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Latar Belakang 
Pada beberapa aplikasi terutama aplikasi skala enterprise yang melibatkan user/pengguna yang 
banyak, hal yang perlu menjadi perhatian khusus adalah bagaimana suatu aplikasi bisa 
memberikan informasi mengenai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh user/pengguna. Hal 
ini menjadi sangat penting dikarenakan beberapa pertimbangan sebagai berikut : 

1. Sebagai tool dalam mengontrol aktivitas atau kegiatan user/pengguna. Sehingga apabila 
terjadi hal-hal yang tidak sesuai atau user/pengguna melakukan manipulasi data yang tidak 
benar baik itu secara sengaja ataupun tidak, maka aplikasi bisa memberikan informasi 
mengenai hal tersebut. 

2. Sebagai tool dalam pengukuran kinerja user/pengguna. Kinerja user/pengguna juga perlu 
dilakukan monitoring dan pengukuran, apakah sudah efektip atau tidak.  

 
Untuk memenuhi alasan diatas, maka aplikasi hendaknya dilengkapi dengan pembuatan  

tool-tool yang biasa disebut dengan Log Activity. 
 
 
Langkah langkah pembuatan Log Activity 
Log Activity merupakan suatu tool yang dibuat untuk mengetahui seluruh aktivitas atau kegiatan 
user/pengguna dalam mengoperasikan program aplikasi. Dalam artikel ini, penulis akan membuat 
contoh simulasi penggunaan Log Activity pada suatu aplikasi sederhana dengan menggunakan 
database SQL Server 2000 dan Visual Basic. Dan aplikasi simulasi ini merupakan salah satu 
alternative metode saja, karena memang banyak metode yang dipakai tergantung dari kasus dan 
programmer yang membuatnya. Penulis tidak akan membahas mengenai dasar-dasar konsep 
database SQL Server 2000 dan Visual Basic. Dan juga penulis tidak memberikan detail coding 
secara lengkap, namun hanya berupa instruksi-instruksi saja yang bisa menggambarkan tentang 
alur program. 
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Pada simulasi ini data Log Activity akan diletakkan atau disimpan didalam database yang 
sama dengan aplikasi berupa 1 (satu) buah tabel. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai 
berikut : 
 
1. Buatlah tabel Log Activity, sbb : 
 
Nama Table : ActivityLog 
Struktur Tabel Log Aplikasi sebagai berikut : 

Field Name Data Type Description 
DateTimeLog DateTime Tanggal dan Jam kejadian aktivitas 
ActivityLog String / Varchar / Text Aktivitas yang dilakukan oleh user/pengguna 
UserLog String / Varchar Nama User yang melakukan aktivitas. 
PCLog String / Varchar Nama PC/Komputer tempat user melakukan aktivitas. 
AutoLog LongInt Automatic Increment. 

 
 
2. Melakukan identifikasi terhadap event-event aktifitas atau kegiatan pada aplikasi yang 

diperlukan untuk diketahui dan disimpan ke dalam tabel Log Activity. 
Contoh event yang dicatat pada Log Activity, sbb : 
• Login Aplikasi 
• Log Off Aplikasi 
• Open Form. 
• Close Form. 
• Insert, Edit, Delete Record pada Database. 
• Kalkulasi atau proses perhitungan. 
• View Report. 
• Dan lain-lain yang diperlukan. 

 
3. Tentukan struktur penulisan kalimat aktifitas atau kegiatan yang nantinya akan disimpan pada 

field ActivityLog pada tabel ActivityLog. 
Contoh struktur kalimat aktifitas, sbb : 
 
Pada saat Login Aplikasi : 
  vActivityLog = “LOGIN ” & App.title 

sehingga kalimat yang dihasilkan, misalnya : 
LOGIN Aplikasi Human Resource Management System. 

 
   Pada saat Log Off Aplikasi : 
     vActivityLog = “LOGOFF “ & App.title 

      sehingga kalimat yang dihasilkan, misalnya : 
 LOGOFF APlikasi Human Resource Management system. 

