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Abstract 

ORM and SQL Query are two techniques of accessing data in a database that can be 

used to develop web applications. In  CodeIgniter framework both techniques can be used so 

that programmer could choose one of them to access the database or can use both in the 

same application. So we need to compare these two techniques to determine the 

performance of each technique in the same application. The comparisons which are made 

between ORM and Query SQL are seen through the result of speed of data access, 

performance using WAPT and through the results of the questionnaire. The results ORM 

techniques are faster to access data in the insert and update data, while the SQL query is 

faster in the select and delete data. For the program code, the ORM is more concise than 

the SQL Query. 
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Abstrak 

ORM dan Query SQL merupakan dua teknik pengaksesan data dalam basis data yang 

dapat digunakan dalam membangun aplikasi web. Pada framework CodeIgniter kedua 

teknik tersebut dapat digunakan dan menyebabkan programmer bisa  memilih salah satu 

cara untuk mengakses basis data atau bisa juga menggunakan keduanya dalam aplikasi 

yang sama. Sehingga perlu dilakukan perbandingan kedua teknik tersebut untuk 

mengetahui performance masing-masing teknik dalam aplikasi yang sama. Perbandingan 

dilakukan dari sisi kecepatan akses data, kode program, dan perbandingan performance 

menggunakan WAPT. Hasil yang didapat adalah teknik ORM lebih cepat untuk akses data 

pada proses insert dan update data, sedangkan Query SQL lebih cepat dalam proses select 
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dan delete data. Untuk hal kode program, ORM lebih ringkas dibandingkan dengan Query 

SQL. 

Kata Kunci : ORM, Query SQL, Web, Framework CodeIgniter 
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1. Pendahuluan 
 

Teknologi dalam dunia web saat ini menyajikan berbagai macam alternatif yang 

dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi web. Mulai dari Content Managements 

System (CMS), HTML5, framework PHP dan sebagainya. Semuanya muncul dengan tujuan 

untuk semakin memudahkan programmer dalam mengembangkan aplikasi web. 

Framework PHP yang ada saat ini telah mendukung berbagai macam fasilitas yang 

memudahkan programmer dalam menciptakan aplikasi web yang handal. Kebanyakan 

framework tersebut telah menyediakan library-library yang dapat langsung digunakan. 

Beberapa library yang yang ditonjolkan adalah library untuk dukungan Model View 

Controller (MVC) dan Object Relational Mapping (ORM). 

Prinsip MVC menyediakan arsitektur aplikasi yang membagi aplikasi menjadi 3 (tiga) 

bagian, yaitu bagian Model, View dan Controller, sehingga pengembangan aplikasi akan 

menjadi lebih mudah dibandingkan semua bagian ditempatkan pada lokasi yang sama. 

Sedangkan ORM menawarkan mekanisme manipulasi data dalam database dengan lebih 

mudah dibandingkan dengan menggunakan Query SQL [1]. 

Pada penelitian kali ini akan dilakukan perbandingan penggunaan ORM dan Query 

SQL dalam pengembangan Sistem Informasi Pegawai di MG Sport Musik. Framework ORM 

yang digunakan adalah framework CodeIgniter atau CI. Alasan digunakannya framework ini 

adalah karena framework ini merupakan framework yang sering digunakan dalam 

pengembangan aplikasi web [6]. Selain itu framework CI juga telah mendukung prinsip MVC 

dan juga mendukung 2 (dua) teknik dalam pengaksesan data dalam basis data, yaitu 

dengan Query SQL dan dengan ORM atau dalam CodeIgniter ini dikenal dengan sebutan 

Active Record. 

Dukungan 2 (dua) teknik pengaksesan data dalam basis data tersebut menyebabkan 

programmer bisa  memilih salah satu cara untuk mengakses basis data atau bisa juga 

menggunakan keduanya dalam aplikasi yang sama. Padahal kedua teknik tersebut 

mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu dalam penelitian ini 
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akan dilakukan perbandingan kedua teknik tersebut untuk mengetahui performance 

masing-masing teknik dalam aplikasi yang sama.  

Perbandingan dilakukan dengan cara membuat 2 (dua) buah aplikasi web dengan 

framework CodeIgniter, namun teknik pengaksesan ke database masing-masing aplikasi 

dibuat berbeda, yaitu satu aplikasi menggunakan Query SQL biasa dan aplikasi yang lain 

menggunakan teknik ORM. Kedua teknik tersebut akan dibandingkan dari sisi kecepatan 

akses data dan dari sisi kode program yang digunakan. 

 

2. Kajian Pustaka 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini berjudul 

Implementasi Konsep Object Relational Mapping dan Model View Controller pada 

Manajemen Pembelian, Penjualan dan Inventory [1]. Pada penelitian ini dilakukan 

implementasi teknik ORM dan MVC menggunakan framework Hibernate dan dilakukan 

perbandingan pengkodean menggunakan Hibernate dan JDBC.  

Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Object Relational Mapping dengan 

Framework Hibernate mempermudah programmer dalam pembuatan tabel yang digunakan 

secara otomatis karena pembuatan tabel, kolom dan relasi antar tabel sudah dibuat 

langsung dari penggunaan model atau entitas pada aplikasi. Sedangkan dari sisi 

perbandingan didapatkan bahwa tahap pengkodean yang dilakukan dengan ORM Hibernate 

membuktikan bahwa penerapannya mereduksi banyak baris program dibandingkan dengan 

penggunaan script pada JDBC. Salah satu alasannya adalah dikarenakan pada Hibernate 

menggunakan parameter dalam bentuk object yang merujuk ke setiap fungsi model yang 

terdapat pada aplikasi. Sehingga penggunaan satu untuk semua dapat diimplementasi pada 

ORM Hibernate, dibanding JDBC harus memecah isi model untuk dimasukan menjadi 

parameter pada prepare statement. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini 

teknik ORM diterapkan pada aplikasi web yaitu dengan framework ORM dan dilakukan 

perbandingan dengan Query SQL melalui 2 (dua) web yang dibuat. Sedangkan pada 

penelitian terdahulu aplikasi yang dikembangkan adalah aplikasi dekstop menggunakan 

framework Hibernate dan tidak dilakukan perbandingan dengan Query SQL dari sisi 

kecepatan akses basis data. 

 

Object Relational Mapping 

Pendekatan berorientasi obyek atau object oriented sekarang ini banyak sekali 

digunakan dalam pengembangan aplikasi bisnis. Banyak sekali kelebihan dengan 

digunakannya pendekatan ini. Pendekatan berorientasi obyek dan pendekatan relasional 

memiliki paradigma yang berbeda. Pendekatan berorientasi obyek sering merujuk pada hal-
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hal dalam pengembangan software, seperti pewarisan, enkapsulasi, dan lain sebagainya. 

Sedangkan pendekatan relational didasarkan pada prinsip matematika yang kemudian 

diterapkan dalam database. Ketika kedua paradigma ini digabungkan, muncullah Object 

Relational Mapping, yaitu pemetaan dari model relasional ke model obyek, atau sebaliknya, 

di mana tabel database dipetakan ke dalam kelas-kelas, atau sebaliknya kelas-kelas 

dipetakan ke dalam bentuk database relasional [2]. 

ORM muncul ketika terjadi perbedaan paradigma antara database relational dengan 

pemrograman berorientasi obyek. Dalam paradigma database relational, pengaksesan basis 

data dilakukan menggunakan query sehingga akan dikembalikan dalam bentuk record. 

Sedangkan dalam paradigma berorientasi obyek ketika seorang programmer bekerja 

dengan pendekatan OOP, maka paradigma yang digunakan tentunya paradigma 

berorientasi obyek. Sehingga ketika kedua paradigma tersebut digunakan bersama tidak 

akan sesuai. Lalu kemudian muncullah konsep ORM yang sanggup menjembatani kedua 

paradigma tersebut. 

Pada teknik ORM, suatu database dapat dipetakan menjadi sebuah class sehingga 

tercipta sebuah database virtual yang memungkinkan diakses menggunakan pendekatan 

berorientasi obyek. Pada dasarnya dengan menggunakan ORM dapat dibuat suatu kelas 

dengan variabel-variabel yang mewakili field-field dalam tabel database. Untuk 

memasukkan suatu record dapat dilakukan dengan membuat obyek dari kelas tersebut, 

memasukkan variabel value dan memanggil function dalam kelas tersebut yang bertugas 

menangani insert record. Gambar 1  memperlihatkan pemetaan tabel dalam database ke 

dalam kelas-kelas. 

 

Gambar 1 Pemetaan Database ke Kelas [3] 

Suatu kelas kadang tidak memiliki atribut sama sekali, kadang memiliki satu atribut, 

dan dapat juga memiliki lebih dari satu atribut. Ketika mendesain kelas untuk dipetakan ke 

dalam database, atribut-atribut inilah yang menjadi kolom-kolom dari tabel yang 

merepresentasikan kelas yang dibuat. Setiap atribut pada kelas yang dibuat akan 

membentuk satu kolom atau sering disebut field pada tabel database. 

 

Query SQL 
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Sebuah query adalah sebuah ekspresi bahasa yang menggambarkan data yang akan 

didapatkan kembali dari sebuah database. Dalam hubungannya dengan optimisasi query, 

seringkali diasumsikan bahwa query-query tersebut dinyatakan dalam sebuah dasar-dasar 

isi dan sekumpulan cara orientasi, yang memberikan optimizer pilihan-pilihan diantara 

alternatif prosedur-prosedur evaluasi. [4] 

Query dapat digunakan pada beberapa keadaan. Kebanyakan aplikasi nyatanya 

adalah permintaan-permintaan secara langsung dari user yang memerlukan informasi 

tentang bentuk maupun isi dari database. Apabila permintaan user terbatas pada 

sekumpulan query-query standar, maka query-query tersebut dapat dioptimisasi secara 

manual oleh pemrograman prosedur-prosedur pencarian gabungan dan membatasi input 

dari user pada sebuah ukuran menu. Tetapi bagaimanapun juga, sebuah sistem optimisasi 

query otomatis menjadi penting apabila query-query khusus dinyatakan dengan 

menggunakan bahasa query yang digunakan secara umum seperti SQL. 

Aplikasi yang kedua dari query terjadi pada transaksi-transaksi yang mengubah data 

yang disimpan berdasarkan nilainya saat itu. Pada akhirnya, query seperti ekspresi-ekspresi 

dapat digunakan secara internal dalam sebuah DBMS, sebagai contoh adalah untuk 

mengecek kebenaran akses dan menyamakan kebenaran akses-akses yang terjadi. 

