pengguna 
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menggunakan nama tersebut untuk masuk kedalam sistem. Form ini berisi 

NIP, nama pegawai, id hak, nama hak setelah selesai dipilih, user wajib 

menginputkan username dan password setelah itu klik button save. 

e. Form Master Daypart 

 

Gambar 4.14 Desain Form Master Daypart 

  Form Master Daypart merupakan form yang berfungsi sebagai 

master dari pola siaran yang tersedia pada radio RRI. Dimana form ini 

mempunyai isi berupa id Daypart dan nama Daypart. 

f. Form Master Petugas 

 

Gambar 4.15 Desain Form Master Petugas 

Form Master petugas merupakan form  Input pegawai yang digunakan 

untuk memasukkan nama atau biodata petugas kedalam sistem. Dimana 
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didalam form terdapat nip, nama pegawai, tanggal lahir, jenis kelamin, 

alamat, dan telepon. 

g. Form Master Aturan Siaran 

 

Gambar 4.16 Desain Form Master Aturan Siaran 

  Form master aturan siaran merupakan form yang berfungsi untuk 

menginputkan aturan siaran sebelum masuk kedalam form daftar acara 

siaran. Dimana didalam  form ini terdapat id aturan dan nama aturan.  

h. Form Master Genre 

 

Gambar 4.17 Desain Form Master Genre 

Form master genre merupakan form yang berfungsi untuk menginputkan  

genre lagu sebelum masuk kedalam form master judul. Dimana didalam  

form ini terdapat id genre dan nama genre.  

i. Form Master Band 
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Gambar 4.18 Desain Form Master Band 

Form master band merupakan form yang berfungsi untuk menginputkan  

nama band sebelum masuk kedalam form master judul. Dimana didalam  

form ini terdapat id band dan nama band.  

j. Form Master Judul 

 

Gambar 4.19 Desain Form Master Judul 

Form master Judul merupakan form yang berfungsi untuk menginputkan  

nama genre, nama band dan judul lagu. Dimana didalam  form ini terdapat 

id judul, nama genre, nama band dan upload lagu..  

k. Form Daftar acara siaran 
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Gambar 4.20 Desain Form Daftar Acara Siaran 

  Form Daftar acara siaran merupakan form yang berfungsi untuk 

menginputkan seluruh daftar acara siaran yang dibuat oleh kepala 

programa.. Dimana didalam  form ini terdapat id siaran, NIP, nama Daypart, 

tanggal siaran, waktu siaran, nama acara, isi acara, penanggung jawab, id 

aturan dan keterangan aturan atau siaran.  

 

 

 

 

 

 

 

l. Form Rotasi Lagu 
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Gambar 4.21 Desain Form Rotasi Lagu 

  Form Rotasi lagu merupakan form utama dalam aplikasi ini yang 

berfungsi untuk menginputkan data lagu secara acak kedalam playlist. Dimana 

pada form ini terdapat combobox nama genre dan nama band beserta 2 listbox 

yang berfungsi untuk berpindah nya lagu sebelum di rotasi dan sesudah rotasi..  

m. Form Play Lagu 

 

Gambar 4.22 Desain Form Play Lagu 
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Form Play lagu merupakan form pemutar musik dalam aplikasi ini yang 

berfungsi untuk memutar lagu kedalam pemutar dimana lagu yang diputar berasal 

dari playlist lagu yang sudah dirotasi sebelumnya. Dimana pada form ini  juga 

terdapat combobox nama genre dan nama band beserta 2 listbox yang berfungsi 

untuk berpindah nya playlist lagu yang sudah dirotasi dan diinputkan lagu baru. 

n. Form Top chart 

 

Gambar 4.23 Desain Form TOP CHART 

Form TOP CHART merupakan form yang berfungsi untuk memberikan 

informasi laporan hasil lagu apakah yang sering diputar didalam aplikasi pemutar. 

Dimaa pada form ini tersedia laporan perbulan. 
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o. Form Search Lagu 

 

Gambar 4.24 Desain Form Search Lagu 

Form Search lagu merupakan form yang berfungsi sebagai pencarian 

informasi lagu yang didalam informasi terdapat id band,nama band, nama genre 

dan judul lagu. 

4.3.1   Implementasi dan Evaluasi 

  Implementasi sistem ini akan menjelaskan detail aplikasi rotasi lagu pada 

Radio RRI Surabaya, serta menjelaskan form-form yang ada. 

  Menginplementasikan sistem merupakan tahap penggujian dimana desain 

sistem dapat berjalan dengan baik. Implementasi harus sesuai dengan hasil 

analisis sistem. 
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4.3.2 Kebutuhan Sistem 

  Hardware dan software yang dibutuhkan untuk menggunakan program 

aplikasi rotasi lagu pada Radio RRI Surabaya, yaitu: 

a. Hardware 

1. Microprocessor Pentium IV atau yang lebih tinggi. 

2. VGA dengan resolusi 800 x 600 atau yang lebih tinggi dan mendukung 

Microsoft Widows. 

