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RINGKASAN
Frameworks atau kerangka kerja digunakan untuk membangun aplikasi, dimana aturanaturan dalam proses pengembangan aplikasi mengikuti ketetapan yang ada pada kerangka
kerja. Aturan-aturan dalam kerangka kerja itu sendiri meliputi kode standar, konfigurasi
program, dan alur kerja. Saat ini penggunaan kerangka kerja dalam pengembangan aplikasi
berbasis web telah menjadi kecenderungan topik pembicaraan, karena penggunaan kerangka
kerja dirasakan dapat mengurangi beban kerja pemrogram. Penggunaan kerangka kerja
membuat pekerjaan terasa lebih praktis dan menghemat waktu bila dibandingkan dengan
model code from scratch (membuat dari awal).
Framework PHP memudahkan pengembangan suatu aplikasi web yang ditulis dalam PHP
dengan menyediakan struktur dasar yang untuk membangun aplikasi web. Dengan kata lain,
Framework PHP membantu pengembangan aplikasi secara cepat (Rapid Application
Development ), yang akan menghemat waktu pemrogram, membantu membangun aplikasi
lebih stabil, dan mengurangi penulisan kode program yang berulang-ula ng. Gagasan umum di
balik kerangka kerja PHP dikenal sebagai konsep Model View Controller (MVC). Dalam
MVC, Model merujuk pada data, View mengacu ke lapisan presentasi, dan Controller
terhadap logika aplikasi atau bisnis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu kerangka kerja PHP yang diberi nama
BesanPHP. BesanPHP adalah kerangka kerja PHP berbasis-komponen, berkinerja tinggi
untuk pengembangan aplikasi Web berskala-besar. BesanPHP menyediakan reusability
maksimum dalam membuat aplikasi Web serta mampu meningkatkan kecepatan
pengembangan aplikasi secara signifikan.
Penelitian diawali dengan mengkaji konsep dasar kerangka kerja pemrograman yang
dilanjutkan dengan mengeksplorasi beberapa kerangka kerja PHP yang ada saat ini. Hasil
eksplorasi digunakan sebagai acuan untuk membuat suatu kerangka kerja PHP yang mampu
melengkapi dan menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada kerangka kerja
yang sudah ada.
Kemudahan dan kecepatan pengembangan aplikasi menjadi fokus utama dalam
mengembangkan kerangka kerja BesanPHP. Pembangkit kode untuk Model, View, dan
Controller akan menjadi fitur unggulan yang menjadi pembeda antara BesanPHP dengan
kerangka kerja PHP lainnya. Dengan adanya pembangkit kode maka waktu yang dibutuhkan
untuk menulis kode program akan lebih cepat dengan hasil yang sesuai dan memenuhi
standar yang dibutuhkan oleh suatu aplikasi.
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I.

PENDAHULUAN
Penulisan kode pemrograman adalah hal yang mutlak dalam pengembangan perangkat

lunak berbasis web, baik itu perangkat lunak aplikasi sistem informasi ataupun sekedar
pengembangan website profil. Semua model pengembangan perangkat lunak, baik itu model
tradisional seperti System Development Life Cycle (SDLC) Waterfall, maupun model
pengembangan perangkat lunak modern seperti model pengembangan Prototype ataupun
Object Oriented, semua melalui tahap pengimplementasian ke dalam kode pemrograman.
Pada prakteknya proses penulisan kode pemrograman ini seringkali membutuhkan
banyak waktu dan banyak sumber daya pada saat mengembangkan perangkat lunak skala
menengah dan besar. Semakin besar skala perangkat lunak berbasis web yang dikembangkan
tentunya diperlukan strategi jitu agar mencapai sasaran yang ditargetkan. Selain itu dalam
pengembangan perangkat lunak skala besar diperlukan banyak orang berkolaborasi, sehingga
diperlukan sebuah cara pandang yang sama untuk memudahkan komunikasi satu sama lain
untuk mengkolaborasikan kode pemrograman.
Permasalahan lain yang dihadapi pada tahap ini adalah penulisan kode pemrograman
yang sama berulang-ulang untuk perangkat lunak lain yang memiliki spesifikasi yang hampir
sama. Penulisan kode berulang-ulang ini berarti adalah pemborosan pemborosan waktu yang
berujung pada pemborosan sumber daya dan budget. Padahal, dengan penggunaan kembali
(reuse) kode pemrograman yang sistematis dapat mengurangi biaya pengembangan perangkat
lunak secara signifikan hingga mencapai 50%.
Beberapa kode pemrograman yang biasanya sering digunakan berulang kali oleh para
pemrogram untuk mengembangkan perangkat lunak memang bervariasi tergantung dengan
kebiasaan pemrogram itu sendiri. Namun secara umum dapat dikatakan yang sering digunakan
adalah berupa Database Abstraction, URL Redirection, Ajax Handling (untuk perangkat lunak
yang menggunakan teknologi Ajax), client side user interface, base classes, dan form
validation.
Paradigma pemrograman dan pengembangan sistem berorientasi objek diciptakan (OOP)
untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang tidak dapat diatasi pemrograman prosedural
seperti permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya. Berkembangnya penggunaan
pemrograman berorientasi objek juga men-stimulasi timbulnya berbagai ragam pola pemecahan
masalah dengan tetap berbasis orientasi objek (OO).

Pola pemecahan masalah yang dibuat tentu tidak dapat menyelesaikan semua masalah
yang dihadapi, namun lebih berperan sebagai solusi untuk masalah yang spesifik. Pola

pemecahan untuk masalah yang spesifik ini seringkali digunakan secara berulang-ulang oleh
programmer untuk menyelesaikan permasalahan yang sama pada waktu yang berbeda. Pola
pemecahan masalah ini yang kemudian dalam OOP dinamakan Pola Perancangan (Design
Pattern).
Hampir sama dengan Design Pattern, Framework, dibuat sesuai dengan kebutuhan
programmer terhadap sekumpulan pustaka pemrograman dan komponen-komponen lain untuk
menyelesaikan masalah pemrograman yang dihadapi secara berulang-ulang. Biasanya sebuah
framework dibangun berbasis Design Pattern tertentu. Salah satu pola perancangan yang
dianggap paling sesuai dengan arsitektur perangkat lunak berbasis web yaitu pola perancangan
MVC yang

memisahkan perangkat lunak ke dalam tiga bagian yaitu Model, View dan

Controller (MVC).
Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan pemrogram akan adanya suatu
framework yang memudahkan mereka dalam mengembangkan suatu aplikasi, maka mutlak
diperlukan keberadaan framework yang mudah digunakan.
Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu framework yang dapat digunakan
oleh pemrogram dalam mengembangkan aplikasi berbasis web menggunakan

bahasa

pemrograman PHP. Framework yang akan dibuat dibangun dengan menggunakan model
MVC dan dilengkapi dengan code generator (pembangkit kode), sehingga aplikasi yang akan
dikembangkan dapat dibuat dengan mudah dan cepat dengan cara memanfaatkan fitur- fitur
yang disediakan oleh framework.
Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat dua aspek yang akan diteliti : pertama,
bagaimana membangun framework , dan kedua mengkaji beberapa framework yang
digunakan saat ini, sehingga framework yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan ideal
bagi pemrogram dan mampu menutupi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada framework
PHP lainnya.
Rencana penelitian ini akan memberikan manfaat dan kontribusi yang cukup besar
bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi informasi. Hal ini
disebabkan karena teknologi yang dikaji dan diterapkan ( Framework Aplikasi) merupakan
teknologi terbaru dan tengah menjadi trend di bidang rekayasa perangkat lunak.
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II.
2.1

TINJAUAN PUSTAKA
Rekayasa Perangkat Lunak
Ada beberapa teknik fundamental pengembangan perangkat lunak yang dapat membantu

meningkatkan kualitas dan efektifitas perangkat lunak, yaitu sebagaimana di bawah ini.
a) Penggunaan aset yang bisa digunakan kembali (reusable), sebagimana telah banyak
diketahui, dengan menggunakan komponen yang dapat digunakan kembali akan
menghemat banyak biaya. Software engineer tidak perlu membangun semuanya dari
awal, cukup menggunakan komponen yang sudah siap digunakan untuk menghemat
waktu dan biaya.
b) Penggunaan bahasa pemrograman yang bersifat umum. Bahasa pemrograman seperti
C++, Java, C#, dan lain sebagainya menyediakan kemampuan umum untuk
mengembangkan perangkat lunak dengan berbagai variasi. Model bahasa pemrograman
ini, biasanya memerlukan pustaka khusus atau bahkan framework untuk menyelesaikan
permasalahan kompleks.
c) Penggunaan bahasa pemrograman yang bersifat khusus. Meskipun fungsionalitas tipe
bahasa pemrograman ini dapat dijalankan oleh general purpose programming language,
seringkali pada situasi tertentu lebih mudah menggunakan special purpose programming
language. Seperti Structured Query Language (SQL) untuk memanipulasi basis data.
d) Permodelan dengan notasi khusus. Penggunaan permodelan secara ekspresif mampu
meningkatkan kualitas program juga sekaligus meningkatkan efisiensi program. Notasi
diagram seperti Unified Modelling Language (UML), atau diagram basis data seperti
Entity Relationship Diagram (ERD) mampu meningkatkan kualitas perangkat lunak
dengan biaya yang lebih rendah karena mempunyai tingkat abstraksi yang tinggi.
Secara garis besar pengembangan perangkat lunak direpresentasikan dalam beberapa
rantai tahapan aktifitas yang saling berkaitan [5]. Ada beberapa versi tentang perbedaan aktifitas
tersebut, namun secara garis besar kesemuanya memiliki kesamaaan pada aktifitas
pengembangan perangkat lunak sebagaimana di gambarkan pada gambar 2.1.

Analisis
Kebutuhan dan
Spesifikasi

Perancangan

Testing dan
Implementasi

Distribusi dan
Perawatan

Gambar 2.1 Tahapan Pengembangan Perangkat Lunak [Sumber: 5]

a) Analisis Kebutuhan dan spesifikasi.
Analisa Kebutuhan adalah aktifitas untuk mengumpulkan kebutuhan formal sehingga
dapat dipahami masalah sesungguhnya yang perlu diberikan pemecahan. Tujuan dari
analisis kebutuhan adalah untuk memahami tujuan dan lingkup dari sistem yang akan
dibuat.
Biasanya kebutuhan perangkat lunak dibuat oleh organisasi internal seperti produk
marketing dan produk manajemen, namun seringkali kebutuhan ini tidak lengkap
sehingga seorang analis perlu malakukan analisis tambahan untuk melengkapi
kebutuhan teknis yang mungkin belum tercakup dalam analisa pihak konsumen.
b) Perancangan.
Tahap perancangan adalah aktifitas untuk mengubah hasil analisis ke dalam model
teknik. Tujuan dari perancangan adalah memodelkan hasil yang masih abstrak ke dalam
peta-peta yang mudah untuk diterjemahkan ke dalam pemrograman. Seperti
memodelkan kebutuhan ke dalam diagram use case, atau memodelkan alur program ke
dalam diagram alir (flow chart).
Hasil dari perancangan adalah spesifikasi yang lebih teknis tentang bagaimana
membangun aplikasi dan batasan-batasan teknis. Misalkan kebutuhan performa suatu
komponen dapat dipetakan ke dalam beberapa performa komponen yang terkait.
Sehingga ketika komponen tersebut di eksekusi bersama-sama dapat diketahui performa
yang sesuai.
c) Testing dan Implementasi.
Implementasi adalah mentransformasikan perancangan ke dalam kode sumber
pemrograman yang digunakan untuk memerintahkan komputer menjalankan suatu tugas
yang dibutuhkan oleh sistem. Setelah dibuat menjadi program komputer yang dapat
dijalankan, perangkat lunak tersebut kemudian dievaluasi kesalahan-kesalahan yang
mungkin timbul karena logika yang kurang tepat atau perancangan yang kurang baik.
Implentasi dan testing terkadang dapat juga dikategorikan sebagai tahap perancangan,
hanya saja antara perancangan dan implementasi terdapat perbedaan pada fokusnya dan
juga tingkat abstraksinya. Bahkan testing bisa juga merupakan distribusi (tahap terakhir
setelah tahap ini) perangkat lunak versi beta pada pasar untuk diuji dan dicari
kesalahnnya secara lebih nyata oleh pengguna akhir.
d) Pendistribusian dan Perawatan.
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Tahap akhir pengembangan perangkat lunak adalah mendistribusikan perangkat lunak
tersebut kepada pengguna akhir (end user). Berbeda dengan saat testing, distribusi yang
dimaksudkan di sini adalah distribusi perangkat lunak versi final, bukan versi beta lagi.
Artinya perangkat lunak ini sudah siap dipakai pada lingkungan kerja nyata.
Namun tidak menutup kemungkinan, bila perangkat lunak masih terdapat kesalahan
yang belum terdeteksi sebelumnya, maka nantinya akan masuk pada tahap perawatan.
Ada beberapa metode pengembangan yang biasa digunakan untuk mengembangkan
perangkat lunak. Salah satunya yang sangat terkenal adalah metode Software Development Life
Cycle (SDLC) Waterfall. Metode ini sering dikatakan metode klasik dan sangat banyak
digunakan karena kemudahan penggunaannya.
Metode pengembangan Waterfall menjalankan tahapan pengembangan perangkat lunak
secara terurut. Dengan menggunakan waterfall, tahapan pengembangan perangkat lunak yang
telah dijelaskan, dijalankan secara urut dari satu tahap ke tahap yang lain seperti yang bisa
dilihat pada gambar 2.2. Bila ada kesalahan pada satu tahap, yang perlu dilakukan hanya
mundur ke belakang satu tahap untuk menjejak apakah ada kesalahan pada tahap sebelumnya
[2].

