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Abstract

TOP Distribution is a company which operates in direct selling
and purchasing product. This company still uses a manual record, so it is
difficult to control the daily transaction and make the neccessary report
required by any  parties in system. To address the problem, it needs an
application that can be developed using Evolutionary Strategies method
which has three concurrent activities i.e.  specification, development and
validation. This application also uses one of Object Relational Mapping
(ORM) technology called Hibernate to map objects into the database. To
enhance the effectiveness and efficiency of the application, MVC
architecture is applied. The application developed could make the daily
transaction easy to manage and it provides the facilities needed to process
all the data related to the stock.
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arsitektur model view controller dengan memisahkan setiap layer model yang
berkaitan dengan database, layer view yang berkaitan dengan user interface dan
penanganan controller yang berkaitan dengan alur bisnis pada aplikasi.

2. Kajian Pustaka

         Implementasi arsitektur Model View Controller (MVC) dan Object Relational
Mapping (ORM)sebelumnya pernah dilakukan pada CMS sistem informasi
keuangan. Pada penelitian tersebut menekankan pada pemanfaatan teknologi untuk
menangani masalah sistem informasi pada aplikasi CMS yang sudah tersedia. Hal
ini dimaksudkan agar penanganan proses aktiva hingga perhitungan yang dilakukan
oleh aplikasi dapat segera dilakukan[1] . Arsitektur Model View Controller /
MVC digunakan untuk memisahkan akses database, business logic dan user
interface. Pemisahan dilakukan dengan tujuan agar setiap perubahan yang terjadi
pada presentation logic atau business logic tidak memberikan pengaruh yang
kompleks. Arsitektur MVC terbagi menjadi tiga bagian. Pertama, model yang
berfungsi untuk mempresentasikan data yang digunakan oleh aplikasi. Komponen
yang termasuk ke dalam bagian model ini adalah penampungan data, persistence
dan proses manipulasi data. Yang kedua adalah bagian view yang berisikan
keseluruhan detail dari aplikasi implementasi user interface. Disini, komponen grafis
menyediakan representasi proses internal aplikasi dan menuntun alur transaksi user
terhadap aplikasi. Tidak ada lapisan lain yang berinteraksi dengan pengguna, hanya
View. Bagian yang ketiga adalah controller yang berfungsi menyediakan detail alur
program dan transisi bagian dan juga bertanggungjawab akan penampungan events
yang dibuat oleh user dari View dan melakukan update terhadap komponen model
menggunakan data yang dimasukkan oleh pengguna[2]. Solusi pemisahan MVC ini
diharapkan dapat meningkatkan flexibility dan reusability suatu aplikasi. Pola ini
digambarkan dalam arsitektur yang sederhana yang disertai ilustrasi langkah-langkah
dimana client atau pengguna saat mengakses aplikasi. Struktur kerja metode MVC
dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Struktur Kerja MVC

Gambar 1 merupakan struktur kerja yang diterapkan pada arsitektur
penggunaan MVC pada aplikasi, secara sekuensial untuk penjelasan umum struktur
kerja MVC dijelaskan sebagai berikut, a) Seorang pengguna atau client melakukan
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permintaan atau sedang mengakses aplikasi, misalnya login, atau melakukan klik
pada bebarapa link pada aplikasi; b) Request dari pengguna atau client akan diterima
oleh controller; c)Kemudian dari controller mengirimkan request pada model,
umumnya yang dikirimkan ini berhubungan dengan database; d) Script model
menghubungkan dengan database, yang berisikan query data dikembalikan ke
controller; e) Isi dari yang berasal dari model dan diterima oleh controller, dan
diproses data tersebut lalu diteruskan ke bagian view; f) View menampilkan data
dari controller yang dikirimkan sebagai output atau response pada aplikasi client.
Object Relational Mapping atau biasa dikenal dengan istilah ORM, O/RM, O/R
Mapper adalah sebuah teknik pemrograman yang dapat melakukan konversi data
di antara sistem di dalam basis data dengan bahasa pemrograman berorientasi
objek[3]. Penggunaan ORM pada pengembangan aplikasi mempunyai keunggulan
dari sisi kepraktisan pengelolaan database melalui teknik pemrograman yang dipakai,
karena setiap tabel sudah dipetakan melalui kelas-kelas yang dibangun pada aplikasi.
Konsep dasar penggunaan ORM pada aplikasi yang sedang dikembangkan dengan
menggunakan pemrograman berorientasi objek adalah bagaimana mengatasi masalah
atas ketidakcocokan antara model objek yang ada pada aplikasi yang akan
dikonversi ke dalam relational database.