3. RAM 512 atau yang lebih tinggi 

b. Software 

1. Sistem Oprasi Micrososft Windows 2000 Server/Pro, XP/Pro/Home/7/8 

2. Sql Server 2008 

3. .NET Framework 4.0 

4. Crystal Report Engine 

4.3.3   Penjelasan Program 

 Dibawah ini merupakan penjelasan mengenai penggunaan masing-masing 

form yang ada pada sistem aplikasi aplikasi rotasi lagu pada Radio RRI Surabaya. 

a. Splash Screen 

 

Gambar 4.25 Form Menu Utama 
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Gambar diatas merupakan splash screen yang biasanya digunakan sebagai 

proses awal sebelum masuk kedalam sistem utama atau bisa disebut sebagai intro 

sistem. Splash screen ini juga berfungsi untuk memperkenalkan tentang sistem. 

b. Form Login 

 

Gambar 4.26 Form Login 

Form Login ini berfungsi sebagai alat keamanan sistem, sehingga siapapun 

tidak bisa masuk kedalam sistem sebelum mempunyai ID pegawai dan hak 

aksesnya pun akan dibatasi agar pengguna sistem mempunyai bagian aksesnya 

masing-masing. Hal ini dilakukan supaya sistem bisa digunakan dengan baik dari 

segi keamanan dan level usernya. 

 

 

 

 

 

c. Desain Form Menu Kepala Programa 2 
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Gambar 4.27 Form Menu Utama untuk Kepala Programa 2 

Seperti dijelaskan pada form login diatas bahwa setiap pengguna 

mempunyai hak aksesnya masing-masing, maka dalam hal ini ada 3 pengguna 

yaitu kepala programa 2 mempunyai akses master hak akses, pengguna, Daypart, 

petugas, aturan siaran dan transaksi Daftar acara siaran, Laporan top chart dan 

search lagu.  

d. Desain Master Hak akses 

 

Gambar 4.28 Form Master Hak Akses 

Form master ini digunakan untuk menambahkan hak akses dari pengguna 

sistem ini. Dengan alas an jika satu hak mempunyai hak akses salah satu 
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dalam form didalam aplikasi ini. Agar sesuai dengan aturan yang sudah 

ditentukan. 

e. Desain Master pengguna 

 

Gambar 4.29 Form Master Pengguna 

Form pengguna digunakan untuk mengubah password pengguna dari 

sebelumnya, yang mana memberikan keamanan lebih kepada penggunan apabila 

username dan password nya telah diketahui oleh orang lain. 

f. Master Daypart 

 

Gambar 4.30 Form Master Daypart 
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Form Daypart digunakan untuk mengatur pola siaran yang dibagi kedalam 

empat kelompok yaitu Daypart pagi, siang, sore dan malam. Hal ini berfungsi 

untuk membedakan waktu siaran. 

g. Desain Master Petugas 

 

Gambar 4.31 Form Master Petugas 

Form master petugas digunakan untuk mencatat pegawai baru, mengedit 

data pegawai yang sudah masuk dalam database, dan menghapusnya. Ada 

beberapa field yang harus diisi dengan data pribadi pegawai mulai dari NIP, nama 

pegawai, tgl lahir, jenis kelamin, alamat dan no.telepon. Apabila dari field tersebut 

ada yang tidak diisi maka sistem tidak bisa menyimpannya dan mengajurkan 

untuk mengisi dengan lengkap. 
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h. Master Aturan Siaran 

 

Gambar 4.32 Form Master Aturan Siaran 

Form aturan siaran digunakan untuk mengatur aturan musik sebelum siaran. 

Sehingga Music Director  dalam merotasi lagu tidak asal memasukkan lagu jika 

tidak ada aturan siaran. 

i. Desain Form DAS (Daftar Acara Siaran) 

 

Gambar 4.33 Form Master Daftar Acara Siaran 
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Form daftar acara siaran digunakan untuk mengatur acara siaran dengan 

menggunakan DAS maka siaran akan lebih berbobot kualitas acara nya 

dikarenakan DAS mencakup nama acara dan seperti apa dan aturan musik yang 

dimainkan juga seperti apa. 

j. Form Menu Untuk Music Director 

 

Gambar 4.34 Form Menu Untuk Music Director 

Form Menu untuk Music Director  mempunyai akses master genre 

lagu,master band, master judul dan form transaksi Rotasi lagu, top chart dan 

search lagu. 

k. Desain Master Genre Lagu 

 

Gambar4.35 Form Master Genre Lagu 
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Form Master genre digunakan untuk mengatur genre lagu yang akan 

ditampilkan pada form judul. Dengan adanya genre lagu ini di pastikan band akan 

tertaa dengan rapi sesuai dengan genre band tersebut. 

l. Master Band 

 

Gambar 4.36 Form Master Band 

Form Master band digunakan untuk mengatur nama band yang akan 

ditampilkan pada form judul. Dengan adanya nama band maka informasi pada 

judul lagu akan lengkap dan sesuai genre nya. 

m. Desain Master Lagu 

 

Gambar 4.37 Form Master Lagu 
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Form Master lagu merupakan form penting dalam aplikasi ini. Dikarenakan 

didalam form lagu ini menginputkan semua judul lagu berdasarkan band, genre 

nya. Sehingga lagu yang disimpan akan tertata dengan rapi dan sesuai dengan 

yang diharapkan. 

n. Desain Form Rotasi Lagu 

 

Gambar 4.38 Form Rotasi Lagu 

Form Rotasi lagu merupakan form kunci dalam aplikasi ini. Pasalnya form ini 

mengatur segala inputan lagu pada paylist yang akan dirotasi. Sehingga MD 

menginputkan genre lagu dan nama band maka sistem akan otomatis merotasi 

lagu tersebut kedalam playlist. 
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o. Form Menu untuk Penyiar 

 

Gambar 4.39 Form Menu Untuk Penyiar 

Yang terakhir Form Menu untuk penyiar, dimana mempunyai akses untuk form 

play lagu, top chart dan search lagu. 

p. Desain Form Pemutar lagu 

 

Gambar 4.40 Form Pemutar Lagu 

Form pemutar lagu merupakan salah satu form kunci dalam aplikasi ini. 

Pasalnya form ini memainkan lagu yang sudah diinputankan pada paylist yang 
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sudah dirotasi. Sehingga penyiar dapat dengan mudah memutar lagu didalam 

playlist. 

q. Desain Form Top Playlist 

 

Gambar 4.41 Form Top Playlist 

Form Top chart Merupakan form yang memberikan informasi berupa laporan 

top chart lagu yang paling sering diputar didalam playlist. Sehingga kepala 

programa 2, Music Director, dan penyiar dapat mngetahui lagu favorit. 

r. Desain Search Lagu 

 

Gambar 4.42 Form Search Lagu 
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Form Search lagu Merupakan form yang memberikan informasi lagu. 

Sehingga bagi pengguna yang melihat dapat mengetahui jenis dan nama band. 

Atau juga dapat memberi informasi apakah lagu yang dicarai tersedia dalam 

database lagu atau tidak. 

4.4 Evaluasi Uji Coba  

Agar dapat menghasilkan aplikasi yang dapat digunakan dengan baik maka 

dilakukan suatu uji coba. Uji coba yang dilakukan menggunakan test case dengan 

black box testing, yang mana melakukan uji coba kesesuaian komponen terhadap 

spesifikasi dari aplikasi (Romeo, 2003). Dari hasil uji coba yang dilakukan maka 

dihasilkan beberapa test case yang dijabarkan dalam tabel-tabel seperti yang 

terlihat pada tabel 4.11 merupakan hasil uji coba dari halaman login yang 

merupakan halaman utama 

                         Tabel 4.11 Test Case Halaman Login 

Test Case Test Case-1 Halaman Login 

Deskripsi Pengguna akan melakukan login untuk masuk kedalam aplikasi 

Primary Actor Kepala Programa2, 

Music Director, 

Penyiar 

Executed By Hj.Samsul,Arul,Joe 

Precondition Kepala Programa2, 

Music Director, 

Penyiar  mengakses 

aplikasi rotasi lagu 

Date Executed 1 November 2013 

Succes Guaranntess  Version Build 1.0 

Setup Untuk masuk kedalam aplikasi utama sesuai dengan hak akses. 

Configurations - Diakses melalui tool microsoft visual studio 2010 

- Menggunakan Database SQL Server 2008 

Test Case 1-Main Procedure/Input Excepted result Result 
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1. User 

meninputka

n username 

dan 

password 

User harus mengisi 

inputan pada textbox 

username dan 

password 

Akan muncul pesan 

“Data harus diisi” 

jika user tidak 

menginputkan 

username dan 

password 

OK 

User mengisi 

inputan username 

dan password yang 

tidak sesuai dengan 

username dan 

password pengguna 

Akan muncul 

pesan “Maaf data 

pengguna tidak ada  
 

OK 

User mengisi 

textbox sesuai 

dengan username 

dan password yang 

benar 

Jika pengguna 

adalah kepala 

programa maka 

akan masuk akses 

sebagai kepala 

programa,jika 

pengguna adalah  

Music Director 

maka akan masuk 

kedalam hak akses 

MD, dan jika 

pengguna adalah 

penyiar maka akan 

masuk kedalam hak 

akses penyiar 

OK 

 

Pada tabel 4.12 merupakan hasil uji coba dari halaman Menu untuk kepala 

programa 2 yang terletak pada menu home dapat dihasilkan test case sebagai 

berikut: 

Tabel 4.12 Test Case Halaman Utama Kepala Programa 2 

Test Case Test Case-2 Halaman Menu (Untuk Kepala Programa 2) 

Primary Actor Kepala Programa 2 Executed By Hj. Samsul 

Precondition Kepala Programa 

2telah login 

Date Executed 1 November 2013 
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Succes Guaranntess  Version Build 1.0 

Setup Pengguna telah berhasil login ke menu utama  yang mempunyai 

hak akses sebagai kepala programa 2 

Configurations - Diakses menggunakan aplikasi rotasi lagu dengan 

kondisi pengguna telah sukses login sebagai kepala 

programa 2 

Test Case 2-Main Procedure/Input Excepted result Result 

1. Pengguna 

Kepala 

Programa 

telah masuk 

halaman 

utama.  

Pengguna akan 

dapat mengakses 

master hak 

akses,master 

pengguna,master 

daypart,master 

petugas  master 

aturan siaran serta 

halaman daftar 

acara siaran dan 

laporan Top chart 

dan halaman search 

lagu.  

Kepala programa 2 

akan menginputkan 

semua data yang 

merupakan hak 

akses nya. 

OK 

 

Tabel 4.13 merupakan hasil uji coba dari halaman kepala programa 2 dalam menu 

master hak akses yang menjelaskan apakah penginputan datanya dapat dilakukan 

sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.  

Tabel 4.13 Test Case halaman kepala programa 2 dalam menu master hak akses 

Test Case Test Case-3 halaman kepala programa 2 dalam menu master 

hak akses 

Deskripsi Kepala Programa 2 akan menginputkan hak akses pengguna 

aplikasi 

Primary Actor Kepala Programa 2 Executed By Hj. Samsul 

Precondition Kepala Programa 2 

mengakses menu 

hak akses 

Date Executed 1 November 2013 

Succes Guaranntess  Version Build 1.0 
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Setup Kepala Programa 2 telah berhasil login dan menginputkan hak 

akses pengguna aplikasi. 

Configurations - Diakses menggunakan aplikasi rotasi lagu dengan kondisi 

Kepala Programa 2 telah sukses login 

- Kepala Programa 2 mengakses halaman master hak akses  

Test Case 3-Main Procedure/Input Excepted result Result 

1. Kepala 

Programa   

2 memilih 

halaman 

master  hak 

akses 

Kepala Programa 2 

memilih menu 

master hak akses 

Akan ditampilkan 

kehalaman master 

hak akses untuk 

menginputkan 

master hak akses 

OK 

2. Kepala 

Programa 2 

menginputk

an  id hak 

dan nama 

hak pada 

form master 

hak akses 

Kepala Programa 2 

menginputkan data 

pada Textbox yang 

ada di form master 

hak akses 

Textbox Id hak 

akses akan secara 

otomatis keluar dan 

bertambah secara 

berurutan sesuai 

dengan jumlah yang 

diinputkan 

OK 

Kepala Programa 2 

tidak mengisi salah 

satu dari 2 textbox 

yang ada 

Akan muncul pesan 

peringatan “data 

belum lengkap 

terisi” 

OK 

Kepala Programa 2 

Mengisi lengkap 

data yang ada 

Data hak akses 

berhasil dimasukkan 

OK 

Kepala Programa 2 

meninputkan nama 

data yang sama 

Akan muncul pesan 

peringatan “Nama 

Hak Akses Sudah 

Ada” 

OK 

 

Tabel 4.14 merupakan hasil uji coba dari halaman kepala programa 2 dalam menu 

master pengguna menjelaskan apakah penginputan datanya dapat dilakukan sesuai 

dengan prosedur yang telah ditentukan.  

Tabel 4.14 Test Case halaman kepala programa 2 dalam menu master pengguna 

Test Case Test Case-4 halaman kepala programa 2 dalam menu master 
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Pengguna 

Deskripsi Kepala Programa 2 akan menginputkan username dan password 

pengguna 

Primary Actor Kepala Programa 2 Executed By Hj. Samsul 

Precondition Kepala Programa 2 

mengakses menu 

pengguna 

Date Executed 1 November 2013 

Succes Guaranntess  Version Build 1.0 

Setup Kepala Programa 2 telah berhasil login dan menginputkan 

username dan password pengguna aplikasi. 

Configurations - Diakses menggunakan aplikasi rotasi lagu dengan kondisi 

Kepala Programa 2 telah sukses login 

- Kepala Programa 2 mengakses halaman master pengguna  

Test Case 4-Main Procedure/Input Excepted result Result 

1. Kepala 

Programa   

2 memilih 

halaman 

master 

pengguna 

Kepala Programa 2 

memilih menu 

master pengguna 

Akan ditampilkan 

kehalaman master 

pengguna untuk 

menginputkan 

master pengguna 

OK 

2.  Kepala 

Programa  2 

menginputk

an  data 

pengguna 

Kepala Programa 2 

menginputkan data 

pada Textbox yang 

ada di form master 

hak akses 

Combobox secara 

otomatis akan 

muncul nama dan 

hak pengguna 

OK 

Kepala Programa 2 

tidak mengisi salah 

satu dari  textbox 

yang ada 

Akan muncul pesan 

peringatan “data 

belum lengkap 

terisi” 

OK 

Kepala Programa 2 

Mengisi lengkap 

data yang ada 

Data pengguna 

berhasil dimasukkan 

OK 

Kepala Programa 2 

meninputkan nama 

data yang sama 

Akan muncul pesan 

peringatan “Nama 

pengguna Sudah 

Ada” 

OK 
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Kepala Progama 2 

menginputkan 

password dan 

verifikasi password 

tidak sama 

Akan muncul pesan 

peringatan”verifikasi 

password  harus 

sama” 

OK 

 

Tabel 4.15 merupakan hasil uji coba dari halaman kepala programa 2 dalam menu 

master Daypart yang menjelaskan apakah penginputan datanya dapat dilakukan 

sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.  

Tabel 4.15 Test Case halaman kepala programa 2 dalam menu master Daypart 

Test Case Test Case-5 halaman kepala programa 2 dalam menu master 

Daypart 

Deskripsi Kepala Programa 2 akan menginputkan Daypart pola siaran 

Primary Actor Kepala Programa 2 Executed By Hj. Samsul 

Precondition Kepala Programa 2 

mengakses menu 

master daypart 

Date Executed 1 November 2013 

Succes Guaranntess  Version Build 1.0 

Setup Kepala Programa 2 telah berhasil login dan menginputkan jenis 

daypart siaran pada aplikasi. 