Membicarakan tentang query, sangat erat hubungannya dengan cara penulisan query 

tersebut ke dalam sebuah bentuk bahasa yang mudah dimengerti. Pada umumnya, bahasa 

query yang digunakan untuk mengekspresikan sebuah pernyataan dari query adalah SQL 

(Structure Query Language). 

SQL adalah sebuah bahasa database yang luas yang memiliki statement-statement 

(pernyataan) untuk definisi data, query dan update data (memperbaharui data). SQL 

mempunyai satu statement dasar untuk mendapatkan kembali informasi dari sebuah 

database. Statement dasar dari SQL adalah SELECT. 

 

Framework PHP 

Framework PHP merupakan suatu software yang dibuat menggunakan bahasa 

pemrograman PHP. Software ini nantinya akan mampu membuat aplikasi web lain berbasis 

software framework tadi [5]. Dengan digunakannya framework, programmer bisa 

menghemat waktu, karena semua fungsi untuk pembuatan web sudah tersedia dan bisa 

langsung digunakan. 

Jika terjadi upgrade terhadap framework, para pengguna framework tersebut hanya 

perlu melakukan upgrade mesin framework-nya saja tanpa perlu menulis ulang program. 

Dengan adanya upgrade, kinerja suatu framework akan menjadi semakin baik, karena 

kemungkinan akan ada fitur baru yang membuat aplikasi yang dibuat menjadi semakin baik. 

Bekerja dengan framewrok PHP juga lebih terstruktur, karena untuk beberapa framework 

PHP telah mendukung konsep MVC (Model View Controller) yang memungkinkan aplikasi 

web dapat dikerjakan oleh banyak orang. 
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Berikut ini merupakan 10 framework PHP yang paling populer dan sering digunakan: 

CodeIgniter, CakePHP, Zend, Yii, Symponi, PHPDevShell, Prado, Akelos, Zoop dan QPHP. 

 

CodeIgniter 

CodeIgniter membiarkan programmer untuk memfokuskan diri pada pembuatan 

situs web dengan meminimalkan pembuatan kode untuk berbagai tujuan pembuatan situs 

web. [6] 

Alasan kenapa menggunakan CodeIgniter yaitu sebagai berikut: 

- Gratis 
CodeIgniter dilisensikan di bawah Apache, ini berarti dapat menggunakannya sesuai 

dengan keinginan programmer. 

- Berjalan di PHP versi 4 dan 5 
Sekarang ini PHP sudah mencapai versi 5, meskipun begitu masih banyak programmer 

yang tetap menggunakan PHP versi 4, oleh sebab itu CodeIgniter dikembangkan agar 

tetap kompatibel dengan PHP versi 4. 

- Ringan dan cepat 
Secara umum CodeIgniter hanya berjalan dengan menggunakan beberapa  pustaka 

saja, dengan demikian hanya membutuhkan sumber daya (resource) yang sedikit 

sehingga ringan dan cepat dijalankan. 

- Menggunakan MVC 
CodeIgniter menggunakan lingkungan pengembangan dengan metode MVC yang 

membedakan antara logika dan tampilan, sehingga proyek bisa lebih mudah dipecah-

pecah. Ada bagian yang khusus membuat tampilan dan bagian yang membuat kode 

programmnya. 

- Dokumentasi 
Salah satu hal yang bisa dijadikan barometer apakah sebuah aplikasi benar-benar 

dikembangkan atau tidak bisa dilihat dari dokumentasinya. Dalam hal ini CodeIgniter 

sangat luar biasa, terdapat dokumentasi yang sangat lengkap tentang semua hal yang 

ada dalam CodeIgniter. Mulai dari langkah instalasi sampai dokumentasi fungsi-

fungsinya tersedia. Adanya dokumentasi sangat memudahkan bagi pemula dalam 

mempelajari lingkungan pengembangan situs web dengan CodeIgniter. 

- Pustaka yang lengkap 
CodeIgniter dilengkapi dengan berbagai pustaka siap pakai untuk berbagai kebutuhan, 

misalnya saja koneksi database, email, session, keamanan, manipulasi gambar dan 

banyak lagi. 

Berikut ini fitur-fitur yang didukung oleh CodeIgniter : 

- Sistem berbasis Model View Controller 
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- Kompatibel dengan PHP versi 4 dan versi 5 
- Ringan dan cepat 
- Terdapat dukungan untuk berbagai basis data 
- Mendukung ORM (Active Record) Database 
- Mendukung form dan validasi data masukkan 
- Tersedia pengaturan session 
- Tersedia class untuk mengirim email 
- Tersedia class untuk manipulasi gambar 
- Tersedia class untuk upload file 
- Tersedia class yang mendukung transfer via FTP 
- Mendukung lokalisasi bahasa 
- Tersedia class untuk melakukan pagination (membuat tampilan perhalaman) 
- Mendukung enkripsi data 
- Mendukung benchmarking (suatu standart ukuran) 
- Mendukung caching (tempat penyimpanan) 
- Pencatatan error yang terjadi 
- Tersedia class untuk membuat kalender 
 

3. Metode Penelitian 

Perbandingan yang dipakai dalam penelitian ini didapat dengan 

membandingkan waktu eksekusi antara ORM (Object Relational Mapping) dan 

Query SQL. KarenaORM dan Query SQL berbeda dari sisi kode program dan teknik 

akses data programming maka dilakukan perbandingan dengan beberapa parameter 

antaralain speed, performa, dan dari sisi kode program.  