Pemahaman berlanjut pada konsep penggunaan domain model yang
merupakan bentuk objek dalam aplikasi yang mempunyai properties dan relasi satu
dengan yang lain sementara sisi database mempunyai tabel dan kolom. Tantangan
yang muncul disini adalah bagaimana mengkonversi keduanya supaya domain model
pada aplikasi dapat dipetakan ke dalam database. Disinilah peran ORM dalam hal
memetakan model yang ada pada aplikasi tersebut dipetakan ke dalam bentuk
tabel dan kolom sekaligus pembuatan relasi antar tabel satu dengan tabel yang lain.
Selain sebagai pengatur perubahan bentuk dari objek dalam aplikasi ke tabel dalam
database, yang terpenting juga adalah setelah konversi dilakukan, data yang
disimpan pada database tersebut dapat dipakai kembali saat dipanggil melalui aplikasi
dan pada saat yang bersamaan, pemeliharaan properties serta relasi antar objek
pada database juga harus terjaga. Framework Hibernate merupakan sebuah
teknologi yang menjadi solusi untuk mengatasi masalah pengaturan data persistent
dalam Java. Hibernate menjadi pengatur interaksi antara aplikasi dengan database,
sehingga programmer dapat berkonsentrasi dalam mengembangkan logika bisnis
aplikasi. Penggunaan hibernate untuk perancangan perangkat lunak sebagai
perangkat ORM yang sudah memiliki fitur-fitur terdepan untuk pengaplikasiannya,
yaitu hibernate mendukung berbagai macam database yang sering dipakai dan
popular di kalangan pengembang dan perancang perangkat lunak, dengan proses
mapping objek Java menjadi struktur tabel database, maka secara otomatis akan
mengkonversi tipe data dari Java menjadi tipe data database server/engine yang
digunakan. Untuk berkomunikasi dengan database server/engine tersebut maka
hibernate menyediakan fasilitas connection pooling serta penggunaan transaction
management saat session berlangsung.

Penggunaan Object Relational Mapping dengan hibernate mempunyai
beberapa keunggulan yang didapat pada saat programmer mengimplementasikannya
pada perancangan aplikasi mereka. Adanya pemotongan waktu atau pengeliminasian
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waktu yang lebih banyak supaya programmer dapat mengerjakan proses bisnis
aplikasi dengan lebih baik. Hibernate menghasilkan baris-baris coding yang lebih
sedikit dibandingkan dengan aplikasi yang pemetaanya dilakukan secara manual
dan juga maintenance terhadap aplikasi akan lebih mudah dilakukan. Arsitektur
framework hibernate dapat dilihat pada Gambar 2 [3].

Gambar 2 Arsitektur Framework Hibernate

Gambar 2 menunjukkan bahwa hibernate menggunakan database sebagai
konfigurasi untuk menyediakan persistence services pada aplikasi. Untuk
menggunakan hibernate, haruslah dibuat terlebih dahulu class-class atau model
atau persistence object yang mengikuti paradigma pemrograman berorientasi objek.
Setelah class ini terbentuk maka dilanjutkan pemetaan ke dalam database
menggunakan dokumen xml. File-file xml ini merupakan bagian yang paling penting,
karena file-file XML mapping ini yang akan diterjemahkan oleh hibernate menjadi
struktur-struktur tabel dalam database. Konfigurasi yang dimiliki hibernate
menggunakan file hibernate.properties atau hibernate.cfg.xml sebagai tempat
konfigurasi environmentnya. File yang umum digunakan adalah hibernate.cfg.xml,
dimana pada file ini mendefinisikan beberapa hal, yakni koneksi ke database beserta
dialect dan penggunaan driver databasenya, connection pooling yang digunakan
dan mapping resource. