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Abstrak—Dengan berkembangnya dunia fotografi, maka 
banyak foto yang disimpan dalam bentuk digital yang 
dihasilkan dan foto-foto tersebut membutuhkan suatu 
aplikasi yang dapat membantu pengaturan foto-foto 
tersebut. Saat ini sudah terdapat banyak aplikasi 
pengaturan file album dan foto. Namun tidak banyak yang 
memberikan kemudahan pencarian foto yang lebih spesifik. 
Aplikasi picture browser ini dibuat untuk mempermudah 
user dalam pencarian foto. Sama halnya jejaring sosial 
Facebook, aplikasi ini memberikan fitur  tagging yang 
digunakan untuk proses pencarian foto. Aplikasi ini dibuat 
berdasarkan kombinasi antara perbaikan dari kelemahan 
yang dimiliki Facebook dan kelebihan yang dimiliki oleh 
Facebook. 

Kata kunci –  picture browser, picture tag, EXIF. 

 

  PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang 

Pentingnya dokumentasi adalah untuk mengabadi-
kan saat-saat berharga, kejadian-kejadian penting, fakta 
baik dan buruk, baik perorangan maupun bersama orang-
orang terdekat. Oleh karena itu, hampir setiap acara atau 
kegiatan didokumentasikan dalam bentuk foto atau video. 

Terdapat dua macam penyimpanan foto, yaitu 
berupa negatif film dan digital. Negatif film relatif sulit 
digunakan karena memiliki berbagai kelemahan. 
Misalnya untuk melihat hasil pemotretan yang telah 
dilakukan, foto harus dicetak terlebih dahulu. Sedangkan 
foto digital memiliki berbagai kelebihan, seperti foto bisa 
disimpan, dihapus atau dipindahkan pada memori lain. 

Saat ini sudah banyak software yang mampu 
melakukan pengaturan file foto digital. Pada software 
berbasis web, media jejaring sosial Facebook merupakan 
salah satu contoh aplikasi yang menyediakan fitur-fitur 
pengaturan file foto. Pada Facebook, foto-foto dapat 
dikelompokkan pada album yang diinginkan. Selain 
pengelompokkan foto, fitur lain yang disediakan oleh 
Facebook adalah pemberian tag (tanda berupa nama) 
pada foto. Foto yang sudah di-tag akan muncul dan 
terkait pada account profile  yang telah di-tag. Dengan 
adanya fitur tag ini, maka dapat diketahui siapa saja yang 
ada dalam foto tersebut. 

Namun dari berbagai kemudahan yang diberikan 
Facebook dalam pengaturan file foto, terdapat kelemahan 

yang cukup meresahkan. Kelemahan yang dimaksud 
adalah proses upload (unggah) foto-foto di dunia maya 
yang memungkinkan semua orang yang menjadi teman 
atau orang yang bahkan belum menjadi teman dapat 
melihat foto-foto tersebut. Kelemahan lain adalah 
pemakaian internet dalam melakukan pengaturan file foto 
tersebut. Apalagi jika foto yang di-upload berjumlah dan 
berukuran besar dengan kecepatan atau kapasitas 
pemakaian internet yang terbatas. 

Kombinasi dari kelebihan aplikasi Facebook dan 
perbaikan dari kelemahan yang dimiliki oleh Facebook 
tersebut menjadi dasar dari pembuatan skripsi ini 
sehingga dapat memudahkan pengaturan file foto yang 
dimiliki sebagai dokumentasi yang disimpan dengan baik 
sebagai suatu kenangan. 

 
2. Rumusan Masalah 
 Bagaimana cara menghubungkan aplikasi berbasis 

desktop dengan database? 
 Bagaimana cara mendesain tampilan album foto 

dengan baik? 
 Bagaimana mempermudah pencarian foto 

berdasarkan inputan user yang berupa nama? 
 
3. Ruang Lingkup 

Batasan-batasan program yang dibuat pada skripsi 
ini adalah sebagai berikut: 
 Program ini dibuat dengan menggunakan Visual 

Basic .NET pada Microsoft Visual Studio 2010. 
Sedangkan untuk database-nya menggunakan SQL 
Server Express 2008. 

 Input yang diterima oleh program dapat berupa satu 
atau lebih foto dengan format JPG/JPEG. 

 Foto dapat di tag dengan ukuran kotak dan diberi 
nama sesuai keinginan user. 

 Foto yang lokasinya (path) dipindahkan akan 
mempengaruhi tampilan foto pada album sehingga 
pada saat ditampilkan, foto tersebut tidak akan 
muncul sempurna dan butuh proses update  manual 
yang harus dilakukan oleh user untuk memperbaiki 
tampilan. Contoh proses update yang bisa dilakukan 
adalah mengganti path foto atau menghapus foto 
tersebut dari album. 
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 Aplikasi ini tidak menyediakan fitur untuk 
pengeditan foto. Contoh : mengubah foto lalu 
menyimpan kembali atau pengubahan lainnya. 

 Aplikasi ini akan dicoba dengan memasukkan 60 
foto dalam 4 album. 

 
4. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah sebagai 
berikut: 
 Membantu pengaturan file foto untuk dipisahkan 

pada album-album. 
 Mempelajari cara pembacaan data EXIF pada foto 

dan penerapannya pada Visual Basic .NET. 
 Mempelajari cara tag pada foto dan 

penyimpanannya sehingga dapat dipanggil kembali. 
 Memudahkan pencarian foto berdasarkan inputan 

user yang berupa nama (satu orang atau lebih). 
 

  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Data Flow Diagram (DFD) 
Berikut dijelaskan mengenai desain yang digu-

nakan dalam pembuatan aplikasi. Penjelasan desain yang 
akan diberikan yaitu data flow diagram. Data Flow Dia-
gram (DFD) akan membantu menunjukkan aliran infor-
masi pada aplikasi yang dibuat. 
 
Context Diagram 
 Gambar data flow diagram pada level context 
diagram dapat dilihat pada gambar 1. Pada gambar terse-
but terlihat bahwa sistem dapat diakses oleh user. Untuk 
dapat mengakses sistem, user perlu memberikan inputan 
berupa foto. Foto yang diinputkan tersebut akan dike-
lompokkan pada album yang diinginkan oleh user. User 
juga bisa memberikan nama tag pada foto. Nama tag ter-
sebut akan digunakan sebagai salah satu cara untuk men-
cari foto yang diinginkan sehingga sistem dapat menam-
pilkan foto sesuai permintaan user.  
 

 
Gambar 1 

Context Diagram 
 
 

DFD Level 0 

Pada gambar 2 dapat dilihat DFD Level 0 dari 
sistem picture browser. Pada DFD Level 0 terdapat empat 
proses, yaitu pengaturan album, pengaturan foto, 
penandaan foto dan pencarian foto.  

Pada proses pengaturan album, user dapat 
membuat album baru dengan menginputkan nama dan 
informasi mengenai album. Album tersebut nantinya akan 
diisi dengan foto-foto. Nama dan informasi mengenai 
album akan dimasukkan ke dalam data store, kemudian 
sistem akan mengembalikan data album sehingga user 
dapat mengubah atau menghapusnya. 

Pada proses pengaturan foto, user dapat 
menambahkan foto-foto ke dalam album yang dipilih. 
Nama foto beserta informasinya akan dimasukkan ke 
dalam data store sehingga dapat dikembalikan dan user 
dapat mengubah atau menghapus foto. 

 

 
 

Gambar 2 
DFD Level 0 

  
 Pada proses penandaan foto, user akan 
memberikan tanda (nama tag) pada foto. Nama tag 
tersebut akan dimasukkan pada data store sehingga nama 
tag tersebut dapat muncul pada proses penandaan foto 
lainnya. 
 Pada proses pencarian foto, user dapat 
menginputkan nama tag dan sistem akan mencari foto 
yang memiliki tanda berupa nama tag tersebut. Foto yang 
ditemukan akan ditampilkan pada aplikasi. 
 
DFD Level 1 

DFD Level 1 merupakan diagram hasil dari 
pecahan proses DFD Level 0. 
a. DFD Level 1 dari proses 1.0 (Pengaturan Album). 

Pada gambar 3 dapat dilihat bahwa terdapat tiga 
proses yang bisa dilakukan sistem dalam pengaturan al-
bum, yaitu penambahan album, pengubahan informasi 
album dan penghapusan album. Pada proses penambahan 
album, user akan menginputkan nama dan informasi al-
bum. Inputan user itu akan disimpan ke dalam data store. 
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Gambar 3 
DFD Level 1 Dari Proses 1.0 (Pengaturan Album) 

 
Pada proses pengubahan informasi album, user 

memilih album mana yang akan diubah. Lalu hasil 
ubahan atau inputan informasi album yang baru dari user 
tersebut akan disimpan kembali ke dalam data store. 

Pada proses penghapusan album, user memilih 
album yang akan dihapus. Lalu sistem akan menghapus 
album tersebut beserta foto-foto yang berada didalam 
album. 

 
b. DFD Level 1 dari proses 2.0 (Pengaturan Foto). 

 

 
Gambar 4 

DFD Level 1 Dari Proses 2.0 (Pengaturan Foto) 
 

Pada gambar 4 terlihat bahwa terdapat tiga 
proses yang bisa dilakukan sistem dalam pengaturan foto, 
yaitu penambahan foto, pengubahan informasi foto dan 
penghapusan foto. Pada proses penambahan foto, user 
akan memilih foto yang akan dimasukkan ke dalam 
album yang sudah dipilih. User juga akan menginputkan 
nama dan informasi foto. Nama dan informasi foto akan 
disimpan ke dalam data store. 

Pada proses pengubahan informasi foto, user 
memilih foto mana yang akan diubah. Lalu hasil ubahan 
atau inputan informasi foto yang baru dari user tersebut 
akan disimpan kembali ke dalam data store. 

Pada proses penghapusan foto, user memilih 
foto yang akan dihapus. Lalu sistem akan menghapus 
foto tersebut. 
 

c. DFD Level 1 dari proses 4.0 (Pencarian Foto). 
 

 
Gambar 5 

DFD Level 1 Dari Proses 4.0 (Pencarian Foto) 
 

Gambar 5 menjelaskan mengenai dua proses yang 
dilakukan sistem pada saat pencarian foto. User akan 
menginputkan nama tag yang dicari. Lalu sistem mencari 
foto dari inputan tersebut dan menampilkannya kepada 
user. 

Pembahasan implementasi dilakukan secara 
bertahap dengan menjelaskan setiap langkah dalam 
mengoperasikan program ini, serta terdapat penjelasan 
mengenai proses yang dilakukan oleh program apabila 
user memberikan suatu perintah pada program ini. 

 
1. Pengaturan Album 

Tampilan awal Picture Browser adalah kosong 
atau belum ada album yang terbentuk, foto-foto yang 
terinputkan dan nama member yang ada. Tahap awal 
pengoperasian program ini adalah membuat album baru 
untuk mengelompokkan foto-foto yang akan diinputkan. 

 
a) Pembuatan Album Baru 

Untuk membuat album baru, user memilih link 
“Create New Album”. Gambar tampilan awal sebelum 
pembuatan album dapat dilihat pada gambar 6. Link ini 
berfungsi untuk menampilkan form kosong mengenai 
informasi album yang dapat diisi oleh user.  

 

 
Gambar 6 

Form Awal Picture Browser 
 

b) Pengisian Informasi Album 
 User harus menginputkan nama album yang 
akan dibuat. User juga dapat menginputkan deskripsi 

Nama Album

Nama + Informasi Album

Data Album

Informasi Album

Update Data Album

User

1 Album

1.1

Penambahan Album

1.2

Pengubahan 
Informasi Album

1.3

Penghapusan Album

Informasi Foto

Nama Foto

Nama + Informasi Foto

Data Foto

Update Data Foto

User

2 Foto

2.1

Penambahan Foto

2.2

Pengubahan 
Informasi Foto

2.3

Penghapusan Foto

Nama Tag

Hasil Pencarian Foto

Data Album

Nama Tag

Nama Tag

Data Foto

User

2 Foto

4.1

Penginputan Keyword

1 Album

3 Member

4.2

Pencarian Foto 
Member



Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 1 No. 1, Desember 2012 

39 

sebagai penjelasan mengenai album yang akan dibuat. 
Selain itu, dalam form ini terdapat tanggal pembuatan 
album yang secara otomatis diisi oleh sistem sesuai 
tanggal yang ada pada komputer user. Gambar tampilan 
form pada saat form informasi album pertama kali 
muncul dapat dilihat pada gambar 7. 

Setelah selesai menginputkan informasi 
mengenai album, user memilih tombol save untuk 
menyimpan informasi tersebut dan kemudian album akan 
terbentuk. Didalam tombol save, terdapat perintah 
penyimpanan nama album, tanggal pembuatan dan 
deskripsi, serta id album yang didapat secara otomatis 
(autoincrement) kedalam tabel Album. 

 

 
Gambar 7 

Form Album Information 
 

Form ini memiliki parameter “new” dan “edit” 
karena form ini dapat muncul pada saat pembuatan album 
baru dan pada saat pengubahan informasi album. 
Terdapat parameter didalam proses form ini agar 
mengetahui perintah yang akan dipanggil. Untuk 
pembuatan album baru, parameter yang digunakan adalah 
paramenter “new”. Sehingga pada saat tombol save 
dipilih, maka program akan menjalankan fungsi yang 
berparameter “new”. Jika user memilih tombol cancel, 
maka program akan kembali ke form Picture Browser. 
Contoh gambar pengisian form informasi album dapat 
dilihat pada gambar 8. 

 

c) Album Yang Telah Terbentuk 
Setelah user menyimpan informasi album yang 

telah diinputkan, maka secara otomatis album sudah 
terbentuk. User dapat melihat nama-nama album yang 
sudah dibuat pada form Picture Browser (1). Apabila 
nama album tersebut ditekan, maka akan muncul nama 
album dan berbagai tombol pada header (2). Foto-foto 
yang terdapat pada album juga akan muncul dibawah 
header. Namun apabila album tersebut kosong (tidak 
memiliki foto), maka hanya akan keluar keterangan 

bahwa album tersebut kosong. (3). Sedangkan informasi 
mengenai album yang sudah diinputkan pada saat 
pembuatan album akan muncul pada footer (4). Gambar 
tampilan bagian ini terdapat pada gambar 9. 

 

 
Gambar 8 

Form Album Information Yang Sudah Diisi 
 
 

 
Gambar 9 

Form Picture Browser 
 

d) Pengubahan Informasi Album 
 Informasi mengenai album yang sudah 
diinputkan pada saat pertama kali membuat album dapat 
diubah dengan memilih tombol yang bergambar pensil  
 

 
Gambar 10 

Form Picture Browser 
 

(1) 

(4) 

(3) 

(2) 
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(Gambar 10). Apabila tombol itu ditekan maka akan 
menampilkan form informasi album sama seperti form 
pada saat pembuatan album. Namun yang membedakan 
adalah form ini akan langsung menampilkan informasi 
album yang sudah pernah diinputkan oleh user. Untuk 
membedakan tampilan form yang keluar, maka 
digunakan parameter “edit” untuk pengubahan album. 
Informasi album yang akan ditampilkan adalah informasi 
album sesuai nama album yang telah ditekan pada form 
Picture Browser. Dengan begitu, program dapat 
mengetahui informasi album mana yang akan 
ditampilkan. Sebagai contoh adalah  
 

 
Gambar 11 

Form Album Information Yang Berisi Data Album 
 
nama album “mhs SI” yang dipilih (Gambar 11). Lalu 
user dapat mengganti nama dan deskripsi sesuai 
keinginan. Namun nama album tidak boleh sama dengan 
nama album lain yang sudah ada. User tidak bisa 
mengganti tanggal pembuatan album karena tanggal 
pembuatan album merupakan tanggal saat album dibuat. 
Setelah mengubah informasi foto, maka user memililh 
tombol save untuk mengkonfirmasi perubahan tersebut. 
Apabila tombol save ditekan, maka program akan 
menyimpan dan mengubah data pada tabel Album sesuai 
inputan yang baru berdasarkan id album yang telah 
didapat pada saat pemilihan album pada form Picture 
Browser. Jika user memilih tombol cancel, maka 
pengubahan tidak akan dianggap. Contoh gambar 
tampilan pengubahan informasi album dapat dilihat pada 
gambar 12. 
 

 
Gambar 12 

Form Album Information Yang Sudah Diubah 
 

Setelah perubahan disimpan, maka informasi album yang 
tampak pada form Picture Browser juga akan berubah 
sesuai informasi yang baru (Gambar 13). 
 

 
Gambar 13 

Form Picture Browser Setelah Informasi Album Diubah 
 
e) Penghapusan Album 

 Album yang sudah dibuat bisa dihapus dengan 
memilih tombol . .     (Gambar 14). 
 

 
Gambar 14 

Form Picture Browser 
 

Apabila user memilih tombol ini, maka akan muncul 
konfirmasi sebelum album benar-benar dihapus (Gambar 
15). 
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Gambar 15 

Konfirmasi Sebelum Album Dihapus 
 

 
Gambar 16 

Konfirmasi Penegasan Penghapusan Album 
 

Jika di dalam album tersebut tidak ada foto, maka album 
tersebut akan langsung dihapus. Namun apabila di dalam 
album tersebut terdapat foto-foto, maka akan muncul 
pesan konfirmasi sekali lagi yang menegaskan bahwa 
album ini berisi foto (Gambar 16). Jika user tetap 
menyetujui, maka album beserta semua foto yang ada di 
dalamnya akan terhapus dan user tidak bisa membatalkan 
proses ini. 
 
2. Pengaturan Foto 

Album yang sudah dibuat dapat diisi dengan 
foto-foto yang dipilih dari komputer user. Sebelum 
memasukkan foto ke dalam album, maka user harus 
memilih album mana yang akan diberi foto di dalamnya. 

 
a) Penambahan Foto Ke Dalam Album 

 Untuk menambahkan foto pada album yang 
sudah dipilih, maka user harus memilih tombol        pada 
header (Gambar 17). 

 
Gambar 17 

Form Picture Browser Jika User Ingin Menambah Foto 
 

b) Pengisian Informasi Foto 
User harus menginputkan nama foto yang akan 

dibuat. Nama foto yang diinputkan tidak boleh sama 
dengan nama foto lain. User juga dapat menginputkan 
deskripsi sebagai penjelasan mengenai foto yang akan 
ditambahkan ke dalam album. Selain itu, terdapat 
path/lokasi foto yang harus dipilih oleh user. Gambar 
tampilan form pada saat form informasi foto pertama kali 
muncul dapat dilihat pada gambar 18. 

 

 
Gambar 18 

Form Photo Information 
 

Tombol browse digunakan untuk membantu user memilih 
path/lokasi foto yang akan dipilih (Gambar 19). 

 

 
Gambar 19 

Open Dialog Untuk Memilih Path Foto 
 

Setelah selesai menginputkan informasi mengenai foto, 
user memilih tombol save untuk menyimpan informasi 
tersebut. Di dalam tombol save, terdapat perintah 
penyimpanan nama foto, path foto dan deskripsi, serta id 
foto yang didapat secara otomatis (autoincrement) ke 
dalam tabel foto dan id album yang didapat dari 
pemilihan album sebelum penambahan foto. 
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Sama seperti form informasi album, form ini juga 
memiliki parameter “new” dan “edit” karena form ini 
dapat muncul pada saat penambahan foto dan pada saat 
pengubahan informasi foto. Untuk penambahan foto baru, 
parameter yang digunakan adalah paramenter “new”. 
Sehingga pada saat tombol save dipilih, maka program 
akan menjalankan fungsi yang berparameter “new”. 

Jika user memilih tombol cancel, maka program 
akan kembali ke form Picture Browser. Contoh gambar 
pengisian form informasi foto dapat dilihat pada gambar 
20. 

 

 
Gambar 20 

Form Album Information Yang Sudah Diisi 
 

Setelah tersimpan, maka foto-foto yang telah 
ditambahkan pada album akan tampil pada form Picture 
Browser (1). Apabila thumbnail foto di klik 1 kali, 

 

 
Gambar 21 

Tampilan Foto Yang Ada Dalam Album 
 

maka informasi foto akan tampil pada footer (2). Untuk 
melihat foto dalam ukuran besar, maka user harus meng-
klik foto 2x (Gambar 21). Setelah foto diklik 2x, maka 
akan muncul form view picture browser. 

 
c) Pengubahan Informasi Foto 

Untuk mengubah informasi foto, user harus 
menampilkan foto yang akan diubah pada form view 
(gambar dalam ukuran besar atau ukuran 
seseungguhnya). Pada form tersebut, akan tampak foto 

dan informasi foto pada bagian kanan form. Untuk 
mengubah informasi foto, maka user harus memilih 
tombol yang bergambar pensil     (Gambar 22). Apabila 
tombol itu ditekan maka akan menampilan form 
informasi foto sama seperti form pada saat penambahan 
foto. Namun yang membedakan adalah form ini akan 
langsung menampilkan informasi  

 

 
Gambar 22 

Form View Picture Browser 
 
foto yang sudah pernah diinputkan oleh user. Untuk 
membedakan tampilan form yang keluar, maka sama 
seperti pengubahan informasi pada album yaitu 
digunakan parameter “edit”. Informasi album yang akan 
ditampilkan adalah informasi album sesuai nama album 
yang telah ditekan pada form Picture Browser. Dengan 
begitu, program dapat mengetahui informasi album mana 
yang akan ditampilkan. Sebagai contoh adalah nama foto 
“makan-makan” yang dipilih (Gambar 23). 

 

 
Gambar 23 

Form Photo Information Yang Berisi Data Foto 
 

Lalu user dapat mengganti nama, path foto dan 
deskripsi sesuai keinginan. Namun nama foto dan path 
foto tidak boleh sama dengan nama dan path foto lain 
yang sudah ada. Setelah mengubah informasi foto, maka 
user memililh tombol save untuk mengkonfirmasi 
perubahan tersebut. Apabila tombol save ditekan, maka 
program akan menyimpan dan mengubah data pada tabel 
Foto sesuai inputan yang baru berdasarkan id foto yang 
telah didapat pada saat pemilihan foto pada form Picture 

(1) 

(2) 
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Browser. Jika user memilih tombol cancel, maka 
pengubahan tidak akan dianggap. Contoh gambar 
tampilan pengubahan informasi foto dapat dilihat pada 
gambar 24. 
 

 
Gambar 24 

Form Photo Information Yang Sudah Diubah 
 

Setelah perubahan disimpan, maka informasi album yang 
tampak pada form view Picture Browser juga akan 
berubah sesuai informasi yang baru (Gambar 25). 
 

 
Gambar 25 

Form View Picture Browser Setelah Informasi Foto Diubah 
 

d) Penghapusan Foto 
 Foto yang sudah dibuat bisa dihapus dengan 
memilih tombol      (Gambar 26). 
 

 
Gambar 26 

Form View Picture Browser 
 
Apabila user memilih tombol ini, maka akan muncul 
konfirmasi sebelum foto benar-benar dihapus (Gambar 
27). 

Jika didalam foto tersebut tidak ada nama tag, maka foto 
tersebut akan langsung dihapus. Namun apabila didalam 
foto tersebut terdapat nama tag, maka akan muncul pesan 
konfirmasi sekali lagi yang menegaskan bahwa foto ini 
berisi nama tag yang menandai foto ini (Gambar 28). 

 
Gambar 27 

Konfirmasi Sebelum Foto Dihapus 
 

 
Gambar 28 

Konfirmasi Penegasan Penghapusan Foto 
 

Jika user tetap menyetujui, maka foto beserta semua 
nama tag yang ada di dalamnya akan terhapus dan user 
tidak bisa membatalkan proses ini. 
 
3. Penandaan Foto 

Foto yang ada bisa diberi tanda dalam bentuk 
nama tag. Foto tersebut dapat diberi nama tag lebih dari 
satu nama. Jika user ingin memberi tanda pada foto, 
maka user harus menampilkan foto tersebut pada form 
view Picture Browser (foto dalam ukuran besar). Dalam 
tampilan tersebut, terdapat tombol “Tag This Photo” 
(Gambar 29). Setelah user menekan tombol tersebut, 
maka kursor akan  
 

 
Gambar 29 
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Form View Picture Browser 
 
berubah menjadi ”+”. Lalu user harus menekan kursor 
pada posisi yang diinginkan dan menariknya secara 
horizontal dari kiri atas ke arah kanan bawah. Proses 
tersebut akan menghasilkan kotak biru yang membatasi 
foto yang ditandai. Hasil dari kotak yang telah dibuat tadi 
dapat dilihat secara langsung pada foto dan bisa dilihat 
juga pada kotak yang ada dipojok kanan bawah form. 
Foto yang ada dalam kotak tersebut yang akan disimpan 
pada tabel DetailMember yang menyimpan potongan foto 
tersebut (Gambar 30). 
 

 
Gambar 30 

Proses Taggging Pada Foto 
 

Setelah kotak terbentuk, maka akan muncul combobox 
yang digunakan untuk menginputkan nama tag yang 
diinginkan. Nama yang diinputkan akan masuk ke tabel 
Member dan id member nya akan dibuat secara otomatis 
(autoincrement). Setelah user menginputkan nama tag, 
maka user harus menekan enter pada keyboard komputer. 
Dengan menekan tombol enter, maka nama tag dan 
potongan foto akan tersimpan dalam database 
DetailMember. Nama tag tersebut juga akan muncul pada 
footer form view Picture Browser (Gambar 31). 
 

 
Gambar 31 

Hasil Proses Taggging Pada Foto 
 

Selama tombol “Done Tagging” belum dipilih, 
user masih bisa memberi tanda lagi pada foto yang sama. 
Proses yang dilakukan adalah sama. Namun nama tag 
yang diinputkan tidak boleh sama dengan nama tag yang 
sudah ada pada foto tersebut. Contoh lain proses tagging 
dapat dilihat pada gambar 32. Setelah proses tagging 
selesai, maka nama tag yang diinputkan tadi akan muncul 

seperti  proses yang sudah dilakukan tadi. Pada footer, 
nama tag lain yang baru saja dibuat akan muncul 
disebelah nama tag yang sudah ada (Gambar 33). 

 

 
Gambar 32 

Proses Taggging Lain Pada Foto Yang Sama 
 

 
Gambar 33 

Hasil Proses Taggging Lain Pada Foto Yang Sama 
 

Jika nama tag yang diinputkan sudah pernah ada 
dalam tabel Member atau sudah pernah diinputkan pada 
foto lain dan belum ada pada foto yang sedang pilih, 
maka pada saat pengetikan nama tag, combobox akan 
menampilkan nama-nama yang mendekati sama dengan 
nama tag yang diinputkan user. Proses pengetikan nama 
tag yang sudah ada dalam tabel Member dapat dilihat 
pada gambar 34. 

 
Gambar 34 

Proses Tagging Jika Nama Tag Sudah Ada Pada Tabel Member 
 

Setelah selesai melakukan proses tagging, user 
menekan tombol “Done Tagging” sebagai tanda bahwa 
user mengakhiri proses tagging dan mengubah kursor 
menjadi default seperti semula serta menghilangkan 
kotak yang ada pada pojok kanan bawah. Apabila kursor 
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diarahkan pada nama-nama tag yang ada pada footer, 
maka akan muncul posisi kotak potongan foto dari nama 
tersebut yang sudah dilakukan tadi. Selain muncul kotak 
potongan foto, akan muncul pula ToolTip yang 
menunjukkan bahwa apabila nama tag tersebut ditekan, 
itu berarti user memberi perintah kepada program untuk 
menghapus nama tag tersebut dari foto itu. Gambar 
tampilan hover ini dapat dilihat pada gambar 35. 

 
Gambar 35 

Hover Nama Tag 
 

 
Gambar 36 

Konfirmasi Hapus Nama Tag 
 

Apabila user menekan nama tag tersebut, maka program 
akan menampilkan konfirmasi bahwa nama tag yang 
dipilih akan dihapus (Garmbar 36). Jika user menyetujui 
konfirmasi ini, maka nama tag dan potongan foto yang 
telah terbentuk tersebut akan terhapus dari foto dan tidak 
akan muncul lagi pada foto itu. 
 
4. Pencarian Foto 

 Setelah foto sudah diberi tanda, maka foto 
tersebut dapat dicari berdasarkan dua cara, yaitu nama 
foto dan nama tag. Nama foto adalah nama dari foto yang 
diinputkan pada saat penambahan foto. Sedangkan nama 
tag adalah nama member yang sudah ditandai pada foto. 
Untuk melakukan pencarian foto, user tidak bisa 
melakukan pencarian lebih dari satu cara. User harus 
memilih salah satu cara dari cara-cara yang ada pada 
form Picture Browser. Proses pencarian ini dilakukan 
dengan mencari foto dari semua album yang telah 
terbentuk. Jadi pemilihan album pada form Picture 
Browser bagian kiri, tidak akan berpengaruh pada 
pencarian foto. Semua thumbnail hasil pencarian foto 
dapat di klik atau double-click seperti tampilan foto 
berdasarkan pemilihan album. Apabila diklik satu kali, 
maka akan menampilkan informasi mengenai foto 

tersebut dan apabila diklik 2x, maka akan menampilkan 
foto dalam ukuran besar sesuai path foto tersebut. 
 
a) Pencarian Foto Berdasarkan Nama Foto 

 Apabila user ingin mencari foto berdasarkan 
nama foto, maka user harus memilih radio button yang 
ada pada kotak sebelah kanan form Picture Browser yang 
bertulisakan “Name” (1). Lalu user menginputkan nama 
foto yang ingin dicari. Setelah itu user menekan tombol 
“Search” (2) dan hasil dari pencarian akan muncul pada 
posisi tengah form Picture Browser (3). Jumlah foto yang 
ditemukan akan muncul pada footer dari form Picture 
Browser (4). Gambar tampilan hasil pencarian nama foto 
dapat dilihat pada gambar 37. 
 