Perancangan Bagian Model dengan ORM 

Perancangan bagian model pada aplikasi yang dibangun menggunakan ORM 

berbeda dengan menggunakan Query SQL. Pada bagian model aplikasi ORM, dilakukan 

dengan membuat fungsi-fungsi pengaksesan basis data. Bagian model ORM dapat dilihat 

pada Kode Program 1. 
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Kode Program 1 Perancangan Bagian Model ORM 

Kode Program 1 memperlihatkan perancangan bagian model aplikasi ORM. 

Fungsi-fungsi yang telah disiapkan akan ditambahkan perintah ORM untuk 

mengakses data dalam basis data. 

 

Perancangan Bagian Model dengan Query SQL 

Kode Program 2 merupakan perancangan bagian model aplikasi yang dibuat 

menggunakan Query SQL. 

 

Kode Program 2 Perancangan Bagian Model Query SQL 
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Fungsi-fungsi pada Kode Program 2 akan ditambahkan dengan perintah Query SQL 

untuk mengakses data dalam basis data. 

 

Perancangan Basis Data 

Perancangan tabel pada database merupakan hal yang penting dalam membangun 

sebuah aplikasi. Pada aplikasi ini dibangun beberapa tabel yang diperlukan dalam 

pembuatan aplikasi yaitu tabel pegawai, tabel unit, tabel jabatan, tabel absen, tabel cuti 

dan tabel setting. 

 

Tabel 1  Tabel Pegawai 

Field Type Lenght 

nip varchar 10 

nama varchar 45 

jenis_kelamin varchar 10 

tanggal_lahir date - 

alamat varchar 100 

telepon varchar 5 

email varchar 45 

kode_unit varchar 25 

kode_jabatan varchar 25 

password varchar 15 

 

Tabel 1 menunjukkan struktur dari tabel pegawai, di mana terdapat 10 (sepuluh) 

kolom, yaitu nip, nama, jenis_kelamin, tanggal_lahir, alamat, telepon, email, kode_unit, 

kode_jabatan dan password. 

 

Tabel 2  Tabel Unit 

Field Type Lenght 

kode_unit  varchar  25 

nama_unit varchar 45 

keterangan_unit  varchar 45 
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Tabel 2 menunjukkan struktur dari tabel unit, di mana terdapat 3 (tiga) kolom yaitu 

kode_unit, nama_unit dan keterangan_unit. 

 

Tabel 3  Tabel Jabatan 

Field Type Lenght 

kode_jabatan  varchar  25 

nama_jabatan varchar 45 

keterangan_jabatan varchar 45 

Tabel 3 menunjukkan struktur dari tabel jabatan, di mana terdapat 3 (tiga) kolom 

yaitu kode_jabatan, nama_jabatan dan keterangan_jabatan. 

 

 

Tabel 4  Tabel Absen 

Field Type Lenght 

id  int  - 

nip varchar 15 

tanggal  date - 

kehadiran varchar 25 

 

Tabel 4 menunjukkan struktur dari tabel absen, di mana terdapat 4 (empat) kolom 

yaitu id, nip, tanggal dan kehadiran. 

 

Tabel 5 Tabel Cuti 

Field Type Lenght 

id  int  - 

nip varchar 0 

jenis_cuti  varchar 45 

tanggal_mulai date - 
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tanggal_selesai date - 

jumlah_hari int - 

keterangan varchar 45 

status varchar 25 

kode_unit varchar 25 

Tabel 5 menunjukkan struktur dari tabel cuti, di mana terdapat 9 (sembilan) kolom 

yaitu id, nip, jenis_cuti, tanggal_mulai, tanggal_selesai, jumlah_hari, keterangan, status dan 

kode_unit. 

 

Tabel 6  Tabel Setting 

Field Type Lenght 

username  varchar  15 

password varchar 20 

Tabel 6 menunjukkan struktur dari tabel setting, di mana terdapat 2 (dua) kolom 

yaitu username dan password. 

 

Cara Perbandingan ORM dan Query SQL 
Pada bagian ini akan dijelaskan tentang cara yang digunakan untuk melakukan 

perbandingan ORM dan Query SQL dalam pengaksesan data dalam basis data.  

Perbandingan dilakukan dari sisi kecepatan akses data dalam basis data dan juga dari sisi 

kode program yang digunakan. Pada perbandingan kecepatan dilakukan dengan 

menggunakan fungsi microtime pada PHP. Kode Program 3 adalah cara yang digunakan 

untuk melakukan perbandingan kecepatan. 

 

 

 

 

 

Kode Program 3 Kode Pengujian Kecepatan Akses 

 <?php 

$waktu_sebelum_proses = microtime(true); 

/* bagian proses yang diuji */ 

$waktu_setelah_proses = microtime(true); 

$waktu_proses = $waktu_setelah_proses - $waktu_sebelum_proses; 

echo “$waktu_proses detik”; 
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Kode Program 3 menunjukkan fungsi microtime yang digunakan untuk mengambil 

waktu dalam satuan detik. Lama proses dihitung dari waktu setelah proses dikurangi 

dengan waktu sebelum proses. Hasil waktu proses ini digunakan untuk menganalisis 

kecepatan penggunaan ORM untuk pemrosesan data dalam basis data. 

Pada perbandingan kode program akan dilihat dari implementasi fungsi-fungsi 

pada perancangan model pada Kode Program 1 dan Kode Program 2. Sedangkan 

perbandingan performance web akan dilakukan dengan bantuan software WAPT 

(Web Application Testing). 

 

4. Hasil Implementasi dan Pembahasan 

Tampilan pertama yang dihadapi oleh user adalah tampilan form login seperti terlihat 

pada Gambar 1. 

 

Gambar 1 Halaman Login 

Mekanisme validasi login menggunakan mekanisme login yang disediakan 

oleh CodeIgniter, yaitu dengan memanfaatkan session pada CodeIgniter. Kode 

Program tersebut dapat dilihat pada Kode Program 4. 
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Kode Program 4 Perintah untuk Validasi Login 

 

 

 

 

 

 

 

Kode Program 4 adalah perintah untuk penanganan login menggunakan 

session pada CodeIgniter. Pada baris 1 terdapat kondisi di mana jika query yang 

dikirimkan menghasilkan record yang artinya username dan password terdapat 

dalam tabel pada basis data, maka perintah dilanjutkan ke baris 2 hingga 12. Jika 

username dan password tidak ada dalam basis data, makan akan mengembalikan 

nilai false. 

Mekanisme session untuk login dimulai dengan menghapus session yang 

sudah ada sebelumnya, yaitu dengan perintah pada baris 6. Selanjutnya sistem akan 

menciptakan session baru dengan perintah pada baris 7. Perintah pada baris 8 

dikerjakan untuk menghapus nilai password lalu akan dibuat session baru dengan 

nama baris hasil query yang di dalamnya terdapat nilai username. Sistem akan 

memberikan validasi bahwa login berhasil dan akan mengembalikan nilai true. 

Jika validasi login menghasilkan nilai true, maka halaman web akan dialihkan 

ke halaman yang sesuai dengan hak akses saat login. Pada sistem ini terdapat 3 (tiga) 

hak akses yaitu sebagai administrator, kepala unit dan pegawai. Gambar 2 adalah 

halaman home untuk hak akses administrator. 

 
Gambar 2 Halaman Home Adminstrator 

Gambar 2 adalah halaman home administrator yang di dalamnya terdapat 

fitur-fitur untuk mengelola data dalam basis data. Data yang dapat dikelola yaitu data 

pegawai, unit, jabatan, absen dan cuti. Gambar 3 merupakan halaman untuk 

mengelola data unit kerja yang ada di MG Sport & Music. 

1. if ($query->num_rows() > 0) { 
2.             $row = $query->row_array(); 
3.             if ($password != $row['password']) { 
4.                 return false; 
5.             } 
6.             $this->CI->session->sess_destroy(); 
7.             $this->CI->session->sess_create(); 
8.             unset($row['password']); 
9.             $this->CI->session->set_userdata($row); 
10.             $this->CI->session 

11.         ->set_userdata(array('logged_in' => true)); 

12.             return true; 

13.         } else { 

14.             return false; 

15. } 
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Gambar 3 Halaman Pengelolaan Data Unit Kerja 

Kode Program untuk menampilkan data unit dapat dilihat pada Kode Program 

5. 
Kode Program 5 Perintah Menampilkan Data Unit Kerja 

 
 
 
 
 
 

 
 
Kode Program 5 adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan data unit 

kerja dari basis data. Data hasil query dari basis data disimpan dalam array dengan 

nama $data[‘tunit’]. Array yang berisi data unit ini selanjutnya dikirimkan ke 

halaman view dengan nama unit untuk ditampilkan dalam halaman web. 

 

Hasil Pengujian 

Pengujian sistem dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan alpha testing 

dan beta testing. Uji alpha testing dilakukan dengan metode blackbox testing, yaitu 

dengan cara menguji fungsionalitas aplikasi apakah sudah berjalan sesuai yang 

dirancang atau belum. 

Pengujian beta testing dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan 

demo aplikasi kepada bagian kepala unit di MG Sport & Music. Pengujian ini 

dilakukan juga kepada pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut. 

Hasil pengujian dengan blackbox testing dapat dilihat pada Tabel 7. 
Tabel 7 Hasil Pengujian Blackbox Testing 

No. Poin Pengujian Data Input Hasil Uji Status 

1 Proses Login 

Username: benar 

Password: benar 

Berhasil login valid 

Username: benar 

Password: salah 

Login gagal valid 

Username: salah 

Password: salah 

Login gagal valid 

2 
Proses Tambah 

Semua field diisi Berhasil valid 

1. function get_unit() { 
2.     if ($this->session->userdata('logged_in') == true) { 
3.             $data['judul'] = 'Daftar Unit'; 
4.   $data['ket'] = ""; 

5. $data['tunit'] = $this->munit->get_data_unit('unit',  
'kode_unit', 'asc')->result(); 

6.             $this->load->view('unit', $data); 
7.         } else { 
8.             redirect('login/index', 'refresh'); 
9.         } 
10. } 
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Data Pegawai 