Gambar 2.2 Metode Pengembangan Waterfall [Sumber: 2]

Metode pengembangan waterfall ini selain mempunyai kelebihan juga mempunyai
beberapa kekurangan, antara lain adalah tidak ramah terhadap perubahan kebutuhan, saat proses
sudah berjalan setengah dan ada perubahan kebutuhan, maka proses harus diulang dari awal. Ini
menyebabkan estimasi waktu dan dana membengkak secara signifikan. Padahal salah satu
syarat manajemen proyek yang baik adalah dapat mengakomodasi kemudahan sebanyak
mungkin.

2.1.1 Pengembangan Perangkat Lunak dengan Prototyping
Prototyping merupakan alat bantu esensial untuk mengembangkan perangkat lunak.
Prototyping memastikan kesuksesan perangkat lunak karena penggambaran perangkat lunak
dengan jelas, bukan hanya mendeskripsikan, namun juga mem-visualisasi-kan perangkat lunak
tersebut sehingga analisa kebutuhan akan lebih jelas dengan waktu yang lebih cepat.
Prototype menurut definisi dictionary.com adalah sebagai berikut: Pro-to-type n. 1. An
original type, form, or instance serving as a basis or standard for later stages. 2. An original,
full-scale, and usually working model of a new product or new version of an existing product. 3.
An early, typical example [6].
Prototyping juga merupakan perangkat yang baik untuk menyeimbangkan kebutuhan
pengguna dari berbagai aspek. Misalkan dari segi harga, pengguna tentu saja menginginkan
perangkat lunak dengan harga yang sangat terjangkau, sedangkan dari sisi kemudahan,
pengguna mengharapkan perangkat lunak tersebut mempunyai antarmukan yang intutif
sehingga mudah digunakan. Di sisi lain, pengguna juga tidak ingin perangkat lunak yang
digunakan (terutama perangkat lunak berbasis web) rentan terhadap serangan dari luar. Semua
kebutuhan tersebut tentu saja tidak dapat diakomodasi secara penuh.
Hal-hal tersebut dapat dipertimbangkan dengan lebih komprehensif oleh pengembang
(bersama stakeholder) dengan menggunakan prototype. Dalam lingkungan formal, perancang
membuat spesifikasi perangkat lunak dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan yang
bervariasi. Sedangkan visualisasi menggunakan prototype, menghasilkan spesifikasi yang lebih
kongkrit dan mendekati hasil nyata, sehingga reviewer (bisa berarti stakeholder atau perancang
itu sendiri) bisa menentukan estimasi dana dan juga estimasi waktu untuk tiap komponenya
secara lebih akurat. Dengan demikian penggunaan prototype akan meningkatkan perencanaan
proyek dan sekaligus dapat mengoptimalkan (menghemat) budget.
Pengembangan perangkat lunak dengan metode prototyping memberikan analisis
kebutuhan yang sangat lengkap sehingga membuat perancangan lebih mudah. Namun
sayangnya prototyping konvensional hanya bisa diterapkan pada pengembangan perangkat
lunak skala kecil, untuk proyek skala besar penggunaan rapid prototyping akan membutuhkan
tenaga yang cukup banyak untuk membuat model awal. Sebagai gantinya digunakan
prototyping model spiral dengan menambahkan analisis resiko pada tiap tahapnya [2].
Gambaran prototype model spiral seperti pada gambar 2.3.
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Gambar 2.3 Pengembangan Perangkat Lunak Model Prototype Spiral [Sumber: 2]

2.2

Aplikasi Berbasis Web

2.2.1 Fungsi Umum Aplikasi Berbasis Web
Aplikasi berbasis web adalah perangkat lunak yang dijalankan pada server dengan
bantuan antarmuka yang dijalankan pada perambah klien [7]. Bila pada aplikasi berbasis
desktop, perangkat lunak menjalankan fungsinya secara langsung pada masing-masing
komputer, perangkat lunak berbasis web hanya mengirimkan hasil jadi proses yang dijalankan
di komputer server pada komputer klien dengan bantuan perambah.
Pada awal periode kemunculan internet, website masih berupa halaman-halaman statis
berisi informasi yang tidak mengandung interaktifitas dengan pengunjung, sehingga tidak ada
kebutuhan untuk memasukkan data secara dinamis. Semua pengunjung dianggap sama, baik itu
pengunjung tamu atau klien penting atau bahkan administrator. Semua hanya mampu membaca
halaman.
Sekarang website sama sekali berbeda dengan wajah halaman website pada kemunculan
pertama kalinya, faktanya, sekarang hampir semua website adalah aplikasi yang mempunyai
fungsional tinggi dan bergantung pada aliran informasi dua arah. Sekarang website mampu
men-support registrasi, login, transaksi, dan konten yang dapat dibuat secara dinamis.

Aplikasi web dibuat untuk menjalankan fungsi praktis yang sangat berguna dan dapat
dijalankan secara tersambung langsung (on-line). Beberapa contoh aplikasi berbasis web yang
paling banyak digunakan sekarang adalah seperti:
a) Aplikasi penjualan seperti Amazon
b) Jejaring sosial seperti Facebook
c) Perbankan seperti klikBCA
d) Mesin Pencari seperti Google
e) Informasi interaktif seperti Wikipedia
f) Surat elektronik seperti Yahoo Mail
g) Web logs seperti Wordpress
Selain untuk keperluan jaringan internet publik, aplikasi web juga banyak digunakan
perusahaan secara internal untuk keperluan manajemen sumber daya dan informasi. Bahkan
juga bisa digunakan untuk keperluan antarmuka perangkat keras dan perangkat lunak lain.
Banyak aplikasi basis desktop yang telah diintegrasikan dengan aplikasi web. Aplikasi
bisnis seperti Enterprise Resource Planning (ERP), yang sebelumnya hanya bisa diakses
dengan perangkat lunak berbasis desktop, sekarang dapat diakses menggunakan browser.
Demikian juga dengan layanan surat elektronik yang sebelumnya hanya bisa diakses
menggunakan perangkat lunak surat elektronik yang terpisah, sekarang dapat diakses
menggunakan aplikasi seperti Outlook yang berbasis web. Tren ini berlanjut kepada pembuatan
perangkat lunak seperti aplikasi pemroses kata (word processor), spreadsheet, dan lain
sebagainya yang telah dibuat dengan berbasis web seperti yang ada pada Google Apps [7].
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Gambar 2.4 GoogleDocs Spreadsheet salah satu bentuk aplikasi berbasis web [Sumber: 8]

Semakin kompleksnya perangkat lunak berbasis web yang sekarang banyak dibutuhkan,
perlu juga mempertimbangkan pemilihan arsitektur sistem yang akan digunakan. Pemilihan ini
akan berakibat sangat besar pada maintainability dan scalability dari perangkat lunak yang kita
kembangkan [10].

2.2.2 Keuntungan dan Tantangan Aplikasi Berbasis Web
Tidak sulit untuk melihat mengapa aplikasi berbasis web meningkat begitu pesat.
Beberapa faktor teknis telah memicu perkembangan revolusi penggunaan internet, diantaranya
adalah [7]:
a)

Hyper Text Transfer Protocol (HTTP), protokol komunikasi inti yang digunakan dalam
mengakses web cukup ringan dan dapat bersifat connectionless, yaitu langsung terkoneksi
tanpa harus melakukan otentifikasi digital.

b) Semua pengguna web telah mempunyai perambah (browser) yang telah langsung terinstall
di komputer mereka. Aplikasi web yang antramuka penggunanya didistribusikan
menggunakan perambah, sehingga pengguna tidak perlu memasang perangkat lunak
independen sebagai syarat pemasangan aplikasi. Perangkat lunak hanya perlu diinstall
sekali pada server, dan langsung bisa dijalankan pada semua komputer klien, karena secara
langsung mereka telah memiliki perambah saat mereka memasang sistem operasi.
c)

Saat ini perambah telah mempunyai fitur yang sangat mudah digunakan, selain itu juga
antarmuka yang disuguhkan cukup kaya dan memuaskan. Antarmuka web menggunakan
navigasi standard dan kontrol masukan yang mudah dikenali oleh pengguna, sehingga
pengguna tidak perlu mempelajari fungsi-fungsi khusus pada aplikasi tertentu.

d) Bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangakan aplikasi berbasis web,
relatif cukup mudah. Sudah banyak perkakas pengembangan yang dapat digunakan untuk
mengembangakan perangakat lunak berbasis web secara mudah, bahkan oleh pengguna
pemula sekalipun. Di samping itu, banyak juga perkakas pengembangan perangkat lunak
berbasis web yang bersifat sumber terbuka dan dapat digunakan siapa saja tanpa harus
membayar royalti. Juga banyak contoh aplikasi berbasis web yang dapat digunakan dan
dicontoh bahkan dapat di-edit secara mudah karena bersifat sumber terbuka.
Selain mempunyai keuntungan sebagaimana dijelaskan, karena aplikasi berbasis web
adalah perangkat lunak yang didistribusikan secara bebas melalui internet. Pengunjung atau
pengguna perangkat lunak ini sangat bervariasi baik dari segi perangkat keras yang digunakan

termasuk resolusi monitor dan kecepatan prosesor, juga dari segi perangkat lunak seperti sistem
operasi yang mungkin berbeda dan juga perangkat perambah yang bervariasi. Sebab itulah ada
beberapa aspek khusus yang perlu dipertimbangan pada pengembangan perangkat lunak
berbasis web [5]:
a) Desain yang mudah digunakan. Kemudahan antarmuka perangkat lunak berbasis web
mutlak diperlukan, karena seringkali pengunjung dari website mempunyai keahlian yang
bervariasi dalam penggunaan komputer.
b) Kaya konten. Maksudnya adalah perangkat lunak berbasis web, terutama yang berbasis
internet harus selalu up to date mengikuti perkembangan yang ada. Website yang isinya
tidak pernah berubah akan segera kehilangan pengunjungnya karena bosan.
c) Skalabilitas. Tidak seperti aplikasi berbasis desktop yang bisa menentukan spesifikasi
(kebutuhan minimal) perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, aplikasi
berbasis web seharusnya dapat dijalankan dimana saja tergantung dengan spesifikasi
komputer pengunjung.
d) Kesimbangan performa. Karena melalui jaringan yang kecepatan transfer datanya tidak
secepat kabel komputer desktop, maka perlu dipertimbangkan performa aplikasi berbasis
web. Juga perlu dipertimbangkan penggunaan skrip sisi server atau sisi klien secara tepat
sehingga dapat mengoptimalkan performa aplikasi tersebut.
e) Kemanan. Ini merupakan hal yang sangat diperhatikan untuk aplikasi berbasis web melalui
internet, karena begitu suatu web di-hosting di internet, maka semua orang (baik yang
bertujuan baik dan buruk) dapat mengaksesnya. Sebab itulah perangkat lunak berbasis web
yang dibuat, harus menjamin keamanan perangkatnya dan juga data yang disimpan di
dalamnya.
f) Integrasi sistem. Semakin banyak perusahaan yang menginginkan penyatuan data yang
tersebar pada beberapa tempat, dan seringkali data tersebut disimpan dengan teknologi
yang berbeda oleh pengembang yang berbeda. Sebab itulah sebisa mungkin aplikasi
berbasis web mampu mengintegrasikan data yang dimiliki dengan data yang mungkin
didapat dari sumber lain, atau sebaliknya perangkat lunak tersebut harus menjamin data
yang disimpan dapat diintegrasikan dengan sistem lain dengan perantara midleware.
g) Kecepatan pengembangan. Perangkat lunak yang dirancangan dengan baik dan dengan
kualitas yang bagus adalah suatu keuntungan. Sebab itulah kecepatan waktu implementasi
akan memberikan keuntungan dalam pengembangan, yaitu memperpanjang waktu
perancangan dan testing.
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2.2.3 Arsitektur Aplikasi Berbasis Web
Secara umum ada tiga jenis aplikasi berbasis web berdasarkan skalanya yaitu, web skala
kecil dengan hanya konten website yang bersifat statis. Aplikasi web model ini hanya
menampilkan konten kepada pengunjung dan pengunjung sama sekali tidak bisa memberikan
inputan apapun pada website tersebut. Yang kedua adalah web skala menengah dengan hanya
inputan minim dari pengunjung untuk memberikan feedback seperti buku tamu dan komentar.
Dan yang ketiga adalah web skala besar dengan proses logic yang rumit seperti web ecommerce dan aplikasi berbasis web lain yang membutuhkan banyak tabel dari basis data.
Untuk menjalankan fungsinya, sebuah aplikasi berbasis web harus menjalankan
serangkaian urutan pekerjaan yang melibatkan beberapa komponen perangkat keras,
sebagaimana ditampilkan pada gambar 2.5. Pertama pengguna berinteraksi menggunakan
perambah dengan skrip pemrograman sisi klien seperti HTML dan JavaScript. Kemudian
melalui jaringan internet atau intranet permintaan yang dikirimkan klien diterima oleh web
server untuk kemudian diolah oleh application server. Jika membutuhkan pengambilan data
dari basis data, Application Server memberikan perintah pada Database Management System
(DBMS) untuk mengubah atau sekedar membaca data. Terakhir dari basis data proses berbalik
kembali ke antarmuka pengguna yang menggunakan perambah internet [10].

Gambar 2.5 Komponen Aplikasi Berbasis Web [Sumber: 10]

Pada aplikasi berbasis web klasik, pemrograman hanya ada pada sisi server, sedangkan
pada aplikasi berbasis web modern, pemrograman ada pada dua sisi yaitu server dan klien. Pada
sisi server pemrograman menggunakan bahasa pemrograman berbasis skrip seperti PHP, ASP,
JSP, ColdFusion, dan lain sebagainya. Sedangkan pada sisi klien pemrograman menggunakan
JavaScript yang dilengkapi dengan DOM HTML dan juga Applet (aplikasi kecil) yang berbasis
Java.

Perkembangan teknologi pemrograman di sisi klien membawa aplikasi berbasis web ke
tahap selanjutnya yaitu perlahan mengadopsi kemampuan pemrograman berbasis desktop.
Dengan menggunakan Java Applet, aplikasi berbasis web mempunyai antarmuka yang mirip
dengan aplikasi berbasis desktop dan bahkan sudah banyak permainan online yang dibuat
dengan menggunakan Java Applet. JavaScript dan DOM HTML juga berkembang, dengan
teknik pemrograman AJAX yang memungkinkan web klien berkomunikasi dengan server tanpa
harus meload ulang halaman. Hasilnya sebagai implementasi dari Rich Internet Application
(RIA), banyak aplikasi desktop yang diwujudkan dalam aplikasi berbasis web seperti Google
Docs.

2.2.4 XHTML (Web Standard) dan CSS [11]
XHTML adalah kepanjangan dari Extensible HyperText Markup Language. XHTML
merupakan skrip yang digunakan untuk membangun tampilan pada sisi klien. XHTML adalah
pengembangan dari HTML yang menolerir banyak kesalahan penulisan tag. Dengan
mengadopsi aturan-aturan yang ada pada XML dan menambahkan beberapa aturan independen
lain, XHTML memastikan halaman yang dibuat dapat dibaca dengan baik oleh pengunjung
kapan saja dengan menggunakan perambah model apa saja.
Saat ini perkembangan perangkat yang digunakan untuk mengakses web sangat cepat,
bila dulu web hanya dapat diakses melalui komputer dengan perambah konvensional, sekarang
web bisa diakses perangkat lain seperti PDA, Handphone, Digital Book Reader, Televisi, dan
juga gadget lain. XHTML dibuat untuk memastikan halaman web yang dibuat dapat
ditampilkan dengan baik pada semua peralatan tersebut, termasuk perangkat perambah yang
digunakan untuk orang berkebutuhan khusus, seperti perambah yang didesain untuk orang buta.
Ada tiga tipe dokumen XHTML yang mempunyai tujuan khusus, pertama adalah
XHTML 1.0 Strict yang digunakan untuk membuat halaman yang bersih dan dapat
menggunakan Cascading Style Sheet (CSS) untuk memformat tampilan halaman. Sedangkan
tipe yang kedua adalah XHTML 1.0 Transitional untuk menggunakan kemampuan presentasi
HTML dan juga untuk tetap compatible dengan perambah yang tidak mendukung CSS. Dan
yang terakhir adalah XHTML 1.0 Frameset yang digunakan untuk tetap mendukung tag HTML
frameset untuk menampilkan dokumen luar kedalam satu halaman web. Ketiga tipe ini
ditentukan pada tag <!DOCTYPE> yang diletakkan pada awal dokumen XHTML.
Selain penentuan tipe dokumen ada empat aturan dasar yang diadopsi dari aturan aturan
XML yaitu, pertama semua elemen harus ditutup secara berurutan. Aturan yang kedua adalah
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semua elemen harus ditutup, termasuk elemen yang tidak mempunyai pasangan seperti tag <br>
harus ditutup dengan menambahkan karakter "/" (slash) sebelum kurung tutup. Aturan yang
keempat adalah semua penulisna atribut dan penulisan tag menggunakan huruf kecil dan semua
nilai atribut harus diapit dengan tanda petik. Dan yang terakhir adalah satu dokumen hanya
mempunyai satu elemen induk, artinya dalam satu halaman harusa ada dan hanya boleh ada satu
pasang tag <html>. Contoh sebuah halaman XHTML paling sederhana seperti pada gambar 2.6.

<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<title>simple document</title>
</head>
<body>
</body>
</html>

Gambar 2.6 Contoh Dokumen XHTML Paling Sederhana

Sedangkan untuk memformat tampilan halaman web, bisa menggunakan Cascading
Style Sheet (CSS) yang saat ini telah mencapai versi CSS 3.0. Selain menggunakan CSS, juga
dapat menggunakan tag dan atribut HTML, namun karena aturan pada XHTML Strict
menghindari penggunaan tag dan atribut tersebut diperlukan cara lain untuk memformat
halaman web. Selain itu CSS juga mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan
penggunaan tag HTML untuk memformat halaman.
Kelebihan utama CSS dibandingkan HTML murni adalah kemudahan untuk membuat
banyak halaman dengan tampilan yang konsisten. Dengan menggunakan CSS, desainer web
hanya perlu menuliskan CSS sekali dan menerapkan pada semua halaman yang diperlukan. Bila
diperlukan perubahan pada tampilan, hanya perlu mengubah berkas CSS-nya dan tampilan
semua halaman akan ikut berubah.
Salah satu kelebihan CSS yang lain adalah kemampuannya untuk absolute positioning
untuk menempatkan objek di mana saja dalam suatu halaman (CSS 1.0). Selain itu juga ada
konsep box untuk tiap elemen container (CSS 2.0) dengan menggunakan atribut padding,
border, dan margin, serta posisi float pada kiri atau kanan dokumen. Ini akan mempermudah
penempatan elemen yang sering berubah secara dinamis.
Untuk dapat menggunakan CSS diperlukan dua tahap yaitu penulisan selector yang bisa
terdiri atas nama tag, nama id, dan nama class suatu elemen. Kecuali untuk penulisan CSS
inline tidak perlu menuliskan selector, namun secara otomatis elemen yang ditulisi CSS itulah

yang akan diatur tampilannya. Setelah menentukan elemen yang akan diatur, selanjutnya
menuliskan atribut dan nilainya untuk mengatur tampilan pada semua elemen yang terpilih.
Contoh penulisan CSS adalah seperti pada gambar 2.7.

<style type="text/css">
body {font:1em verdana, arial, sans-serif;}
* {margin:0; padding:0;}
div#listmenu {
width:100%;
border-top:1px solid #069;
border-bottom:1px solid #069;
font-size:.8em;
background-color:#CCF;
margin-top:20px;
}
</style>

Gambar 2.7 Contoh Penulisan CSS Sederhana

2.2.5 Pemrograman Sisi Server (PHP)
Pemrograman pada sisi server digunakan sebagai pelaksana fungsi-fungsi logika yang
tidak mungkin di jalankan pada sisi klien. X/HTML dan CSS hanya mampu memanipulasi
tampilan konten pada browser saja, sedangkan operasi logika seperti penjumlahan dan
pengambilan informasi dari basis data dapat dilakukan melalui pemrograman pada sisi server.
Ada banyak bahasa pemrograman scripting yang dapat digunakan untuk keperluan
tersebut seperti C, PERL, Python, PHP, ColdFusion, ASP, JSP dan lain sebagainya. Diantara
semuanya yang saat ini paling banyak digunakan adalah PHP karena kesederhanaan syntax-nya
dan kecepatan eksekusinya.
PHP merupakan akronim dari singkatan rekursif PHP Hypertext Preprocessor, adalah
bahasa pemrograman scripting yang dapat digunakan secara umum namun berbasis web.
Artinya bahasa pemrograman ini mempunyai fungsi-fungsi yang cukup luas sehingga bisa
digunakan untuk memprogram berbagai macam perangkat lunak, namun semua perangkat lunak
yang dikembangkan menggunakan PHP biasanya berbasis web [12].
Sebenarnya dengan tambahan pustaka PHP-GTK, bahasa pemrograman PHP dapat
digunakan untuk mengembangakan perangkat lunak berbasis desktop. Namun sampai saat ini
PHP-GTK masih kurang populer, dan masih kalah dengan bahasa pemrograman lain seperti
Java, C#, dan lain sebagainya.
PHP telah banyak mendukung berbagai macam sistem manajemen basis data (Database
Management System DBMS), diantara yang populer adalah MySQL, Postgree SQL, Oracle, Ms
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SQL, SQLite3, dan masih banyak lagi. Namun sayangnya PHP tidak mempunyai pustaka
standar untuk dapat mengakses semua DBMS tersebut. PHP berkoneksi dan memanipulasi
masing-masing DBMS dengan fungsi dan syntax yang berbada. Untuk itu diperlukan pustaka
database abstraksi tersendiri seperti AdoDB, Doctrine, Propel, dan lain sebagainya untuk
menutupi kekurangan PHP tersebut [1].
Contoh penulisan bahasa pemrograman PHP untuk menentukan bilangan fibonacci
adalah seperti pada gambar 2.8.

<?php
$now = 1;

$prev = 0;

$jumlah = 8;

while ($i < $jumlah)
{
$temp = $prev;
$prev = $now;
$now = $now + $temp;
echo($now . ", ");
$i++;
}
?>

Gambar 2.8 Contoh Program Bilangan Fibonacci dengan PHP

2.2.6 Pemrograman Sisi Klien (JavaScript) [11]
Meskipun operasi logika dan pengambilan informasi dari basis data dapat menggunakan
pemrograman sisi server, namun untuk melakukannya halaman web harus mengirimkan
permintaan (request) terlebih dahulu melalui jaringan (intranet dan internet), kemudian hasilnya
juga akan dikirimkan melalui jaringan yang sama. Jika dilakukan berulang-ulang ini akan
menghabiskan banyak waktu.
Sebagai gantinya, untuk operasi-operasi logika sederhana dapat juga dilakukan pada sisi
klien (perambah) dengan menggunakan pemrograman sisi klien seperti JavaScript, Applet Java,
bahkan juga menggunakan bantuan berkas SWF. JavaScript merupakan pemrograman sisi klien
yang paling banyak digunakan karena secara default telah didukung oleh hampir semua
perambah, di samping itu juga termasuk yang paling cepat diantara pemrograman sisi klien
yang lain.
Saat ini JavaScript telah mencapai versi 2.0 dan dapat diintegrasikan dengan Document
Object Model HTML (DOM HTML) untuk dapat memanipulasi tiap elemen yang ada pada
dokumen HTML dengan mudah. Bukan hanya itu, kombinasi JavaScript dan XML (atau juga

JSON) telah melahirkan suatu teknik pemrograman yang memungkinkan antara klien dan server
dapat berkomunikasi tanpa harus meload ulang seluruh halaman, teknik ini kemudian
dinamanakan Asyncronous JavaScript and XML (AJAX). Contoh penulisan JavaScript yang
terintegrasi dengan DOM untuk mengidentifikasi perambah adalah seperti pada gambar 2.9.

<script type="text/javascript">
var browser=navigator.appName;
var b_version=navigator.appVersion;
var version=parseFloat(b_version);
document.write("Browser name: "+ browser);
document.write("<br />");
document.write("Browser version: "+ version);
</script>

Gambar 2.9 Contoh JavaScript untuk Mendeteksi Perambah

Karena telah diintegrasikan dengan DOM HTML, JavaScript juga mempunyai kelebihan
yang dibandingkan pemrograman sisi server seperti PHP, yaitu penanganan event. Artinya,
fungsi khusus dapat dijalankan pada keadaan tertentu seperti ketika sebuah tombol di-klik, atau
ketika dokumen selesai dimuat. Pemrograman sisi server yang mempunyai fasilitas penanganan
event, biasanya menggunakan perantara JavaScript seperti yang ada pada ASP dan framework
PHP Prado.
Karena berbasis klien yang memanfaatkan teknologi perambah, seringkali perintah
JavaScript direspon secara berbeda oleh perambah yang berbeda. Misalkan penggunaan suatu
perintah dengan atribut dapat dijalankan secara pada Internet Explorer, terkadang tidak dapat
dijalankan pada Mozila Firefox dan bahkan menimbulkan kesalahan (error). Karena metode
penulisan JavaScript pada kedua perambah tersebut berbeda.

2.3

Pola Perancangan (Design Pattern)
Christopher Alexander mengatakan [4]:
Semua pola mengdeskripsikan sebuah masalah yang terjadi berkali-kali pada lingkungan
tertenrtu, kemudian mendeskripsikan inti dari solusi untuk permasalah tersebut, dengan
jalan yang dapat anda gunakan untuk permasalahn yang sama berulang kali, tanpa
menggunakannya dengan cara yang sama dua kali.
Meskipun yang dikatakan Alexander adalah tentang pola tentang bangunan dan kota,

namun pernyataan tersebut dapat digunakan secara umum pada pola perancangan berorientasi
objek (object-oriented design pattern).
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Secara umum sebuah pola peracangan mempunyai empat elemen inti yang harus dimiliki, yaitu
[4]:
a)

Nama pola: cara yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masalah perancangan,
solusinya, dan konsekwensinya dalam satu atau dua kata. Penamaan pola secara cepat
dapat meningkatkan perbendaharaan kata perancangan. Selanjutnya akan digunakan
untuk merancang level abstraksi yang lebih tinggi. Mempunyai perbendaharaan kata
perancangan mempermudah untuk mengkomunikasikan dengan orang lain. Mencari
nama yang baik, adalah salah satu bagian paling sulit untuk mengembangkan katalog.

b)

Masalah: mendeskripsikan kapan pola akan digunakan. Itu menjelaskan masalah dan
konteksnya. Itu juga mendeskripsikan perancangan masalah yang spesifik seperti
bagaimana merepresentasikan algoritma sebagai objek. Itu mungkin menjelaskan kelas
atau struktur objek. Terkadang masalah akan memasukkan daftar kondisi yang harus
dijalankan sebelum dimungkinkan menerapkannya pada pola.

c)

Solusi: mendeskripsikan elemen yang membangun rancangan, relasi-relasi, tugas-tugas,
dan juga kolaborasinya. Solusi tidak mendeskripsikan perancangan yang kongkrit dan
implementasi tertentu, karena pola adalah seperti template yang akan di terapkan pada
banyak situasi yang berbeda. Pola menyediakan deskripsi abstrak dari masalah dan
urutan umum dari elemen-elemen (dalam kasus ini adalah kelas dan objek) yang akan
diberikan solusi.

d)

Konsekwensi: hasil dan ganti dari penerapan pola. Seringkali konsekwensi tidak
disebutkan secara jelas dalam tahap keputusan perancangan, itu merupakan cara yang
sangat penting untuk mengevaluasi rancangan dan memahami keuntungan dan kerugian
dalam menerapkan suatu pula. Konsekwensi suatu perangkat lunak seringkali berupa
tempat dan waktu yang dibutuhkan, seringkali juga menentukan bahasa pemrograman
yang akan digunakan berhubungan dengan fitur-fitur yang diperlukan. Karena
penggunaan kembali (reusable) adalah faktor utama dalam perancangan object-oriented,
konsekwensi suatu pula bisa berakibat pada fleksibilitas, kemampuan untuk
dikembangkan, atau protabilitas. Mencantumkan konsekwensi secar eksplisit, dapat
menolong untuk memahami dan mengevaluai suatu pola.
Dalam pemrograman, pemrogram bisa menggunakan pustaka pemrograman yang telah

dibuat oleh orang lain, sehingga tidak perlu membuatnya lagi dari awal. Namun pustaka
pemrograman hanya pada tahap implementasi rancangan pada kode pemrograman, dan tidak
mengatur bagaimana mengatur kode yang baik sehingga bisa terbebas dari permasalahanpermasalahn perancangan. Begitu juga pada pola perancangan, seorang perancang program

tidak harus membuat semua perancangan dari awal, namun bisa menggunakan pola
perancangan yang telah dibuat oleh orang lain [10].
Untuk membuat suatu framework pemrograman yang menyelesaikan permasalahan
pemrograman (dalam lingkupnya) secara umum, mutlak diperlukan pola perancangan, karena
pola perancangan juga mengarah pada pemecahan masalah yang sering terjadi. Penggunaan
pola perancangan juga untuk memastikan kualitas dari Framework pemrograman yang dibuat
juga kemampuannya untuk diterapkan pada berbagai permasalahan yang timbul [13].

2.4

Software Framework
Bingkai kerja perangkat lunak (Software Framework), adalah kumpulan dari kode atau

pustaka yang menyediakan fungsionalitas umum sampai keseluruhan kelas suatu aplikasi.
Sebuah pustaka biasanya menyediakan hanya fungsi yang spesifik, sedangkan bingkai kerja
menawarkan jangkauan yang lebih luas yang biasanya digunakan suatu tipe aplikasi. Daripada
menulis kembali logika pemrograman yang biasanya digunakan, pemrogram dapat
menggunakan bingkai kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu yang dijalankan berulangulang [14].
Beberapa keuntungan penggunaan framework adalah sebagai berikut [15]:
a) Penggunaan kode yang telah dibuat, dites, dan digunakan oleh programmer lain,
sehingga bisa meningkatkan reabilitas kode dan mengurangi waktu pemrograman.
b) Pemecahan tim pengembang perangkat lunak dapat dipecah menjadi beberapa tim yang
mengerjakan menurut keahliannya secara bersama-sama. Pada aplikasi berbasis web, ini
akan sangat berguna, karena seringkali harus membedakan programmer dan desainer
tampilan halaman
c) Framework yang dikembangkan oleh para ahli, biasanya bukan hanya menyiapkan
fungsionalitas, tapi juga mempertimbangkan aspek keamanan. Programmer tidak perlu
memikirkan kembali aspek keamanan, karena secara langsung sudah ada pada
komponen framework itu sendiri.
d) Framework dapat mengarahkan programmer untuk menggunakan pola pemecahan
masalah yang telah terbukti bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah spesifik yang
telah dihadapi oleh programmer lain. Sebagai contoh pola perancangan MVC biasanya
digunakan untuk memecahkan masalah modularitas untuk perangkat lunak berbasis web.
Dengan menggunakan framework, dapat meningkatkan fungsionalitas dari perangkat
lunak yang dikembangkan tanpa harus meningkatkan kesulitan pemrograman. Karena
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kebanyakan pustaka telah disediakan. Konsep utama dari software framework adalah bagaimana
menggunakan kembali komponen yang sering digunakan sekaligus memberi keleluasaan pada
programmer untuk mengkostumisasi elemen yang digunakan untuk tujuan khusus.

2.4.1 Web Application Framework
Aplikasi berbasis web mempunyai asrsitektur yang berbeda dengan aplikasi berbasis
desktop, begitu juga dengan cara pengembangannya. Biasanya aplikasi berbasis desktop
dibangun dengan menggunakan satu bahasa pemrograman dan untuk tambahan dapat
menggunakan satu bahasa query untuk mengakses basis data. Dengan demikian untuk membuat
kode yang dapat digunakan berulang kali (reusable) tidak terdapat kesulitan, yaitu cukup
dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek yang spesifik untuk bahasa
pemrograman yang digunakan.
Dalam aplikasi berbasis web, hampir mustahil untuk menggunakan teknik pemrograman
berbasis web, karena bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun perangkat lunak
tersebut lebih dari satu. Paling tidak diperlukan dua bahasa untuk membangun aplikasi berbasis
web yaitu bahasa pemrograman sisi server seperti PHP dan juga bahasa markup X/HTML untuk
membangun tampilan klien. Belum lagi jika digunakan untuk bahasa tambahan seperti CSS
untuk memformat tampilan dan JavaScript untuk membuat sisi klien lebih menarik dan
mempunyai fungsionalitas yang tinggi [16].
Untuk menyiasati keadaan tersebut, diperlukan kerangka kerja khusus agar kode
pemrograman yang dibuat dapat digunakan berulang kali untuk keadaan yang sama. Yaitu
dengan menggunakan web application framework.
Web application framework adalah rancangan umum yang mungkin diterapkan pada
arsitektur aplikasi berbasis web, mencakup konseptual, navigasional, dan juga aspek
antarmuka. Web application framework biasanya menyediakan fungsi-fungsi yang
berhubungan dengan manajemen sesi, penyimpanan data, pembuatan template tampilan dan
lain sebagainya. Hampir semua framework paling tidak mengatur beberapa aspek dari alur
kerja perangkat lunak yang dibangun, sebagaimana framework untuk aplikasi berbasis web
mengatur rute dari uniform resource locator (URL) [13].Setiap baris kode PHP harus
diakhiri dengan semikolon (;). Semikolon ini merupakan separator yang digunakan
untuk membedakan satu instruksi dengan instruksi lainnya. PHP menggunakan // untuk
membuat komentar baris tunggal atau /* dan */ untuk membuat suatu blok komentar.
Framework adalah kerangka kerja. Framework juga dapat diartikan sebagai kumpulan script

terutama class dan function yang dapat membantu pemrogram dalam menangani berbagai
masalah- masalah dalam pemrograman seperti koneksi ke database, pemanggilan variabel,
file,dll sehingga pemrogram dapat lebih fokus dan lebih cepat membangun aplikasi. Bisa juga
dikatakan Framework adalah komponen pemrograman yang siap digunakan ulang kapan saja,
yang membuat seorang pemrogram tidak harus membuat skrip yang sama untuk tugas yang
sama. Framework yang paling populer saat ini adalah .NET Framework yang digunakan
untuk pengembangan aplikasi di platform Windows.
Pada bahasa pemrograman PHP terdapat beberapa framework yang dapat memudahkan
pengembangan website ataupun aplikasi web based. Beberapa framework tersebut
diantaranya adalah CodeIgniter, Prado, CakePHP, Symfony, Zend, dan banyak lagi
framework lainnya. Sebagian besar framework PHP menggunakan konsep MVC. Konsep ini
memisahkan pengembangan

menjadi 3

bagian yaitu pengembangan model/object,

visual/design tampilan, dan controller /logika program. Selain framework PHP di dunia
pengembangan web juga terdapat Ruby on Rails yang sangat populer. Menggunakan bahasa
Ruby dan Rails sebagai frameworknya.
PHP framework adalah sebuah lingkungan pengembangan aplikasi berbasis php yang berisi
sejumlah class-class yang telah dibuat agar digunakan kembali untuk membuat aplikasi. Jenis
class-class ini tergantung tujuan dari php framework tersebut, phpframework yang satu
dengan framework yang lain kemungkinan berbeda. Tetapi sebagian besar, php framework
yang tersedia saat ini berbasis MVC (model view controller), ini model php framework yang
modern. Jika menulis aplikasi dengan suatu framework, maka harus mengikuti aturan dari
framework tersebut, tidak boleh asal. Karena inilah perusahaan menggunakan framework
daripada membiarkan si pemrogram dengan style nya.
CodeIgniter adalah sebuah framework open source yang digunakan untuk mengembangkan
aplikasi web dengan dasar kerja CRUD (Create, Read, Update, Delete). CodeIgniter juga
menjadi salah satu framework pilihan yang memungkinkan pemgembang untuk membuat

24

sebuah aplikasi web

dengan

karakter

pengembangan

RAD

(Rapid

Application

Development), yang memungkinkan untuk digunakan dan dikembangkan menjadi
aplikasi lain yang lebih kompleks. CodeIgniter terdiri dari file- file pustaka (library), kelaskelas, dan infrastruktur run-tim.

III.
3.1

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Tujuan Penelitian

1. Digunakannya teknik pemrograman berbasis pola perancangan tertentu, yang
memungkinkan penulisan halaman logika pemrograman dan halaman tampilan
presentasi secara terpisah, sehingga pemrogram dan perancang web dapat bekerja
bersama tanpa harus saling menunggu.
2. Terbentuknya framework aplikasi yang menyediakan beberapa pustaka pemrograman
yang dapat digunakan berulang kali tanpa harus menulis ulang, sehingga memudahkan
dan menghemat sumber daya dan waktu yang digunakan dalam pengembangan aplikasi
WEB berskala besar.

3.2

Manfaat Penelitian
1. Manfaat secara teoritis adalah bahwa penelitian ini memberikan kontribusi literatur
tentang pemanfaatan framework untuk mendukung pengembangan aplikasi WEB
berskala besar.
2. Manfaat secara praktis adalah bahwa framework yang dihasilkan dapat dikembangkan
untuk menjadi aplikasi yang bermanfaat bagi pemrogram dalam menyusun program program aplikasi yang efektif sehingga meningkatkan kualitas aplikasi yang
dikembangkannya.
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IV.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan pada Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu

penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses
penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan
dalam penelitian. Asumsi dan aturan berpikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis
dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi.
Asumsi dasar yang pertama dibangun adalah asumsi bahwa dengan menggunakan web application
framework dalam pengembangan perangkat lunak dapat mempercepat proses pengembangan aplikasi,
karena web application framework mengorganisasikan komponen yang dapat dipakai berulang kali
dengan lebih baik dengan menggunakan pola perancangan yang tepat. Kemudian penelitian ini
difokuskan pada bagaimana seharusnya framework yang tepat digunakan untuk aplikasi berbasis web
dan penerapannya dalam pengembangan perangkat lunak tersebut.
Objek penelitian pada Penelitian ini adalah proses rekayasa perangkat lunak dan juga aplikasi berbasis
web. Penelitian dimulai dengan menyelidiki arsitektur perangkat lunak berbasis web dan perbedaanya
dengan perangkat lunak berbasis desktop, kemudian juga menyelediki bagaimana metode
pengembangan perangkat lunak untuk aplikasi berbasis web.

A. Pengumpulan Data
Mengumpulkan berbagai referensi yang nantinya digunakan untuk membuat
framework dan pengujian pada aplikasi yang dihasilkan dari framework yang dibuat.
Dalam penelitian ini yang menjadi bahan penelitian adalah beberapa framework php
yang sudah ada seperti Yii dan CodeIgniter.
B. Analisa framework
Melakukan analisa terhadap framework yang akan dibuat dengan memanfaatkan
UML sebagai tools. Disini juga ditentukan mengenai rule atau tatacara penggunaan
framework.
C. Pengujian Algoritma
Menguji algoritma yang akan dibuat framework.
D. Implementasi pembuatan framework
Melakukan implementasi dengan cara melakukan pengkodean berdasarkan hasil
analisa yang sudah didapat.
E. Pengujian framework yang sudah dibuat.
Pengujian terhadap framework yang sudah dibuat dilakukan dengan cara membuat
aplikasi berdasarkan aturan – aturan yang sudah ditentukan ketika tahap analisa.

V.
5.1

HASIL YANG DICAPAI
Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Web (Web Engineering)
Pengembangan perangkat lunak berbasis web, seperti perangkat lunak lainnya model

pengembangan seperti waterfall dan prototype standar masih dapat digunakan secara efektif.
Namun untuk dapat menyesuaikan dengan arsitektur spesifik dan juga kebutuhan untuk
berkembang secara cepat, diperlukan model pengembangan lain yang lebih sesuai dengan
karakter aplikasi berbasis web [10]. Karena pada pembatasan masalah dijelaskan proyek akhir
ini hanya membahas pada tahap implementasi atau penulisan kode pemrograman saja, maka
pada pembahasan ini hanya akan dijelaskan perbedaan aplikasi berbasis web dan aplikasi
berbasis desktop, kemudian juga dijelaskan bagaimana web application framework yang sesuai
untuk digunakan pengembangan aplikasi berbasis web.
Beberapa aspek yang membedakan perangkat lunak berbasis web dengan perangkat
lunak berbasis desktop adalah kompleksitas aplikasi yang seringkali diintegarasikan dengan
basis data terdistribusi atau juga dukungan terhadap repository yang berbeda dan juga seringkali
mempunyai pengguna dengan tingkat keahlian yang bervariasi. Perangkat lunak berbasis web
juga biasanya berkembang dengan cepat, sehingga harus dibangun secara modular dan
mempunyai antarmuka yang mudah digunakan dan mampu mengantisipasi perubahan. Untuk
memenuhi tuntutan tersebut, pengembangan perangkat lunak berbasis ditekankan pada
penggunaan kembali komponen baik itu pada komponen bussiness logic dan juga komponen
presentasi tampilan [17].
Selain perbedaan yang telah dijelaskan sebelumnya, perbedaan antara pengembangan
perangkat lunak dan pengembangan perangkat lunak berbasis web seperti pada tabel 5.1 di
bawah ini:

Tabel 5.1 Perbedaan Pengembangan Perangkat Lunak Berbasis Desktop dan Berbasis Web
[Sumber: 18]
Karakteristik

Software Engineering

Web Engineering

User Range
Number of simultaneous
users
User requirements
Growth and Change
Design and Development

Small
Small

Large
Very Large

Spesific
Slow
Few

Changes Fast
Fast
Wide Range
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Karakteristik
expertise
Budgets

Timing Constrains
Hardware and Software
Environments constrains
Adherence to Standards
and Protocols
Security and Legal
issues
Look and Feel of the
Final Product

Software Engineering

Web Engineering

Varies in wide ranges
according to the size of
the company
Longer time (3 months –
2 years)
Specific

Comparative small and
varies in a narrow range

Not much important

Comparatively less time
(1 week – 4 months)
Unknown (Should catter
for all possible
combination)
Very much important

Not much important

Very much important

Not much important

Varies according cultures,
access devices etc.

Dari tabel tersebut, beberapa hal utama yang ditekankan perbedaan antara perangkat
lunak berbasis desktop dan berbasis web adalah pada perubahan kebutuhan pengguna yang
sangat cepat, karena hampir semua perangkat lunak berbasis web bersifat global. Karena
perubahan kebutuhan yang cepat sehingga proses pengembangan pun harus cepat dan mampu
mengakomodasi semua perubahan yang mungkin terjadi, bila tidak maka perangkat lunak tidak
akan pernah selesai. Penekanan selanjutnya adalah pada isu keamanan, karena perangkat lunak
berbasis web lebih rentan terhadap serangan dibandingkan dengan perangkat lunak desktop.

5.2

Framework Sebagai Perangkat Pengembangan Aplikasi Berbasis Web
Berdasarkan pertimbangan proses pengembangan perangkat lunak berbasis web

sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat satu cara untuk dapat mengembangkan web
dengan lebih cepat, yaitu menggunakan Web Application Framework. Lebih spesifik lagi,
Framework yang dibangun harus menggunakan pola perancangan yang memisahkan logic
application dan juga presentation view. Selain itu juga mampu mengoptimalkan penggunaan
komponen yang dapat digunakan kembali, namun juga memberi keleluasaan untuk kostumisasi
untuk kebutuhan tertentu. Untuk memenuhi spesifikasi tersebut, pada proyek akhir ini dibangun
web application framework yang bernama "BesanPHP Framework".
BesanPHP Framework adalah framework berbasis web yang menggunakan pola
perancangan Model View Controller (MVC) untuk membagi perangkat lunak menjadi tiga
bagian inti, yaitu model application logic, navigational controller, dan juga presentation view.
Framework ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP5, dan juga digunakan

untuk web yang dibangun dengan PHP yang merupakan bahasa pemrograman berbasis web
yang paling banyak digunakan saat ini.
Framework

tersebut

menyediakan

pustaka-pustaka

pemrograman

yang

sering

digunakan, untuk mengoptimalkan penggunaan komponen yang dapat digunakan kembali
(reusable component). Pustaka yang disediakan meliputi pustaka active record untuk
berhubungan dengan basis data, pustaka session, pustaka Asyncronous JavaScript and XML
(AJAX), pustaka grid layout, dan juga beberapa pustaka penunjang yang lain.
Selain itu juga framework tersebut menggunakan konfigurasi yang memungkinkan
kostumisasi aplikasi maupun framework untuk keamanan maupun personalisasi kebutuhan
khusus.

Kostumisasi

framework

tersebut

juga

meliputi penggunaan

pustaka

yang

memungkinkan ditambah atau diganti dengan pustaka eksternal. Misalkan untuk database
abstraction menggunakan ORM lain seperti Doctrine, atau penggunaan pustaka Ajax lain
seperti MooTools atau Prototype.

5.3

Perencanaan dan Spesifikasi BesanPHP Framework
Tahap awal sebelum pembuatan perangkat lunak adalah melakukan analisis terhadap

kebutuhan, dan membuat alur kerja dari framework. Tahap ini untuk memastikan perangkat
lunak yang dibangun memenuhi kebutuhan dan menghindari kelebihan fungsi yang tidak
diperlukan,

sebelum

mengimplementasikannya

ke

dalam

kode

pemrograman.

Pada

pengembangan perangkat lunak PHP Web Application Framework, tahapan ini meliputi analisis
kebutuhan, analisis kebutuhan perangkat lunak, pembuatan alur kerja keseluruhan framework,
dan juga diagram alir perangkat lunak.

5.3.1 Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan merupakan tahap pertama pada proses pengembangan perangkat
lunak. Ini bertujuan untuk mengetahui seperti apakah karakteristik sistem yang diperlukan,
sekaligus membatasi komponen yang tidak diperlukan dalam sistem. Selain itu analisis
kebutuhan juga dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan minimum sumber daya perangkat
keras dan perangkat lunak untuk sistem tersebut dapat digunakan secara optimal.
Web application framework adalah kumpulan dari pustaka-pustaka pemrograman yang
dapat digunakan berulang-ulang yang dibentuk dengan menggunakan pola perancangan
tertentu. Pada tahap analisa kebutuhan, diketahui pola perancangan apa yang tepat diterapkan
pada framework ini, juga pustaka apa saja yang akan digunakan. Hasil dari analisis tersebut
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adalah seperti pada tabel 5.2 di bawah ini.
Tabel 5.2 Pola Percancangan dan Pustaka yang Digunakan pada BesanPHP Web Application
Framework [sumber: hasil analisis kebutuhan]
Pustaka / Pola
Perancangan
Pola Perancangan
MVC

BluePrint CSS

Fungsi Pustaka

Alasan Penggunaan

Memisahkan program ke
dalam tiga bagian logika
bisnis, tampilan presentasi,
dan navigasi
Pustaka CSS untuk
memudahkan layout
halaman dengan Grid

Pemisahan program
mempermudah pengembangan
perangkat lunak dengan
kebutuhan yang sering berubah
Penggunaan grid layout
mempermudah penempatan
elemen tampilan seperti pada
layout media cetak
Merupakan pustaka Javascript
yang menekankan pada
kemudahan penulisan kode
untuk fungsi yang rumit
Terintegrasi dengan jQuery,
dan juga mempunyai
dokumentasi penggunaan yang
cukup lengkap

jQuery

Pustaka Javascript untuk
menyederhanakan fungsi
DOM HTML dan Ajax

jQuery.ui

Pustaka tambahan jQuery
untuk mempermudah
penambahan widget dan
efek seperti dialog box,
datepicker, dan tab layout
Pustaka javascript untuk
mengubah textarea menjadi
rich editor untuk
mempermudah inputan
Database abstraction untuk
mempermudah komunikasi
dengan berbagai macam
DBMS dengan mudah

Tiny MCE

CI Database &
Active Record

Session & Cookie
Library

HTML & Form
Library

Uploader & File
Library

Mempermudah penggunaan
Session dan Cookie yang
dilengkapi fasilitas simpan
pada database
Menyederhanakan penulisan
kode HTML terutama untuk
penulisan form dengan
validasi inputan sisi server
Pustaka untuk memudahkan
pengunggahan dan

Murni javascript sehingga
mudah diintegrasikan dengan
pemrograman server apapun
Penggunaanya mudah dan juga
diimbangi dengan performa
yang lebih baik dibandingkan
ORM (Object Relational
Mapping)
Pembuatan pustaka khusus
untuk tujuan tertentu

Pembuatan pustaka khusus
untuk tujuan tertentu

Pembuatan pustaka khusus
untuk tujuan tertentu

Pustaka / Pola
Perancangan

URL Rewrite
Library

Fungsi Pustaka

Alasan Penggunaan

manajemen berkas
pengguna
Kostumisasi URL untuk
penggunaan URL yang lebih
human readable

Adaptasi dari Code Igniter
URL yang mudah digunakan
dan human readable

Analisis kebutuhan yang lain adalah analisis kebutuhan perangkat lunak, yaitu
mengidentifikasi spesifikasi minimal perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan
untuk menunjang Framework yang dibuat, agar dapat digunakan secara optimal. Hasil dari
analisis kebutuhan, adalah sebagaimana pada tabel 5.3.

Tabel 5.3 Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Minimal
[sumber: hasil analisis kebutuhan]
Nama Perangkat

Spesifikasi Minimal

Spesifikasi Rekomendasi

Processor
Random Access Memory
Space Hardisk

Setara Intel Pentium
Celeron 1Ghz
256 MB
700 MB

Monitor
Graphic Card
Keyboard & Mouse
Sistem Operasi

Resolusi 1024 x 768 px
32 MB
Standard Keyboard
Setara Windows XP

Web Server
Relational Database
Manajemen System
Bahasa Pemrograman
Perambah

Apache 2.0
MySQL 5.0

Intel Pentium IV 2.4Ghz
atau lebih
1 GB atau lebih
2 GB atau lebih untuk
swap memory
Widescreen monitor
64 MB atau lebih
Keluarga Linux sesuai
dengan SO hosting
-

PHP 5.0
Setara Mozila Firefox
2.0 (mendukung CSS
2.0 dan Javascript 3.0)

Perambah dengan
debugger javascript dan
element inspector

5.3.2 Alur Kerja BesanPHP Framework
BesanPHP Framework menggunakan pola perancangan Model View Controller (MVC),
yaitu pola perancangan yang membagi struktur perangkat lunak menjadi tiga bagian besar yaitu
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Logika pemrograman, tampilan presentasi, dan manajemen navigasi yang menghubungkan
kedua bagian tersebut. Sedangkan pada prakteknya alur kerja suatu web application framework,
tidak hanya tiga bagian tersebut saja namun juga melibatkan pemuatan pustaka, penerjemahan
alamat URL, dan lain sebagainya. Secara visual alur kerja BesanPHP framework adalah seperti
ditunjukkan pada gambar 5.1.

Gambar 5.1 Alur kerja BesanPHP Framework [sumber: hasil analisis kebutuhan]
Pengguna akhir (end user) hanya mengakses satu berkas bootstrap kemudian berkas ini
memuat pustaka yang menerjemahkan alamat url menjadi fungsi yang dapat dipahami oleh
framework.
Langkah selanjutnya adalah routing dari alamat url dengan mengeceknya terlebih
dahulu, apakah terdapat berkas cache yang cocok dengan permintaan, bila ada maka berkas
cache tersebut langsung dimuat oleh bootstraps untuk ditampilkan pada pengguna. Bila tidak
ada dokumen yang cocok, maka routing meneruskan permintaan controller yang dengan
mencari class dan method yang diminta oleh pengguna.
Controller mampu memuat semua pustaka baik yang berupa library, script tambahan,
maupun helper. Selain itu controller juga mempunyai tugas memuat model bila memang
diperlukan untuk berkomunikasi dengan pelayan basis data. Setelah cukup mengerjakan semua
permintaan client, controller memuat tampilan yang telah dibuat pada view untuk ditampilkan
pada antarmuka pengguna. Namun sebelumnya data tampilan disimpan pada berkas caching
untuk pemanggilan kembali secara lebih cepat.
Tahap terakhir adalah pengguna mendapatkan tampilan halaman yang diminta melalui
bootstrap (index.php).
5.3.3 Diagram Alir Proses Bootstrap dan Routing

Gambar 5.2 Diagram Alir Bootsrap dan Routing
[sumber: hasil analisis kebutuhan]

Proses bootstrap merupakan proses pertama dalam sistem web application framework.
Karena dipanggil pertama kali, bootstrap sangat cocok digunakan untuk mengeset beberapa
konfigurasi dasar pada framework. Pada BesanPHP web application framework, bootstrap
diimplementasikan pada berkas index.php yang berada pada direktori aplikasi, karena secara
default berkas ini adalah yang dipanggil secara otomatis oleh Apache bila tidak ada berkas
spesifik yang dipanggil. Adapun pengesetan yang disediakan meliputi :
a. Pengesetan laporan kesalahan. Untuk proses pengembangan perangkat lunak
direkomendasikan menggunakan laporan kesalahan secara lengkap, sedangkan
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setelah aplikasi dirilis direkomendasikan untuk tidak melaporkan kesalahan apapun
untuk menghindari penyerang yang memanfaatkan laporan kesalahan tersebut.
b. Pengesetan alamat folder kerja. Nilai awal dari folder kerja ini adalah "ruang_kerja",
namun bila diperlukan untuk alasan keamanan atau personalisasi pengguna dapat
merubahnya menjadi nama baru dan merubah konfigurasinya di berkas bootstrap.
c. Pengesetan alamat server. Untuk memastikan server yang digunakan sesuai dengan
server yang digunakan dilakukan pengesetan di sini.
d. Pengesetan konstanta lain yang berhubungan dengan perangkat lunak yaitu
pengesetan ekstensi berkas, pengesetan folder sistem dan pengesetan karakter
pemisah yang digunakan
Rangkaian proses yang dijalankan bootstrap selanjutnya adalah memuat dan
menjalankan berkas sistem yang ada pada direktori "engine". Berkas engine inilah yang akan
menjalankan semua fungsionalitas inti seperti class utama atau class dasar untuk model dan
controller. Selain itu juga melakukan pengecekan apakah versi PHP yang digunakan adalah
versi 5 atau versi sebelumnya, dan jika hasilnya ternyata versi PHP yang digunakan adalah versi
sebelum 5 maka akan memberikan pesan kesalahan dan otomatis akan keluar.
Jika hasil dari pengecekan versi adalah PHP 5 atau ke atas, maka engine akan
menjalankan tugas selanjutnya yaitu memuat konfigurasi yang ada pada direktori "config" dan
juga pustaka routing yang digunakan untuk menerjemahkan permintaan dari alamat URL.
Sebelum melanjutkan ke halaman lain, pustaka routing mengecek apakah ada berkas
tembolok (cache) yang sesuai dengan halaman yang diminta, jika ada routing akan langsung
menampilkan berkas tembolok tersebut menggunakan pustaka output yang sudah dimuat
sebelumnya, jika tidak ada routing melanjutkan tugas selanjutnya.
Tahap terakhir dari proses bootstrap adalah mulai melibatkan dokumen yang dibuat oleh
pemrogam yaitu menjalankan controller sesuai dengan class dan method yang diminta melalui
alamat URL. Adapun pola alamat URL yang digunakan untuk memanggil class, method, dan
juga parameter (atribut) ada sebagaimana gambar 5.3.

Gambar 5.3 Pola Alamat URL yang Digunakan [sumber: hasil perancangan]
Sebagaimana ditampilkan gambar di atas, segmen pertama URL adalah alamat host
aplikasi tersebut, kemudian index.php yang merupakan alamat default bootsrap dan satusatunya berkas yang diakses oleh pengguna akhir. Segmen ketiga adalah class controller yang

dibuat oleh pemrogram, dan segmen selanjutnya adalah method dan parameter pada method
tersebut. Jika masih ada tambahan segmen lagi, maka diterjemahkan sebagai parameter kedua
dan seterusnya.
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5.3.4 Diagram Alir Proses pada Berkas Controller

Gambar 5.4 Diagram Alir Controller [sumber: hasil analisis kebutuhan]

Proses inti kedua yang ada pada BesanPHP Web Application Framework adalah proses
menjalankan berkas controller. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berkas controller

adalah berkas yang diciptakan pemrogram, sehingga perlu penanganan khusus untuk
menjalankannya.
Berkas controller berupa class yang diturunkan dari class controller. Penggunaan
penurunan class ini, dimaksudkan agar semua class yang dibuat mempunyai kemampuankemampuan (method dan behavior) yang diperlukan tanpa harus menulis ulang kode tersebut.
Sedangkan urutan menjalankan berkas controller sebagaimana di bawah ini.
1. Melakukan pengecekan apakah class, dan method yang dipanggil melalui URL telah
dibuat pemrogram. Jika class dan method tersebut tidak ada, maka akan menampilkan
halaman 404 yaitu halaman yang ditampilkan jika halaman yang diminta tidak
ditemukan. Jika ditemukan, maka proses akan berlanjut ke tahap berikutnya.
2. Karena berupa class yang diturunkan, maka hal yang pertama dilakukan pada
constructor

(method

yang

pertama

dipanggil

ketika

object

dibuat)

adalah

menginisialisasi class induknya, untuk memastikan semua method dan behavior yang
dimiliki induk berhasil dimuat oleh controller tersebut.
3. Selanjutnya adalah menginisialisasi variabel dan konstanta yang akan digunakan pada
class tersebut. Variabel dan konstanta yang bisa dimuat, bukan hanya berupa tipe data
primitif seperti string, integer, dan floating point, namun juga bisa berupa objek hasil
inisialisasi class pustaka, helper, dan model.
4. Setelah semua persiapan inisialisasi selesai, yang dilakukan selanjutnya adalah
menjalankan method yang diminta. Pada tahap ini juga dimungkinkan adanya pemuatan
variabel dan konstanta yang bersifat lokal (variabel lokal) selain dari variabel dan
konstanta yang telah diinisialisasi sebelumnya (variabel global).
5. Pada tahap 3 dan 4 terdapat proses pemuatan helper, pustaka, model, dan skrip. Keempat
elemen tersebut mempunyai cara yang berbeda dalam pemuatannya sebagaimana
ditunjukkan pada tabel 5.5.

Tabel 5.4 Perbedaan Cara Pemuatan Pustaka, Helper, Model, dan Script [sumber: hasil
spesifikasi]

38

ELEMEN

CARA PEMUATAN

Pustaka (Libraries)

Pustaka merupakan class yang dibuat dan ada pada
direktori libraries, dimuat dengan menggunakan
fungsi "load_library", yang mampu mencari
pustaka yang sesuai dan membuatnya menjadi

objek yang siap digunakan pada halaman controller.
Helper

Helper merupakan kumpulan fungsi yang ditulis
secara prosedural (bukan class) sehingga dapat
digunakan dengan mudah, baik pada halaman
controller maupun halaman view. Dimuat dengan
menggunakan fungsi "load_helper" yang mampu
mencari helper yang tepat pada direktorinya dan
memuatnya secara langsung (bukan sebagai objek),
sehingga semua fungsi yang ada pada helper
tersebut dapat digunakan secara langsung.

Model

Model adalah logika program yang dibuat oleh
pemrogram untuk menghubungkan aplikasi dengan
basis data. Pemuatan model sama seperti pemuatan
pustaka, yaitu memuatnya dan menciptakan objek
yang siap digunakan, hanya saja pada fungsi yang
digunakan "load_model".

Script (JavaScript
dan CSS)

Ada dua jenis script yang dapat digunakan yaitu
CSS dan JavaScript, kedua script ini menggunakan
cara pemuatan yang sama. Karena kedua script ini
bersifat sisi klien, maka digunakan helper "HTML"
untuk memuat ke dalam halaman views. Namun
untuk script yang bersifat widget dan menggunakan
user interface seperti editor TinyMCE dan juga
jQuery.UI menggunakan cara pemuatan library
karena bersifat berorientasi objek sehingga lebih
mudah melakukan menajemen variabel global dan
lokal.

6. Proses selanjutnya adalah memuat halaman presentasi yang berada pada direktori view.
Proses ini meliputi menyiapkan variabel dan hasil dari proses sebelumnya, memuat
halaman presentasi yang berupa desain template kosong, dan memasukkan hasil ke
dalam template sehingga membentuk halaman yang siap ditampilkan pada layar
pengguna.
7. Setelah terbentuk halaman yang siap ditampilkan, maka proses akhir yang juga
merupakan tahap akhir dari rangkaian proses framework adalah mengirimkan halaman
tersebut pada sisi klien untuk ditampilkan oleh perambah.

5.3.5 Diagram Alir pada Berkas Proses Model

Gambar 5.5 Diagram Alir Model [sumber: hasil analisis kebutuhan]
Proses yang ada pada Model mempunyai alur yang hampir sama dengan diagram alir
yang ada pada Controller, hanya saja pada controller hasilnya bisa langsung ditampilkan pada
halaman views dan siap ditampilkan pada perambah klien. Sedangkan pada Model, hasilnya
dikirimkan pada Controller termasuk pesan kesalahan yang dikembalikan oleh method pada
class tersebut. Lebih jelasnya proses tersebut sebagaimana di bawah ini.
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1. Seperti pada controller, model juga melakukan pengecekan terhadap eksistensi class dan
method yang dipanggil oleh controller sebelum manjalankan tugas selanjutnya. Jika
tidak ditemukan, maka model akan memberikan pesan kesalahan yang diteruskan pada
controler untuk ditangani.
2. Jika ditemukan, maka seperti layaknya class yang lain, model melakukan inisialisasi
class induk yaitu class model yang ada pada direktori "library", untuk memastikan
fungsionalitas yang ada dapat dijalankan dengan baik.
3. Setelah melakukan inisialisasi class induk, selanjutnya juga melakukan variabel dan
konstanta yang digunakan pada class tersebut. Pada model variabel yang dapat
digunakan hanya tipe data primitif dan juga class pustaka yang ada pada model. Helper
dan class model yang lain tidak dapat dipanggil melalui class model.
4. Model adalah class utama yang digunakan untuk berkomunikasi dengan basis data,
komunikasi yang dilakukan meliputi Create, Read, Update, Delete (CRUD). Untuk
berkomunikasi dengan basis data, ada dua cara yang digunakan model, yaitu cara
konvensional menggunakan bahasa query (SQL) atau menggunakan ActiveRecord.
Untuk penggunaan yang lebih simple dan juga penulisan kode yang lebih aman
disarankan menggunakan ActiveRecord, karena kode SQL yang dituliskan menggunakan
ActiveRecord dirancang untuk menghindari kesalahan.
5. Setelah menjalankan perintah query, hasilnya disimpan pada variabel dan dikirimkan ke
controller.

5.3.6 Diagram Alir Proses Builder
Selain proses inti dari Framework yang telah dijelaskan, ada satu proses pelengkap,
yaitu proses Builder. Proses ini merupakan proses diluar proses kerja framework, hanya
digunakan untuk mempermudah pembuatan project dengan membuat template. Prosesnya
adalah seperti pada gambar 5.6.

Gambar 5.6 Diagram Alir Proses Builder [sumber: hasil analisis kebutuhan]
Proses pembangunan proyek relatif lebih sederhana dari proses inti. Proses diawali
dengan menginsialisasi terlebih dahulu variabel dan konstanta yang digunakan seperti alamat
template dan default nama ruang kerja yang digunakan. Kemudian menampilkan tulisan
pembuka untuk memberitahu bahwa perangkat builder siap dijalankan.
Selanjutnya muncul pertanyaan apakah siap membangun program, jika "tidak" maka
program akan berhenti. Sedangkan jika jawabannya adalah "iya" maka program akan membuta
direktori dengan struktur sebagaimana pada direktori aplikasi, kemudian menyalin berkas yang
ada pada template ke dalam folder yang telah dibuat. Setelah selesai program akan berhenti dan
pemrogram siap menggunakan dokumen yang telah dibuat.

5.4

Perancangan BesanPHP Framework
Berdasarkan hasil perancangan yang telah dibahas sebelumnya, implementasi BesanPHP

Framework ke dalam bahas pemrograman PHP adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
Ada dua jenis implementasi pemrograman yang digunakan, yaitu pemrograman yang dibuat
sendiri dengan menuliskan kode pemrograman baru seperti pada penulisan core engine-nya, dan
yang kedua adalah adaptasi pustaka pemrograman yang sudah ada seperti adaptasi pustaka
database abstraction dan juga penggunaan jQuery.ui.

5.4.1 Struktur Direktori Framework
Struktur direktori merupakan hal yang penting dalam suatu framework, ini berhubungan
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dengan pola perancangan yang akan digunakan dan juga routing alamat URL yang akan dipakai
[19]. Selain itu susunan direktori juga menentukan seberapa mudah programmer menemukan
berkas yang diperlukan, dan apakah berkas tersebut berada pada alamat yang konsisten.
Pada BesanPHP Framework ini, secara garis besar, struktur folder dipecah menjadi dua
bagian yaitu folder system engine dan folder aplikasi. Folder system engine merupakan inti dari
BesanPHP Framework, semua pustaka dan perintah yang mengatur jalannya sistem berada pada
folder ini. Diperlukan hanya satu direktori system engine untuk banyak proyek aplikasi, karena
direktori ini hanya menyimpan pustaka inti saja, sedangkan konfigurasi dan berkas pekerjaan
semua ada pada direktori aplikasi. Sedangkan folder aplikasi adalah folder tempat kita bekerja
menuliskan kode pemrograman yang sudah diatur pada system engine, direktori aplikasi ini bisa
digandakan sebanyak mungkin sesuai dengan jumlah proyek yang dikerjakan dengan
menggunakan formework ini. Lebih jelasnya struktur global kedua folder tersebut adalah seperti
pada gambar 5.7.