 
   Pada saat Open Form/Module : 
     vActivityLog = “OPEN “ & Form.caption 

      sehingga kalimat yang dihasilkan, misalnya : 
 OPEN Form Master Data Karyawan. 

 
   Pada saat Close Form/Module : 
     vActivityLog = “CLOSE “ & Form.caption 

      sehingga kalimat yang dihasilkan, misalnya : 
 CLOSE Form Master Data Karyawan. 
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   Pada saat Insert data/record : 
     Misalkan : 
     SyntaxSQL = “Insert Into TblKaryawan ( fNik, fNama, fTglLahir, fJnsKel, fTglJoin ) 
                    Values (‘0024/05’, ‘Ririn Noviana, S.Si’, ’18/11/79’, ‘Female’, ‘25/02/05’)”   
     vActivityLog = “INSERT “ & SyntaxSQL 

      sehingga kalimat yang dihasilkan, misalnya : 
 INSERT Insert Into TblKaryawan ( fNik, fNama, fTglLahir, fJnsKel, fTglJoin ) Values 
      (0024/05, Ririn Noviana,S.Si, 18/11/79, Female, 25/02/05) 

 
   Pada saat Edit data/record : 
     Misalkan : 
     SyntaxSQL = “Update TblKaryawan Set  fNama=’Surahman’ 
                    Where fNik=’0024/05‘”   
     vActivityLog = “EDIT “ & SyntaxSQL 

      sehingga kalimat yang dihasilkan, misalnya : 
 EDIT Update TblKaryawan Set fNama=Surahman Where fNik=0024/05” 
 
Dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Dengan catatan setiap event/kegiatan yang 
akan disimpan dalam Log Activity ditentukan dahulu struktur penulisan kalimatnya. 

 
 
4. Buatlah sebuah aplikasi. Apabila sudah ada aplikasi maka selanjutnya adalah memasukkan 

coding Log Activity pada setiap event pada aplikasi. 
Misalkan : 
 
Pada saat login Aplikasi : 
 

 
 
Tombol OK merupakan suatu event yang apabila user/pengguna bisa masuk ke dalam aplikasi 
sesuai hak aksesnya maka aktifitas ini perlu disimpan pada Tabel ActivityLog. 
 
Private Sub Cmd_OK_Click() 
  'Dilakukan pengecekan Hak Akses user/penguna 
  'Jika user/pengguna bisa masuk ke aplikasi, maka kalimatnya 
  vActivityLog = "OPEN " & Form1.Caption 
   
  'Lakukan Koneksi Recordset ke dalam Tabel ActivityLog 
  ‘Set Cn sebagai koneksi database. 
   
  'Lakukan Insert data aktifitas/kegiatan pada Tabel ActivityLog 
  DateTimeSystem = Now ‘ambil waktu system 
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  vInsertLog = "INSERT INTO ActivityLog (DateTimeLog, ActivityLog, UserLog, PCLog)" & _ 
               "VALUES ('"& DateTimeSystem & "','" & vActivityLog & "','Nurman', 
                'KOMPUTER1')" 
   
  Cn.Execute vInsertLog 
End Sub 
 

   Untuk event selanjutnya juga sama dengan coding diatas, yang membedakan hanya event 
kegiatannya saja. 
 
 
5. Hasil eksekusi dari coding Log Activity dapat dilihat dalam Tabel ActivityLog, sbb : 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penutup 
Terkait dengan tujuan akhir dari Log Activity ini yaitu sebagai tool untuk mengontrol dan 
memonitor aktifitas atau kegiatan user/pengguna pada saat menggunakan aplikasi, dan juga 
sebagai tool dalam pengukuran kinerja user/pengguna dalam bekerja memanfaatkan aplikasi. 
Maka dapat dirancang sebuah Form Interface tersendiri yang bisa memberikan informasi sesuai 
dengan kebutuhan akan fungsi dari Log Activity tersebut. Penulis tidak memasukkan 
pembahasan mengenai hal ini, dan mungkin akan dibuat pada artikel-artikel berikutnya. 
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