Baru 

dengan lengkap disimpan 

dalam basis 

data 

Ada beberapa field 

yang tidak diisi dengan 

lengkap 

Gagal 

Disimpan 

dalam basis 

data 

valid 

3 

Proses Tambah 

Permohonan Cuti 

Semua field diisi 

dengan lengkap 

Berhasil 

disimpan 

dalam basis 

data 

valid 

 

 Ada beberapa field 

yang tidak diisi dengan 

lengkap 

Gagal 

Disimpan 

dalam basis 

data 

valid 

4 

Proses Ganti 

Password 

Password lama: benar 

Password baru: benar 

Ganti 

password 

berhasil 

valid 

 

 Password lama: salah 

Password baru: benar 

Ganti 

password 

gagal 

valid 

 

Berdasarkan hasil pengujian blackbox pada Tabel 7, maka dapat disimpulkan 

bahwa aplikasi sudah berjalan sesuai dengan yang dirancang dan bisa dilanjutkan ke 

pengujian beta testing. 

Pengujian Beta Testing dilakukan dengan melakukan demo program di 

tempat studi kasus untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibuat sudah memenuhi 

kebutuhan atau belum. Pengujian ini menghasilkan bahwa aplikasi sudah berhasil 

memenuhi kebutuhan akan sistem informasi pegawai yang dibutuhkan. 

 

Hasil Perbandingan dan Analisis 

Berikut ini akan disajikan hasil perbandingan yang dilakukan. Perbandingan 

dilakukan dengan melihat kecepatan teknik ORM dan Query SQL dalam 

pengaksesan data dalam basis data. Selain itu akan dibandingkan juga dari sisi kode 

program. Untuk mendapatkan kecepatan akses data dari basis data, digunakan fungsi 

microtime pada PHP. Kode Program 6 merupakan fungsi microtime untuk 

mendapatkan kecepatan dalam satuan detik. 
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Kode Program 6 Perintah untuk Fungsi Microtime 

 

 

 

 

Kode Program 6 menunjukkan fungsi microtime yang digunakan untuk mengambil 

waktu dalam satuan detik. Lama proses dihitung dari waktu setelah proses dikurangi 

dengan waktu sebelum proses. Hasil waktu proses ini digunakan untuk menganalisis 

kecepatan penggunaan ORM untuk pemrosesan data dalam basis data. 

Berikut ini akan disajikan hasil kecepatan akses data dari basis data. Data yang 

digunakan sebanyak 1500 record data di dalam basis data. Tabel 8 merupakan hasil 

pengujian kecepatan yang telah dilakukan. 

 

Tabel 8 Hasil Waktu Rata-Rata Penggunaan ORM dan Query SQL 

No Proses yang Diuji 

Menggunakan 

ORM 

(detik) 

Menggunakan Query 

SQL 

(detik) 

1 Lihat data pegawai 

(select) 
0,0017772197723 0,000612330437 

2 Tambah data pegawai 

(insert) 

0,032602238655 0,0376908779144 

3 Ubah data pegawai 

(update) 

0,031779503822 0,0419917821884 

4 Hapus data pegawai 

(delete) 

0,0437372207642 0,0420143127441 

5 Simpan absen (insert 

data > 1) 

0,353449440002 0,366860461235 

 

1. <?php 

2. $waktu_sebelum_proses = microtime(true); 

/* blog proses yang diuji */ 

3. $waktu_setelah_proses = microtime(true); 

4. $waktu_proses = $waktu_setelah_proses - 

$waktu_sebelum_proses; 

5. echo “$waktu_proses detik”; 

6. ?> 
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Berdasarkan Tabel 8 terlihat bahwa untuk proses insert, update dan delete data 

dalam basis data tidak berbeda jauh. Pada proses insert data, ORM lebih cepat 

0,0050886392593 detik dibandingkan dengan Query SQL. Pada proses update data, ORM 

lebih cepat 0,0102122783661 detik dibandingkan dengan Query SQL. Pada proses delete 

data, Query SQL lebih cepat 0,0017229080200 detik dibandingkan dengan ORM. Pada 

proses insert data dengan data lebih dari 1 data dalam sekali proses, ORM lebih cepat 

0,013411021233 detik dibandingkan dengan Query SQL. Sedangkan untuk proses select, 

Query SQL lebih cepat 0,0011648893356 detik dibandingkan dengan ORM. Hasil select ini 

terlihat mencolok berdasarkan hasil pada Tabel 8. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk proses select data (terutama 

dengan jumlah data yang banyak), Query SQL lebih cepat dibandingkan dengan ORM. Jadi 

untuk aplikasi yang sering melakukan select data dari basis data, misalnya aplikasi Business 

Intelligence (OLAP), lebih baik menggunakan Query SQL untuk mengambil data dari basis 

data. Sedangkan untuk proses insert, update dan delete data, Query SQL dan ORM bisa 

dikatakan berimbang. 

Perbandingan berikutnya dilakukan dari sisi kode program yang digunakan di 

ORM dan Query SQL. Kode Program 7 adalah kode program proses select data 

menggunakan ORM, dan Kode Program 8 adalah proses select data menggunakan 

Query SQL. 
Kode Program 7 Perintah untuk Select Data dengan ORM 

 

 

 

Kode Program 8 Perintah untuk Select Data dengan Query SQL 

 

 

Untuk proses select data menggunakan ORM dilakukan dengan 

memanfaatkan fungsi get yang sudah disediakan oleh CodeIgniter, sedangkan pada 

Query SQL dilakukan dengan Query SQL yang dibuat sendiri yang kemudian 

dieksekusi oleh fungsi query bawaan PHP. 

Untuk proses insert data, kode program diperlihatkan pada Kode Program 9 

dan Kode Program 10. 
Kode Program 9 Perintah untuk Insert Data dengan ORM 

 
 
 
 

Kode Program 10 Perintah untuk Insert Data dengan Query SQL 

 
 
 
 

1. public function ambil_karyawan($num, $offset) 
2. { 
3.   $this->db->order_by('nip', 'ASC'); 

4.  $data = $this->db->get('pegawai', $num, $offset); 

5.  return $data->result();  

6. } 

1. function getDataPegawai(){ 
2.  $q = "SELECT * FROM pegawai ORDER BY nip ASC"; 

3.  return $this->db->query($q);   

4. } 

1. function insert($table,$data){ 
2.         $this->db->insert($table, $data); 
3.         return $this->db->insert_id(); 
4. } 

1. function 
insertDataPegawai($nip,$nama,$jenis_kelamin,$tanggal_lahir,$al

amat,$telepon,$email,$kode_unit,$kode_jabatan,$password){ 

  $q = "INSERT INTO 

pegawai(nip,nama,jenis_kelamin,tanggal_lahir,alamat,telepon,email

,kode_unit,kode_jabatan,password) 

values('$nip','$nama','$jenis_kelamin','$tanggal_lahir','$alamat'

,'$telepon','$email','$kode_unit','$kode_jabatan','$password')"; 

2.   return $this->db->query($q);  

3.  } 
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Pada proses insert data, pada teknik ORM cukup memanfaatkan fungsi insert 

yang sudah disediakan oleh CodeIgniter, sedangkan pada teknik Query SQL, 

dilakukan dengan menuliskan query insert data dan dieksekusi dengan fungsi query 

dari PHP. 

 

 

Untuk proses update data diperlihatkan oleh Kode Program 11 dan Kode 

Program 12. 
Kode Program 11 Perintah untuk Update Data dengan ORM 

 
 
 

 
Kode Program 12 Perintah untuk Update Data dengan Query SQL 

 
 
 

 
 
 
 
Pada Kode Program 11, proses update dengan ORM dilakukan dengan 

memanggil fungsi update yang sudah disediakan oleh CodeIgniter. Sedangkan pada 

Query SQL dilakukan dengan menuliskan Query SQL yang dieksekusi oleh fungsi 

query PHP. 

Untuk proses delete data dilakukan oleh Kode Program 13 dan Kode Program 

14. 
Kode Program 13 Perintah untuk Delete Data dengan ORM 

 
 

 
 

Kode Program 14 Perintah untuk Delete Data dengan Query SQL 

 
 
 
 

Pada proses delete data dengan ORM dilakukan oleh fungsi delete yang 

disediakan dalam CodeIgniter, sedangkan pada teknik Query SQL dilakukan dengan 

menuliskan query dan dieksekusi oleh fungsi query dari PHP. 

Berdasarkan perbandingan dari sisi kode program terlihat bahwa pada ORM, 

penulisan kode program lebih sedikit, karena pada framework ORM yang digunakan 

(CodeIgniter) telah disediakan fungsi-fungsi untuk melakukan akses ke basis data. 

1. function update($table, $nip, $data){ 
2.         $this->db->where('nip', $nip); 
3.         return $this->db->update($table, $data); 
4. } 

1. function 
updateDataPegawai($nip,$nama,$jenis_kelamin,$tanggal_lahir,$al

amat,$telepon,$email,$kode_unit,$kode_jabatan,$password){ 

  $q = "UPDATE pegawai SET nama='$nama', 

jenis_kelamin='$jenis_kelamin', tanggal_lahir='$tanggal_lahir', 

alamat='$alamat', telepon='$telepon', email='$email', 

kode_unit='$kode_unit', kode_jabatan='$kode_jabatan', 

password='$password' WHERE nip='$nip'"; 

2.   return $this->db->query($q);  

3. } 

1. function del_by_nip($table, $nip) { 
2.         $this->db->where('nip', $nip); 
3.         $this->db->delete($table); 
4. } 

1. function deleteDataPegawai($nip){ 
2.   $q = "DELETE FROM pegawai WHERE nip='$nip'"; 

3.   return $this->db->query($q);  

4. } 
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Sedangkan pada teknik Query SQL, kode program yang harus dituliskan lebih 

banyak dibandingkan dengan ORM, terutama pada proses insert dan update data. 

Perbandingan pada sisi performance web juga dilakukan pada kedua aplikasi. 

Pengujian untuk mengetahui perbandingan performance web ini dilakukan dengan 

bantuan software WAPT (Web Application Testing). Gambar 4 merupakan gambar 

grafik performance web ORM yang diuji menggunakan WAPT yang disimulasikan 

menggunakan 20 user dalam waktu 2menit. 

 
Gambar 4 Performance Aplikasi ORM 

 

Dengan grafik pada Gambar 12 dapat dijelaskan tentang performance aplikasi 

yang meliputi waktu response yang dibutuhkan oleh seorang user untuk menunggu 

response dari server, waktu download yang dibutuhkan oleh user dan banyaknya 

halaman web yang dapat dieksekusi tiap detik. Waktu Response / Response Time 

hasil pada grafik menunjukkan bahwa waktu response aplikasi cenderung tidak 

stabil. Karena pada interval waktu tertentu terjadi waktu response yang singkat yaitu 

0.1 detik dan kadang terjadi waktu response yang cenderung lama yaitu 1.5 detik. 

Dalam analisa waktu response terdapat 3 (tiga) batasan, yaitu waktu response 0.1 

detik merupakan batas ideal bagi user dalam menunggu response dari server, 1.0 

detik merupakan batas yang masih bisa ditolerir dan untuk batas 10 detik merupakan 

batas yang tidak dapat ditolerir lagi, karena menurut survey waktu response yang 

memasuki detik ke 8.0 akan membuat user meninggalkan sistem. Dari grafik dapat 

disimpulkan bahwa waktu response masih dapat ditolerir, karena berada dalam batas 

0.1 - 1.5 detik. Download time yang dimaksud di sini adalah waktu yang dibutuhkan 

pada saat user melihat web title (pada browser title bar) hingga user dapat melihat 

halaman web yang meliputi frame, tabel dan HTML text. Dari grafik pada Gambar 

12 terlihat bahwa download time dapat dikatakan stabil (waktu download tidak 

berubah untuk tiap periode waktu) dan singkat (waktu download hanya 0 detik). 

Sedangkan Pages per Second yang dimaksud adalah banyaknya halaman web yang 

dapat dieksekusi tiap detik. Hal ini terlihat pada grafik pada Gambar 4.35 di mana 

untuk tiap interval waktu tertentu tidak terjadi perubahan pages per second yang 

besar. Didapatkan 0.3 halaman tiap detik (paling sedikit) dan 5.0 halaman tiap detik 

(paling banyak). Gambar 5 menunjukkan grafik performance aplikasi web yang 

menggunakan Query SQL.  



 
 

24 
 

 
 

Gambar 5 Performance Aplikasi Query SQL 

Response time aplikasi yang menggunakan Query SQL menunjukkan hasil 

yang tidak stabil dengan response time tercepat 0.1 detik dan paling lama 16 detik. 

Download time menunjukkan hasil yang baik, yaitu masih mendekati 0 detik. 

Sedangkan hasil pages per second Didapatkan 0.0 halaman tiap detik (paling sedikit) 

dan 4.0 halaman tiap detik (paling banyak). 

Berdasarkan pengujian dengan WAPT didapatkan bahwa untuk download 

time, kedua aplikasi sama-sama baik, yaitu waktu download mendekati 0 detik. 

Sedangkan untuk response time dapat dilihat bahwa untuk aplikasi yang 

menggunakan ORM menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan 

aplikasi yang menggunakan Query SQL. Response time juga lebih cepat 

dibandingkan aplikasi yang menggunakan Query SQL. Sedangkan untuk hasil pages 

per second Query SQL menunjukkan hasil yang lebih baik dan stabil dari pada 

ORM. 

 

5. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap perbandingan 

teknik pengaksesan data dalam basis data menggunakan ORM dan Query, dapat 

disimpulkan bahwa teknik ORM unggul dari sisi kecepatan dalam proses insert dan 

update data, sedangkan Query SQL unggul dalam proses select dan delete data. 

Untuk proses select data lebih cepat Query SQL karena kembalian yang dihasilkan 

berupa record yang langsung dapat ditampilkan menggunakan perulanganm, 

sedangkan pada proses select menggunakan ORM kembalian berupa obyek, sehingga 

sebelum ditampilkan menggunakan perulangan, obyek harus diubah terlebih dahulu 

menjadi record. Pada proses insert dan update data, ORM lebih cepat karena ORM 

pada framework CodeIgniter sudah menyediakan fungsi yang langsung bisa 

dieksekusi oleh aplikasi, sedangkan pada Query SQL perintah query harus 

diterjemahkan dulu sebelum dieksekusi oleh aplikasi. 

Berdasarkan perbandingan dari sisi kode program terlihat bahwa pada ORM, 

penulisan kode program lebih sedikit, karena pada framework ORM yang digunakan 

(CodeIgniter) telah disediakan fungsi-fungsi untuk melakukan akses ke basis data. 
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Sedangkan pada teknik Query SQL, kode program yang harus dituliskan lebih 

banyak dibandingkan dengan ORM, terutama pada proses insert dan update data. 

Berdasarkan pengujian dengan WAPT didapatkan bahwa untuk download 

time, kedua aplikasi sama-sama baik, yaitu waktu download mendekati 0 detik. 

Sedangkan untuk response time dapat dilihat bahwa untuk aplikasi yang 

menggunakan ORM menunjukkan hasil yang lebih stabil dibandingkan dengan 

aplikasi yang menggunakan Query SQL. Response time juga lebih cepat 

dibandingkan aplikasi yang menggunakan Query SQL. Sedangkan untuk hasil pages 

per second Query SQL menunjukkan hasil yang lebih baik dan stabil dari pada 

ORM. 
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