Configurations - Diakses menggunakan aplikasi rotasi lagu dengan kondisi 

Kepala Programa 2 telah sukses login 

- Kepala Programa 2 mengakses halaman master daypart 

Test Case 5-Main Procedure/Input Excepted result Result 

1. Kepala 

Programa   

2 memilih 

halaman 

master  

daypart 

Kepala Programa 2 

memilih menu 

master daypart 

Akan ditampilkan 

kehalaman master 

daypart untuk 

menginputkan 

master daypart 

OK 

2. Kepala 

Programa 2 

menginputk

an  data 

Kepala Programa 2 

menginputkan data 

pada Textbox yang 

ada di form master 

Textbox Id daypart 

akan secara 

otomatis keluar dan 

bertambah secara 

berurutan sesuai 

OK 
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hak akses dengan jumlah yang 

diinputkan 

Kepala Programa 2 

tidak mengisi salah 

satu dari 2 textbox 

yang ada 

Akan muncul pesan 

peringatan “data 

belum lengkap 

terisi” 

OK 

Kepala Programa 2 

Mengisi lengkap 

data yang ada 

Data daypart 

berhasil dimasukkan 

OK 

Kepala Programa 2 

meninputkan nama 

data yang sama 

Akan muncul pesan 

peringatan “Nama 

daypart Sudah Ada” 

OK 

 

Tabel 4.16 merupakan hasil uji coba dari halaman kepala programa 2 dalam menu 

master petugas yang menjelaskan apakah penginputan datanya dapat dilakukan 

sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.  

Tabel 4.16 Test Case halaman kepala programa 2 dalam menu master petugas 

Test Case Test Case-6 halaman kepala programa 2 dalam menu master 

petugas 

Deskripsi Kepala Programa 2 akan menginputkan data petugas 

Primary Actor Kepala Programa 2 Executed By Hj. Samsul 

Precondition Kepala Programa 2 

mengakses menu 

petugas 

Date Executed 1 November 2013 

Succes Guaranntess  Version Build 1.0 

Setup Kepala Programa 2 telah berhasil login dan menginputkan data 

petugas aplikasi. 

Configurations - Diakses menggunakan aplikasi rotasi lagu dengan kondisi 

Kepala Programa 2 telah sukses login 

- Kepala Programa 2 mengakses halaman master petugas 

Test Case 6-Main Procedure/Input Excepted result Result 
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1. Kepala 

Programa   

2 memilih 

halaman 

master 

petugas 

Kepala Programa 2 

memilih menu 

master petugas 

Akan ditampilkan 

kehalaman master 

petugas untuk 

menginputkan 

master petugas 

OK 

2.  Kepala 

Programa  2 

menginputk

an  data 

pengguna 

Kepala Programa 2 

menginputkan data 

pada Textbox yang 

ada di form master 

hak akses 

Pada textbox id 

petugas akan 

muncul id secara 

otomatis dan 

bertambah sesuai 

dengan jumlah 

inputan 

OK 

Kepala Programa 2 

tidak mengisi salah 

satu dari  textbox 

yang ada 

Akan muncul pesan 

peringatan “data 

belum lengkap 

terisi” 

OK 

Kepala Programa 2 

Mengisi lengkap 

data yang ada 

Data pengguna 

berhasil dimasukkan 

OK 

Kepala Programa 2 

meninputkan nama 

data yang sama 

Akan muncul pesan 

peringatan “Nama 

pengguna Sudah 

Ada” 

OK 

Kepala Progama 2 

menginputkan pada 

textbox  nama 

pegawai dengan 

angka 

Akan muncul pesan 

peringatan”Nama 

harus berupa huruf” 

OK 

Kepala Progama 2 

menginputkan pada 

textbox  telepon 

dengan huruf 

Akan muncul 

peringatan “No telp 

harus berupa angka” 

OK 

 

Tabel 4.17 merupakan hasil uji coba dari halaman kepala programa 2 dalam menu 

master Aturan Siaran yang menjelaskan apakah penginputan datanya dapat 

dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.  
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Tabel 4.17 Test Case halaman kepala programa 2 dalam menu master Aturan 

Siaran 

Test Case Test Case-7 halaman kepala programa 2 dalam menu master 

Aturan Siaran 

Deskripsi Kepala Programa 2 akan menginputkan Aturan Siaran 

Primary Actor Kepala Programa 2 Executed By Hj. Samsul 

Precondition Kepala Programa 2 

mengakses menu 

master Aturan 

Siaran 

Date Executed 1 November 2013 

Succes Guaranntess  Version Build 1.0 

Setup Kepala Programa 2 telah berhasil login dan menginputkan Aturan 

Siaran pada aplikasi. 

Configurations - Diakses menggunakan aplikasi rotasi lagu dengan kondisi 

Kepala Programa 2 telah sukses login 

- Kepala Programa 2 mengakses halaman master Aturan 

Siaran 

Test Case 7-Main Procedure/Input Excepted result Result 

1. Kepala 

Programa   

2 memilih 

halaman 

master  

Aturan 

Siaran 

Kepala Programa 2 

memilih menu 

master Aturan 

Siaran 

Akan ditampilkan 

kehalaman master 

Aturan Siaran untuk 

menginputkan 

master Aturan 

Siaran 

OK 

2. Kepala 

Programa 2 

menginputk

an  data 

Kepala Programa 2 

menginputkan data 

pada Textbox yang 

ada di form master 

Aturan Siaran 

Textbox Id Aturan 

akan secara 

otomatis keluar dan 

bertambah secara 

berurutan sesuai 

dengan jumlah yang 

diinputkan 

OK 

Kepala Programa 2 

tidak mengisi salah 

satu dari 2 textbox 

yang ada 

Akan muncul pesan 

peringatan “data 

belum lengkap 

terisi” 

OK 

Kepala Programa 2 

Mengisi lengkap 

Data Aturan Siaran OK 
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data yang ada berhasil dimasukkan 

Kepala Programa 2 

meninputkan nama 

data yang sama 

Akan muncul pesan 

peringatan “Nama 

Aturan Sudah Ada” 

OK 

 

Tabel 4.18 merupakan hasil uji coba dari halaman kepala programa 2 dalam menu 

Daftar acara siaran yang menjelaskan apakah penginputan datanya dapat 

dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.  

 4.18 Test Case halaman kepala programa 2 dalam menu Daftar Acara Siaran 

Test Case Test Case-8 halaman kepala programa 2 dalam menu DAS 

(Daftar Acara Siaran) 

Deskripsi Kepala Programa 2 akan menginputkan data Daftar Acara Siaran 

Primary Actor Kepala Programa 2 Executed By Hj. Samsul 

Precondition Kepala Programa 2 

mengakses menu 

DAS 

Date Executed 1 November 2013 

Succes Guaranntess  Version Build 1.0 

Setup Kepala Programa 2 telah berhasil login dan menginputkan data 

DAS pada aplikasi. 

Configurations - Diakses menggunakan aplikasi rotasi lagu dengan kondisi 

Kepala Programa 2 telah sukses login 

- Kepala Programa 2 mengakses halaman DAS 

Test Case 8-Main Procedure/Input Excepted result Result 

1. Kepala 

Programa   

2 memilih 

halaman 

master DAS 

Kepala Programa 2 

memilih menu 

master DAS 

Akan ditampilkan 

kehalaman master 

DAS untuk 

menginputkan 

master DAS 

OK 

2.  Kepala 

Programa  2 

menginputk

an  data 

DAS 

Kepala Programa 2 

menginputkan data 

pada Textbox yang 

ada di form DAS 

Pada textbox id 

Daftar Acara Siaran 

akan muncul id 

secara otomatis dan 

bertambah sesuai 

OK 
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dengan jumlah 

inputan 

Kepala Programa 2 

tidak mengisi salah 

satu dari  textbox 

yang ada 

Akan muncul pesan 

peringatan “data 

belum lengkap 

terisi” 

OK 

Kepala Programa 2 

Mengisi lengkap 

data yang ada 

Data DAS berhasil 

dimasukkan 

OK 

Kepala Programa 2 

meng-update DAS 

Akan muncul pesan 

peringatan “Update 

sukses” 

OK 

Kepala Progama 2 

menghapus DAS 

Akan muncul pesan 

peringatan”Data 

telah berhasi di 

hapus” 

OK 

   

 

Pada tabel 4.19 merupakan hasil uji coba dari halaman Menu untuk Music 

Director yang terletak pada menu home dapat dihasilkan test case sebagai berikut: 

Tabel 4.19 Test Case Halaman Utama Untuk Music Director 

Test Case Test Case-8 Halaman Menu (Untuk Music Director) 

Primary Actor Music Director Executed By Arul 

Precondition Music Director 

telah login 

Date Executed 1 November 2013 

Succes Guaranntess  Version Build 1.0 

Setup Pengguna telah berhasil login ke menu utama  yang mempunyai 

hak akses sebagai Music Director 

Configurations - Diakses menggunakan aplikasi rotasi lagu dengan 

kondisi pengguna telah sukses login sebagai Music 

Director 

Test Case 9-Main Procedure/Input Excepted result Result 
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1. Pengguna 

Music 

Director 

telah masuk 

halaman 

utama.  

Pengguna akan 

dapat mengakses 

master 

Genre,master 

Band,master Lagu, 

halaman Rotasi 

lagu,halaman 

laporan Top chart 

dan halaman search 

lagu.  

Music Director 

akan menginputkan 

semua data yang 

merupakan hak 

akses nya. 

OK 

 

Tabel 4.20 merupakan hasil uji coba dari halaman Music Director dalam menu 

master Genre yang menjelaskan apakah penginputan datanya dapat dilakukan 

sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.  

Tabel 4.20 Test Case halaman Untuk Music Director pada menu master genre 

Test Case Test Case-10 halaman Music Director dalam menu master 

genre 

Deskripsi Music Director akan menginputkan genre band 

Primary Actor Music Director  Executed By Arul 

Precondition Music Director 

mengakses menu 

master genre 

Date Executed 1 November 2013 

Succes Guaranntess  Version Build 1.0 

Setup Music Director telah berhasil login dan menginputkan genre  band 

pada aplikasi. 

Configurations - Diakses menggunakan aplikasi rotasi lagu dengan kondisi 

Music Director telah sukses login 

- Music Director mengakses halaman master genre 

Test Case 10-Main Procedure/Input Excepted result Result 

1. Music 

Director 

memilih 

halaman 

master  

genre 

Music Director 

memilih menu 

master genre 

Akan ditampilkan 

kehalaman master 

genre untuk 

menginputkan 

master genre 

OK 
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2. Music 

Director 

menginputk

an  data 

Music Director 

menginputkan data 

pada Textbox yang 

ada di form master 

genre 

Textbox Id genre 

akan secara 

otomatis keluar dan 

bertambah secara 

berurutan sesuai 

dengan jumlah yang 

diinputkan 

OK 

Music Director  

tidak mengisi salah 

satu dari 2 textbox 

yang ada 

Akan muncul pesan 

peringatan “data 

belum lengkap 

terisi” 

OK 

Music Director 

Mengisi lengkap 

data yang ada 

Data genre berhasil 

dimasukkan 

OK 

Music Director 

menginputkan nama 

data yang sama 

Akan muncul pesan 

peringatan “Nama 

genre Sudah Ada” 

OK 

 

Tabel 4.21 merupakan hasil uji coba dari halaman Music Director dalam menu 

master Band yang menjelaskan apakah penginputan datanya dapat dilakukan 

sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.  

 4.21 Test Case halaman Untuk Music Director dalam menu master Band 

Test Case Test Case-11 halaman Music Director dalam menu master 

Band 

Deskripsi Music Director akan menginputkan nama band 

Primary Actor Music Director Executed By Arul 

Precondition Music Director 

mengakses menu 

master band 

Date Executed 1 November 2013 

Succes Guaranntess  Version Build 1.0 

Setup Music Director telah berhasil login dan menginputkan master  

band pada aplikasi. 
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Configurations - Diakses menggunakan aplikasi rotasi lagu dengan kondisi 

Music Director telah sukses login 

- Music Director mengakses halaman master genre 

Test Case 11-Main Procedure/Input Excepted result Result 

1. Music 

Director 

memilih 

halaman 

master  

genre 

Music Director 

memilih menu 

master band 

Akan ditampilkan 

kehalaman master 

band untuk 

menginputkan 

master band 

OK 

2. Music 

Director 

menginputk

an  data 

Music Director 

menginputkan data 

pada Textbox yang 

ada di form master 

band 

Textbox Id band 

akan secara 

otomatis keluar dan 

bertambah secara 

berurutan sesuai 

dengan jumlah yang 

diinputkan 

OK 

Music Director  

tidak mengisi salah 

satu dari 2 textbox 

yang ada 

Akan muncul pesan 

peringatan “data 

belum lengkap 

terisi” 

OK 

Music Director 

Mengisi lengkap 

data yang ada 

Data band berhasil 

dimasukkan 

OK 

Music Director 

menginputkan nama 

data yang sama 

Akan muncul pesan 

peringatan “Nama 

band Sudah Ada” 

OK 

 

Tabel 4.22 merupakan hasil uji coba dari halaman Music Director dalam menu 

master Lagu yang menjelaskan apakah penginputan datanya dapat dilakukan 

sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.  

 4.22 Test Case halaman Untuk Music Director dalam menu master Lagu 

Test Case Test Case-12 halaman Music Director dalam menu master 

Lagu 

Deskripsi Music Director akan menginputkan lagu berdasarkan genre dan 

nama band 
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Primary Actor Music Director Executed By Arul 

Precondition Music Director 

mengakses menu 

master lagu 

Date Executed 1 November 2013 

Succes Guaranntess  Version Build 1.0 

Setup Music Director telah berhasil login dan menginputkan master  

lagu pada aplikasi. 

Configurations - Diakses menggunakan aplikasi rotasi lagu dengan kondisi 

Music Director telah sukses login 

- Music Director mengakses halaman master lagu 

Test Case 12-Main Procedure/Input Excepted result Result 

1. Music 

Director 

memilih 

halaman 

master  lagu 

Music Director 

memilih menu 

master lagu 

Akan ditampilkan 

kehalaman master 

lagu untuk 

menginputkan 

master lagu 

OK 

2. Music 

Director 

menginputk

an  data 

Music Director 

menginputkan data 

pada Textbox yang 

ada di form master 

lagu 

Textbox Id lagu 

akan secara 

otomatis keluar dan 

bertambah secara 

berurutan sesuai 

dengan jumlah yang 

diinputkan 

OK 

Music Director  

tidak mengisi salah 

satu dari  textbox 

yang ada 

Akan muncul pesan 

peringatan “data 

belum lengkap 

terisi” 

OK 

Music Director 

Mengisi lengkap 

data yang ada 

Data lagu berhasil 

dimasukkan 

OK 

Music Director 

menginputkan nama 

data yang sama 

Akan muncul pesan 

peringatan “Nama 

lagu Sudah Ada” 

OK 
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Tabel 4.23 merupakan hasil uji coba dari halaman Music Director dalam menu 

Rotasi lagu yang menjelaskan apakah penginputan datanya dapat dilakukan sesuai 

dengan prosedur yang telah ditentukan.  

 4.23 Test Case halaman Untuk Music Director dalam menu Rotasi Lagu 

Test Case Test Case-13 halaman Music Director dalam menu Rotasi 

Lagu 

Deskripsi Music Director akan menginputkan lagu didalam playlist secara 

random 

Primary Actor Music Director Executed By Arul 

Precondition Music Director 

mengakses menu 

rotasi lagu 

Date Executed 1 November 2013 

Succes Guaranntess  Version Build 1.0 

Setup Music Director telah berhasil login dan menginputkan rotasi lagu 

pada aplikasi. 

Configurations - Diakses menggunakan aplikasi rotasi lagu dengan kondisi 

Music Director telah sukses login 

- Music Director mengakses halaman rotasi lagu 

Test Case 13-Main Procedure/Input Excepted result Result 

1. Music 

Director 

memilih 

halaman 

rotasi lagu 

Music Director 

memilih menu rotasi 

lagu 

Akan ditampilkan 

kehalaman rotasi 

lagu untuk 

menginputkan rotasi 

lagu 

OK 

2. Music 

Director 

menginputk

an  data 

lagu 

Memilah band 

berdasarkan genre 

band tersebut 

Akan menampilkan 

nama band sesuai 

dengan genre band 

OK 

Memilih nama band 

yang akan 

diinputkan 

Akan muncul judul 

lagu berdasarkan 

band tersebut 

OK 

Menginputkan 

jumlah rotasi lagu 

Ketika di klik 

button input rotasi 

maka akan 

menampilkan 

jumlah lagu 

OK 
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berdasarkan inputan 

pada playlist di 

sampingnya 

Menyimpan data 

playlist. 