 
Gambar 37 

Hasil Pencarian Nama Foto 
 
b) Pencarian Foto Berdasarkan Nama Tag 

Pencarian nama tag dapat dilakukan dengan dua 
cara, yaitu perintah “Or” atau “And”. Perbedaan “or” 
atau “and” adalah proses dan hasil foto yang ditemukan. 
Tipe pencarian ini dapat dilakukan dengan memilih radio 
button “or” atau “and”. Lalu memilih nama-nama tag 
(member) yang sudah ada pada check list box. Nama-
nama yang ada pada check list box adalah nama-nama tag 
yang sudah pernah diinputkan oleh user pada saat proses 
tagging. 
a. Tipe Pencarian “Or” 

Untuk menggunakan tipe pencarian ini, user harus 
memilih radio button “Or” dan memilih nama-nama 
yang dicari. Nama yang ingin dicari boleh lebih dari 
satu (1). Setelah memilih nama-nama tag (member), 
user menekan tombol “Search” (2) dan foto hasil 
pencarian akan muncul pada posisi tengah form 
Picture Browser. Hasil pencarian tidak akan tampil 
berupa foto secara utuh, melainkan potongan foto 
dari nama tersebut (3). Jumlah dari hasil pencarian 
juga akan tampil pada footer (4).  

 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 
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Gambar 38 

Hasil Pencarian Berdasarkan Nama Tag (“Or”) 
b. Tipe Pencarian “And” 

Pencarian foto dengan tipe ini hampir sama dengan 
tipe pencarian “or”. User dapat memilih nama 
member lebih dari satu (1). Yang membedakan 
adalah hasil yang ditemukan. Foto yang akan 
ditampilkan dari pencarian ini adalah foto yang 
memiliki semua member (nama tag) yang telah 
dipilih. Jadi apabila pada suatu foto, hanya memiliki 
beberapa member dari semua member yang telah 
dipilih, maka foto itu tidak akan tampil. Dengan 
adanya syarat ini, maka akan membuat hasil 
pencarian tipe “and” lebih sedikit dari tipe “or”. 
Setelah memilih nama-nama tag (member), user 
menekan tombol “Search” (2) dan foto hasil 
pencarian akan muncul pada posisi tengah form 
Picture Browser. Hasil pencarian akan menampilkan 
foto secara utuh agar user dapat melihat bahwa 
dalam foto tersebut terdapat nama-nama yang sudah 
dipilih tadi (3). Jumlah dari hasil pencarian akan 
tampil pada footer (4). Contoh tampilan hasil 
pencarian berdasarkan tipe pencarian “and” dapat 
dilihat pada gambar 39. 

 

Gambar 39 
Hasil Pencarian Berdasarkan Nama Tag (“And”) 

 

  KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisa desain sistem dan implementasi 
program aplikasi ini, dapat disimpulkan bahwa secara 
keseluruhan program aplikasi yang dibuat sudah 
memenuhi tujuan yang ingin dicapai seperti pencarian 
foto dengan berbagai cara yang bisa dipilih oleh user, 
tampilan informasi album atau foto yang diinputkan oleh 
user maupun yang berasal dari data EXIF hingga 
pengubahan informasi album atau foto. Data EXIF yang 
digunakan untuk pengambilan tanggal pada foto sangat 
membantu program aplikasi ini. Dengan menggunakan 
data EXIF, maka user tidak perlu menginputkan tanggal 
pengambilan foto secara manual karena otomatis diambil 
dari properties foto tersebut. Namun masih ada beberapa 
kekurangan yang membuat program ini menjadi tidak 
sempurna, yaitu: 
 Path foto tidak bisa diambil dari nama folder yang 

mengandung tanda baca. 
 Border style thumbnail foto pada saat foto diklik 1 

kali sulit diubah. Guna pengubahan border style ini 
adalah untuk membedakan foto yang diklik dengan 
foto lainnya yang tidak sedang diklik. 
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