Gambar 5.7 Struktur direktori BesanPHP Framework [sumber: hasil perancangan]
Direktori system engine pada gambar di atas bernama "BesanPHP" dan mempunyai dua
direktori di dalamnya, yaitu direktori "builder" yang berisi fungsi-fungsi untuk pembuatan
direktori aplikasi secara otomatis menggunakan comand line interface, sedangkan direktori
yang kedua adalah direktori "system" yang terdiri dari enam direktori yang berisi pustaka dan
engine dari framework tersebut. Penjelasan secara rinci dari tiap direktori tersebut adalah

sebagaimana tabel 5.5 di bawah ini.
Tabel 5.5 Struktur dan Fungsi Direktori pada System
[sumber: hasil perancangan]
Nama Direktori

Assets

Database

Engine

Helpers

Language

Libraries

Fungsi Direktori
Menyimpan beberapa pustaka bahasa pemrograman lain
(non PHP). Pustaka Blueprint CSS dan jQuery serta
jQuery.ui yang merupakan pustaka CSS dan Javascript
secara default, berada pada direktori ini. Pengguna yang
terbiasa menggunakan pustakan lain seperti YAML (Yet
Another Multiple Layout) untuk CSS atau MooTools untuk
Javascript,dapat memasukkannya ke dalam satu folder
pada direktori tersebut
Pustaka database abstraction, database driver, dan juga
pustaka active record ada pada direktori ini. Secara default
pustaka yang digunakan adalah pustaka database dari
CodeIgniter, bila diperlukaan juga bisa diganti dengan
Object Relational Mapping (ORM) yang lain seperti
Doctrine atu Propel.
Direktori tersebut merupakan inti dari BesanPHP
Framework, pada folder ini terdapat berkas yang juga
dimuat secara langsung oleh berkas bootstrap index.php.
Berkas pada direktori ini tidak boleh dirubah dengan
alasan apapun, karena akan merusak jalannya sistem.
Helper adalah pustaka kecil yang digunakan untuk
membantu tugas-tugas tertentu seperti penulisan kode
HTML dengan lebih cepat [20], misalkan FormHelper
digunakan untuk membantu penulisan kode form yang
terintegrasi dengan validasi dengan lebih cepat.
Direktori tersebut merupakan direktori untuk menyimpan
berkas yang berhubungan dengan dukungan bahasa. Tiap
bahasa disimpan dalam satu direktori dan dapat
dikonfigurasi melalui berkas konfigurasi proyek.
Sesuai dengan namanya dalam direktori ini tersimpan
pustaka pemrograman PHP dengan fungsionalitas tertentu.
BaseClass untuk Model dan Controller yang nantinya akan
di-extend pada direktori aplikasi juga ada di direktori ini

Direktori inti yang kedua adalah direktori aplikasi. Sebagaimana terlihat pada gambar
5.7, pada direktori aplikasi terdapat satu berkas yang bernama index.php. Berkas tersebut
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merupakan bootstrap atau berkas awal dan satu-satunya yang akan diakses secara langsung oleh
pengunjung website. Berkas ini harus berada pada webroot pada tiap aplikasi dan akan memuat
semua konfigurasi yang akan digunakan pada aplikasi [21].
Pada direktori aplikasi juga terdapat satu direktori lagi yang bernama "ruang kerja",
direktori ini berisi direktori dan berkas konfigurasi dan juga pekerjaan yang digunakan untuk
proyek tertentu. Untuk mengembangkan perangkat lunak menggunakan BesanPHP Framework,
programmer hanya perlu berurusan dengan direktori ini, kecuali untuk kasus tertentu seperti
untuk mengganti pustaka database abstraction dengan ORM yang diinginkan. Secara rinci,
fungsi masing-masing direktori pada "ruang_kerja" seperti pada tabel 5.6.
Tabel 5.6 Struktur dan Fungsi Direktori ruang_kerja
[sumber: hasil perancangan]
Nama Direktori

Cache

Config

Controllers

Errors

Helpers

Libraries

Fungsi Direktori
Pustaka database abstraction dari CI menyediakan
fasilitas caching result, yaitu menyimpan hasil query
kedalam suatu berkas, sehingga nanti bila diperlukan
memuat query yang sama tinggal memuat cache yang ada
untuk meningkatkan performa. Fungsi dari direktori cache
ini untuk menyimpan berkas cache tersebut.
Kegunaan dari direktori config adalah menyimpan semua
konfigurasi yang berhubungan dengan proyek tertentu
yang sedang dikerjakan, seperti konfigurasi basis data
yang digunakan, letak dari system engine, bahasa yang
digunakan, dan lain sebagainya.
Controller adalah penghubung antara antarmuka pengguna
dengan logika bisnis. Pada controller dijalankan validasi
inputan dan juga mengubah data model ke dalam tampilan
presentasi. Berkas controller inilah yang dikerjakan oleh
programmer dengan meng-extend dari class controller
yang ada dan disimpan pada direktori ini.
Direktori ini berfungsi untuk menyimpan jejak kesalahan
yang terjadi saat perangkat lunak dijalankan. Jejak
kesalahan ini bermanfaat untuk menganalisis kesalahan
inputan pengguna dan juga kemungkinan pengguna
mencari titik lemah yang menimbulkan kesalahan.
Seperti pada direktori helper yang ada pada system engine,
direktori ini juga digunakan untuk menyimpan helper.
Direktori ini memungkinkan programmer memasukkan
helper khusus pada suatu perangkat lunak.
Sama dengan fungsi dari direktori helper, direktori ini

Nama Direktori

Models

Views

Fungsi Direktori
berfungsi untuk menyimpan pustaka tambahan yang
diperlukan pada perangkat lunak tertentu.
Model merupakan logika dari perangkat lunak, mengambil
data dari penyedia basis data, atau juga mengubah basis
data, dan mengirimkan hasilnya pada controller. Semua
berkas model juga ditulis oleh programmer dengan mengextend dari class model yang telah disediakan.
Berkas view berisi kode HTML dan bahasa lain untuk
membentuk tampilan presentasi yang akan disajikan pada
pengguna akhir (end user). Semua berkas tersebut berada
pada direktori ini dan akan dimuat oleh controller.

5.4.2 Penulisan Kode Pemrograman BootStrap
Pusat dari proses bootstrap ada pada berkas index.php yang ada pada root direktori
aplikasi, namun berkas ini juga nantinya akan memanggil beberapa berkas yang dibutuhkan.
Penulisan kode pada BootStrap adalah seperti pada gambar 5.8. Karena merupakan satu-satunya
berkas yang diakses secara langsung oleh pengguna, pada berkas ini tidak ada validasi
konstanta BASEPATH, untuk menentukan apakah skrip diakses secara langsung atau melalui
berkas yang lain.
error_reporting(E_ALL);
$system_folder = "../BesanPHP/system";
$application_folder = "ruang_kerja";
if (strpos($system_folder, '/') === FALSE)
{
if (function_exists('realpath') AND @realpath(dirname(__FILE__)) !== FALSE)
{$system_folder = realpath(dirname(__FILE__)).'/'.$system_folder;
}
}
else { $system_folder = str_replace("\\", "/", $system_folder); }
define('EXT', '.'.pathinfo(__FILE__, PATHINFO_EXTENSION));
define('FCPATH', __FILE__);
define('SELF', pathinfo(__FILE__, PATHINFO_BASENAME));
define('BASEPATH', $system_folder.'/');
if (is_dir($application_folder))
{
define('APPPATH', $application_folder.'/'); }
else
{
if ($application_folder == '')
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{ $application_folder = 'application'; }
define('APPPATH', BASEPATH.$application_folder.'/'); }
require_once BASEPATH.'engine/BesanPHP'.EXT;

Gambar 5.8 Kode Pemrograman Berkas index.php [sumber: hasil perancangan]
Pada berkas awal ini, konfigurasi umum aplikasi dijalankan antara lain konfigurasi nama
direktori ruang_kerja, konfigurasi alamat system BesanPHP. Konfigurasi ini memungkinkan
pemrogram untuk mengkostumisasi direktori untuk alasan keamanan atau privatisasi. Selain itu
juga penentuan pemisah direktori yang berbeda antara sistem operasi Windows dan keluarga
UNIX dilakukan pada berkas ini.
Untuk menjalankan proses selanjutnya, index.php memanggil berkas pemroses utama
BesanPHP.php. Berkas ini nantinya juga melakukan validasi terhadap versi PHP dan
selanjutnya memuat pustaka-pustaka penting yang digunakan untuk menjalankan fungsi utama
yaitu pustaka yang terdapat pada berkas Config.php, URI.php, Router.php, Output.php.
Sebelum itu, memanggil beberapa berkas yang ada pada direktori engine yang digunakan untuk
menjalankan pustaka-pustaka framework lain, yaitu berkas global_func.php, compatibility.php.
dan constants.php. Berikut pada gambar 5.9 menunjukkan petikan kode pemrograman pada
berkas index.php yang menjalankan beberapa fungsi tersebut.
define('VERSI_ITK',
'1.0 Alpha');
require(BASEPATH.'engine/global_func'.EXT);
require(BASEPATH.'engine/compatibility'.EXT);
require(APPPATH.'config/constants'.EXT);
set_error_handler('_exception_handler');
........
$CFG =& load_class('Config');
$URI =& load_class('URI');
$RTR =& load_class('Router');
$OUT =& load_class('Output');
if (floor(phpversion()) < 5)
{
load_class('Loader', FALSE);
exit('Minimal versi PHP yang digunakan adalah PHP 5');
}
else
{
require(BASEPATH.'engine/PHP5'.EXT);
}
load_class('Controller', FALSE);
........

Gambar 5.9 Petikan berkas BesanPHP.php [sumber: hasil perancangan]

5.4.3 Penulisan Kode Pemrograman Controller
Proses awal dari semua Controller adalah menginisialisasi class induk, atau juga bisa
dikatakan memanggil contructor dari class induk. Sedangkan tugas yang dijalankan pada
contructor class induk adalah memuat semua pustaka yang diperlukan ke dalam class tersebut,
sehingga dapat digunakan pada semua controller yang ditulis oleh programmer. Lebih jelasnya
sebagaimana ditampilkan pada gambar 5.10 yang merupakan isi dari berkas Controller.php yang
ada pada direktori "libraries".
class Controller extends ITK_Base {
...........
function Controller()
{parent::ITK_Base();
$this->_itk_initialize();
log_message('debug', "Controller Class Initialized"); }
function _itk_initialize()
{
$classes = array(
'config' => 'Config',
'input' => 'Input',
'benchmark'
=> 'Benchmark',
'uri'
=> 'URI',
'output' => 'Output',
'lang' => 'Language',
'router' => 'Router' );
foreach ($classes as $var => $class)
{$this->$var =& load_class($class);

}

if (floor(phpversion()) >= 5)
{$this->load =& load_class('Loader');
$this->load->_itk_autoloader(); }
else
{
$this->_itk_autoloader();
foreach (array_keys(get_object_vars($this)) as $attribute)
{if (is_object($this->$attribute))
{$this->load->$attribute =& $this->$attribute; } } } }
........

Gambar 5.10 Petikan Berkas controller.php [sumber: hasil perancangan]
Ada 7 (tujuh) pustaka yang dipanggil pada proses inisialisasi class Controller, yaitu
pustaka config yang digunakan untuk mengatur konfigurasi pada direktori aplikasi, pustaka
input yang berfungsi untuk memvalidasi (keamanan) inputan baik dari form ataupun dari URL.
Pustaka benchmark merupakan pustaka yang dijalankan untuk menghitung performa aplikasi,
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sedangkan URI untuk menerjemahkan alamat yang dimasukkan dan hasilnya akan dijalankan
oleh pustaka Routing. Karena Controller berhubungan langsung dengan hasil output yang akan
diterima oleh perambah, maka juga perlu memanggil pustaka output. Sedangkan pustaka
language digunakan untuk menentukan bahasa apa yang digunakan pada tampilan halaman
peringatan.
Selain memanggil pustaka-pustaka yang diperlukan, inisialisasi ini juga menentukan
bagaimana cara pemanggilan pustaka dan helper (termasuk model dan juga script) yang
mungkin ada menggunakan loader. Hal ini untuk memastikan semua pustaka dapat dipanggil
dengan baik pada class controller yang dibuat oleh programmer.

5.4.4 Penulisan Kode Pemrograman Model
Induk class Model relatif lebih sederhana dibandingkan dengan controller atau
bootstrap, karena hanya menyediakan penulisan application logic yang kebanyakan
menggunakan pustaka yang telah disediakan oleh PHP. Pustaka tambahan yang digunakan pada
class ini adalah pustaka Database Abstraction dan Active Record yang juga merupakan bagian
dari Database Abstraction.
Fungsi utama dari inisialisasi class induk yang ada pada model adalah memastikan
semua class model yang dibuat pemrogram (yang diturunkan dari class model), dapat dipanggil
dengan baik pada controller, bahkan bisa dipanggil oleh model yang lain, namun tidak oleh
dirinya sendiri. Fungsi tersebut sebagaimana ditunjukkan pada gambar 5.11.
class Model {
var $_parent_name = '';
function Model()
{ $this->_assign_libraries( (method_exists($this, '__get') OR method_exists($this, '__set')) ? FALSE :
TRUE );
$this->_parent_name = ucfirst(get_class($this));
log_message('debug', "Model Class Initialized"); }
function _assign_libraries($use_reference = TRUE)
{ $ITK =& get_instance();
foreach (array_keys(get_object_vars($ITK)) as $key)
{
if ( ! isset($this->$key) AND $key != $this->_parent_name)
{ if ($use_reference == TRUE)
{ $this->$key = NULL;
$this->$key =& $ITK->$key;
}
else { $this->$key = $ITK->$key; } } } } }
........

Gambar 5.11 Petikan berkas Model.php [sumber: hasil perancangan]
5.4.5 Pustaka Database Abstraction

Database Abstraction adalah pustaka yang digunakan untuk membungkus pustaka asli
dari bahasa pemrograman (PHP) untuk tujuan tertentu. Tujuan tertentu antara lain meringkas
penulisan, memastikan keamanan bahasa query, portabilitas kode untuk digunakan banyak
DBMS, dan alasan lainnya. Pustaka database abstraction yang digunakan pada BesanPHP
Framework adalah database abstraction dari CodeIgniter. Penggunaan pustaka tersebut dengan
pertimbangan kelebihan yang dimiliki yaitu [22]:
1. Mampu mendukung banyak jenis database yang digunakan di pasaran yaitu MySQ,
MsSQL, ODBC, Postgree, SQLite, dan Oracle.
2. Mendukung penggunaan transaction untuk query yang lebih aman.
3. Mempunyai Active Record untuk penulisan SQL secara otomatis namun juga tetap
mendukung penulisan SQL secara manual.
4. Menggunakan caching untuk menyimpan hasil query, sehingga dapat dipanggil lebih
cepat bila ada permintaan yang sama.
5. Database Forge untuk memanipulasi struktur tabel dan juga database, seperti
menggunakan Data Defnition Language (DDL) dalam SQL.
6. Performa yang lebih tinggi dibandingkan dengan Object Relational Mapping (ORM)
seperti Propel, Doctrine, bahkan juga AdoDB.
Untuk pustaka database abstraction, karena mempunyai banyak berkas yang harus
dimuat untuk menjalankan fungsinya, maka ditempatkan pada direktori khusus yaitu pada
direktori "database" pada direktori "system", tidak seperti pustaka lain yang ditempatkan pada
direktori "libraries".
Karena perbedaan direktori tersebut juga memerlukan method khusus pada pustaka
loader (loader.php), namun untuk memudahkan penggunaan, pemrogram menggunakan cara
yang sama dengan pemanggilan pustaka yang lain.

5.4.6 Pustaka JavaScript dan CSS
Keduanya merupakan skrip yang berjalan pada sisi klien. Pustaka CSS digunakan untuk
mempermudah mengatur tampilan halaman website pada browser dan juga pada perangkat lain
(proyektor, printer, dan lain sebagainya) dengan menggunakan teknik GridLayout. Adapun
Pustaka JavaScript diberikan untuk mempermudah penulisan skrip pemrograman sisi klien
dengan manipulasi DOM HTML untuk perancangan antarmuka Rich Internet Application
(RIA).
Pustaka CSS yang digunakan adalah BluePrintCSS yang menekankan pada pengaturan
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tata letak berbasis GridLayout dengan menggunakan nama class. BluePrintCSS mempunyai tiga
berkas inti yang dimuat untuk dapat menjalankan fungsinya yaitu "screen.css", "ie.css", dan
"print.css". Sedangkan bila diperlukan dapat juga ditambahkan beberapa berkas lain untuk
memberikan variasi pada tampilan, antara lain fancy-type, buttons, dan liquid.
Sedangkan pustaka JavaScript yang digunakan adalah jQuery untuk inti JavaScript-nya
dan juga jQuery.ui untuk penggunaan widget berbasis klien dan juga efek seperti dialog,
calendar, tabs layout, drag & drop, pulsate, highlight, dan lain sebagainya. Sedangkan khusus
untuk menampilkan text editor berbasis JavaScript menggunakan pustaka TinyMCE.
"jquery.js" yang merupakan berkas inti dari jQuery dan merupakan satu-satunya berkar
yang menyediakan fungsi-fungsi javascript untuk code binding, DOM manipulation, event
handling, CSS wrapping, basic effect, dan Ajax management. Sedangkan jQuery.ui mempunyai
banyak berkas yang digunakan untuk fungsi tertentu, misalkan untuk menampilkan datepicker
maka yang perlu dipanggil hanya berkas "ui.datepicker.js", sedangkan untuk menampilkan
kotak dialog yang dapat diatur ulang besar kecilnya serta dapat dipindahkan posisinya perlu
memanggil berkas "ui.dialog.js", "ui.draggable.js", dan "ui.resizable.js".

5.5

Cara Penggunaan BesanPHP Framework
Seperti perangkat lunak lain, BesanPHP Framework juga mempunyai cara penggunaan

yang khusus. Cara penggunaan ini meliputi penulisan kode class yang tepat juga konvensi untuk
kedisiplinan pemrograman.

5.5.1 Membuat Project dengan Builder
Langkah pertama dalam membangun aplikasi berbasis web dengan menggunakan
BesanPHP Framework adalah membuat project atau meng-copy struktur directory dan beberapa
berkas konfigurasi yang diperlukan kedalam sebuah direktori project. Proses ini menggunakan
modul Builder yang berbasis console (command prompt) sebagaimana ditunjukkan gambar
5.12.

Gambar 5.12 Tampilan Proses Builder [sumber: hasil implementasi]
Pertama kali yang dilakukan adalah membuat direktori tempat project dibangun,
kemudian menavigasikan command prompt pada direktori tersebut. Selanjutnya mengetikkan
builder.php untuk menjalankan skrip builder, kemudian muncul pertanyaan "apakah anda yakin
akan membangun project", jika diketikkan "y/Y" dan mengetik enter maka struktur direktori
dan berkas dibuat pada direktori tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi
pada pengaturan defaultnya.

5.5.2 Konfigurasi Awal
Sebelum dapat menggunakan framework ini, perlu mengatur beberapa konstanta dan
variabel sesuai dengan pengaturan yang dikehendaki untuk program. Pengaturan tersebut ada
pada direktori "config" yang ada pada direktori aplikasi, yaitu seperti pada gambar 5.13.
$config['url']
= "http://localhost/";
$config['base_url'] = $config['url']."skripsi/aplikasi1";
$config['system_url']= $config['url']."skripsi/BesanPHP/system";
$config['index_page'] = "index.php";
$config['uri_protocol']
= "AUTO";
$config['url_suffix'] = "";
$config['language']
= "english";
........

Gambar 5.13 Petikan Berkas config.php [sumber: hasil implementasi]
Pengaturan "base_url" dan "system_url" disesuaikan dengan direktori tempat aplikasi
dan engine dari perangkat lunak yang akan dibuat, ini sangat penting untuk menjalankan fungsi
utama dari framework. Sedangkan "index_page" digunakan untuk

kostumisasi berkas

bootstrap. Pengaturan "language" berpengaruh pada tampilan pesan kesalahan selama
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perangkat lunak dijalankan, defaultnya adalah inggris, untuk mengkostumisasi dapat mengganti
isi dari variabel tersebut dan juga menambahkan bahasa pada direktori language.
Selain berkas config.php yang merupakan konfigurasi utama dari aplikasi, juga terdapat
beberapa konfigurasi lain yang digunakan untuk mengatur jalannya aplikasi. Daftar berkas
konfigurasi dan kegunaanya seperti pada tabel 5.7.
Tabel 5.7 Daftar Berkas Konfigurasi dan Fungsinya [sumber: hasil implementasi]
Berkas Konfigurasi

Fungsi

Config.php

Pengaturan inti untuk menentukan alamat aplikasi dan
engine system, serta mengatur bahasa dan nama berkas
bootstrap.

Autoload.php

Untuk mengatur pustaka apa saja yang otomatis dimuat
saat aplikasi dijalankan, sehingga untuk menggunakan
tidak perlu memanggil loader lagi.

Database.php

Untuk mengatur konfigurasi database seperti nama
database yang digunakan, username, DBMS yang
digunakan, dan lain sebagainya.

Mimes.php

Konfigurasi tipe file, nantinya berhubungan dengan
pustaka upload dan juga pustaka file.

Routes.php

Untuk mendefinisikan controller yang otomatis
dipanggil bila tidak ada inputan pada URL.

User_agents.php

Untuk menterjemahkan informasi server browser,
sistem operasi dari bentuk yang teknis ke dalam bentuk
yang lebih human readable

5.5.3 Penulisan Kode Pemrograman untuk Controller
Controller adalah navigasi website. Tidak seperti Model dan Views yang tidak harus
ditulis, pemrogram harus membuat minimal satu controller untuk dapat menjalankan aplikasi
paling sederhana (seperti helloworld).
Controller ditulis dengan cara membuat class yang diturunkan dari pustaka controller.
Selanjutnya membuat contructor yang digunakan untuk menginisialisasi class induk, dan juga
membuat method index (opsional) yang berfungsi sebagai method yang dipanggil secara
otomatis jika tidak ada permintaan method yang lain. Untuk lebih jelasnya, contoh penulisan
berkas controller sederhana seperti pada gambar 5.15.
class Testing extends Controller {
function Testing()

{
parent::Controller();
}
function index()
{
$this->load->library('mce');
$data['mce_path'] = $this->mce->writeMce();
$data['mce_conf'] = $this->mce->writeConf();
$this->load->view('testing',$data);
}
function show_tamu($id){
......
}
}

Gambar 5.14 Contoh Penulisan Berkas Controller [sumber: hasil implementasi]
Pada

gambar

diatas

kode

pemrograman

parent::Controller()

berguna

untuk

menginisialisasi seperti yang dijelaskan sebelumnya pada penjelasan diagram alir controller.
Pada method index "$this->load->library('mce')" berguna untuk memuat pustaka, pada konteks
tersebut yang dimuat adalah pustaka TinyMCE. Sedangkan "$this->load->view('testing',$data)"
digunakan untuk menampilkan berkas view bernama "testing", dan kedalamnya di masukkan
variabel dari controller yang dipaketkan dalam bentuk array bernama "data". Pada contoh di
atas belum terdapat contoh pemuatan model menggunakan loader, namun konsepnya hampir
sama dengan pemuatan berkas pustaka.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, permintaan mengguanakn URL membagi alamat
URL menjadi beberapa segmen, misalkan untuk memanggil class testing, fungsi, method
dengan

parameter

"id

=

5",

maka

alamat

URL-nya

adalah

"http://localhost/aplikasi/index.php/testing/show_tamu/5". Sedangkan untuk berkas controller
yang berada dalam folder, maka segmen pertama adalah nama folder. Misalkan class di gambar
5.11

ada

pada

folder

buku_tamu,

maka

alamat

URL-nya

menjadi

"..index.php/buku_tamu/testing..".
5.5.4 Penulisan Kode Pemrograman untuk Model
Model adalah kode pemrograman yang ditulis oleh pemrogram (opsional) untuk
melakukan fungsi logika aplikasi terutama yang berhubungan dengan koneksi database, meski
bagaimanapun juga semua yang dikerjakan di Model dapat dituliskan pada controller. Contoh
implementasi Model adalah seperti pada gambar 5.15.
class Blogmodel extends Model {

54

var $title = '';
var $content = '';
var $date = '';
function Blogmodel()
{ parent::Model(); }
function get_last_ten_entries()
{ $query = $this->db->get('entries', 10);
return $query->result(); }
function insert_entry()
{ $this->title = $_POST['title'];
$this->content = $_POST['content'];
$this->date = time();
$this->db->insert('entries', $this); }
function update_entry()
{ $this->title = $_POST['title'];
$this->content = $_POST['content'];
$this->date = time();
$this->db->update('entries', $this, array('id' => $_POST['id']));
}}

Gambar 5.15 Contoh Penulisan Berkas Model [sumber: hasil implementasi]
Seperti pada controller, model merupakan class yang diturunkan dari class induk Model
yang ada pada pustaka, dan juga saat membuat model perlu juga membuat constructor yang
berisi perintah inisialisasi class induk. Kemudian untuk memanggil berkas model yang telah
dibuat ke dalam controller atau berkas model yang lain, dapat menggunakan kode "$this->load>model('namamodel')". Cara lain untuk memanggil model adalah menggunakan konfigurasi
auto_load yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan begitu model dapat langsung digunakan
pada aplikasi.
5.5.5 Penulisan Kode Pemrograman untuk View
Berkas view bisa dikatakan semacam template tampilan untuk aplikasi web, dengan
memisahkan view dari logika pemrograman memungkinkan program dengan logika yang sama
namun dapat berganti tampilan dengan mudah. Untuk dapat diakses, view harus dipanggil oleh
controller terlebih dahulu seperti yang ditampilkan pada gambar 5.11.
Selain memanggil view, controller juga dapat memasukkan data dinamis pada view
dengan menggunakan variabel bertipe array. Dan juga melalui controller, tampilan yang ada
pada view dapat dimuat sebagai data dan dimasukkan pada variabel. Contoh penulisan view
seperti pada gambar 5.16.
<html>
<head>
<title><?php echo $title;?></title>
</head>

<body>
<h1><?php echo $heading;?></h1>
<h3>My Todo List</h3>
<ul>
<?php foreach($todo_list as $item):?>
<li><?php echo $item;?></li>
<?php endforeach;?>
</ul>
</body>
</html>

Gambar 5.16 Contoh Penulisan Berkas View [sumber: hasil implementasi]
Pada gambar di atas terlihat ada penulisan syntax alternatif PHP, yaitu pada penulisan kode perulangan
"foreach(..): ... endforeach". Syntax tersebut merupakan syntax alternatif yang biasa dipakai dalam
penulisan template karena lebih definitif dan lebih mudah dibedakan dari HTML, meskipun begitu
syntax PHP standard (menggunakan "{" dan "}") masih tetap dapat digunakan.
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VII.
7.1

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Penelitian yang sudah dilakukan sampai saat ini menghasilkan beberapa kesimpulan

yang berkaitan dengan tujuan dan masalah penelitian, yaitu:
1.

Dengan menggunakan pola perancangan model view controller (MVC) dalam web
apllication framework, yang memisahkan berkas logika pemrograman dan halaman
presentasi, membuat perangkat lunak berbasis web dapat dikembangkan secara bersamasama oleh banyak pemrogram dan desainer tanpa harus saling menunggu.

2.

BesanPHP adalah framework yang menggabungkan kemampuan reusable component
dan MVC design pattern. Framework ini dapat digunakan untuk membantu proses
pengembangan perangkat lunak berbasis web skala besar, namun kurang efektif
digunakan pada pengembangan perangkat lunak berbasis web skala kecil.

7.2
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