Akan muncul 

pesan”playlist 

berhasil disimpan” 

OK 

 

Pada tabel 4.24 merupakan hasil uji coba dari halaman Menu untuk Penyiar yang 

terletak pada menu home dapat dihasilkan test case sebagai berikut: 

Tabel 4.24 Test Case Halaman Utama Untuk Penyiar 

Test Case Test Case-14 Halaman Menu (Untuk Penyiar) 

Primary Actor Penyiar Executed By Joe 

Precondition Penyiar telah login Date Executed 1 November 2013 

Succes Guaranntess  Version Build 1.0 

Setup Pengguna telah berhasil login ke menu utama  yang mempunyai 

hak akses sebagai Penyiar 

Configurations - Diakses menggunakan aplikasi rotasi lagu dengan 

kondisi pengguna telah sukses login sebagai Penyiar 

Test Case 14-Main Procedure/Input Excepted result Result 

1. Pengguna 

Penyiar telah 

masuk 

halaman 

utama.  

Pengguna akan 

dapat mengakses 

halaman play 

lagu,halaman 

laporan Top chart 

dan halaman search 

lagu.  

Penyiar akan 

menginputkan 

semua data yang 

merupakan hak 

akses nya. 

OK 

 

Pada tabel 4.25 merupakan hasil uji coba dari halaman Menu untuk Penyiar yang 

terletak pada menu play lagu dapat dihasilkan test case sebagai berikut: 

Tabel 4.25 Test Case Halaman Untuk Penyiar dalam form play lagu 
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Test Case Test Case-15 halaman Penyiar dalam menu play Lagu 

Deskripsi Penyiar akan melakukan eksekusi lagu berdasarkan playlist yang 

tersedia 

Primary Actor Penyiar Executed By Joe 

Precondition Penyiar mengakses 

menu rotasi lagu 

Date Executed 1 November 2013 

Succes Guaranntess  Version Build 1.0 

Setup Penyiar telah berhasil memutar lagu pada aplikasi. 

Configurations - Diakses menggunakan aplikasi rotasi lagu dengan kondisi 

Penyiar telah sukses login 

- Penyiar mengakses halaman play lagu 

Test Case 15-Main Procedure/Input Excepted result Result 

1. Penyiar 

memilih 

halaman 

rotasi lagu 

Penyiar memilih 

menu play lagu 

Akan ditampilkan 

kehalaman play  

lagu untuk 

mengeksekusi lagu  

OK 

2. Penyiar 

menginputk

an  data 

lagu 

Memilah band 

berdasarkan genre 

band tersebut 

Akan menampilkan 

nama band sesuai 

dengan genre band 

OK 

Memilih nama band 

yang akan 

diinputkan 

Akan muncul judul 

lagu berdasarkan 

band tersebut 

OK 

Menginputkan 1 

lagu  

Akan muncul 

sejumlah judul 

maka ketika diklik 

judul lagu lalu klik 

button input akan 

terinput satu lagu 

pada playlist. 

OK 

Menginputkan 

semua lagu 

Akan muncul 

sejumlah judul 

maka ketika diklik 

button input all akan 

terinput satu lagu 

pada playlist. 

OK 
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Menyimpan data 

playlist. 

Akan muncul 

pesan”playlist 

berhasil disimpan” 

OK 

Pada tabel 4.26 merupakan hasil uji coba dari halaman Menu untuk Kepala 

programa2, Music Director dan Penyiar yang terletak pada menu Top Chart dapat 

dihasilkan test case sebagai berikut: 

Tabel 4.26 Test Case Halaman form TOP CHART 

Test Case Test Case-16 halaman Top Chart 

Deskripsi Untuk melihat data lagu yang paling sering diputar 

Primary Actor Kepala Programa2, 

Music Director dan 

penyiar 

Executed By Hj.Samsul,Arul,Joe 

Precondition Kepala Programa2, 

Music Director dan 

penyiar mengakses 

top chart lagu 

Date Executed 1 November 2013 

Succes Guaranntess  Version Build 1.0 

Setup Kepala Programa2, Music Director dan penyiar mmpu untuk 

melihat hasil top chart lagu 

Configurations - Diakses menggunakan aplikasi rotasi lagu dengan kondisi 

telah sukses login 

- Kepala Programa2, Music Director dan penyiar 

mengakses halaman top playlist 

Test Case 16-Main Procedure/Input Excepted result Result 

1. Kepala 

Programa2, 

Music 

Director 

dan penyiar 

memilih 

halaman top 

chart lagu 

Kepala Programa2, 

Music Director dan 

penyiar memilih 

menu top chart lagu 

Akan ditampilkan 

kehalaman top chart 

lagu untuk melihat 

laporan lagu favorit 

OK 

2. Kepala 

Programa2, 

Music 

Director 

Kepala Programa2, 

Music Director dan 

penyiar memilih 

Akan ditampilakn 

nama bulan dan 

tahun dan klik view 

OK 
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dan penyiar 

melihat 

laporan lagu 

combobox maka akan muncul 

laporan grafik 5 

lagu favorit 

 




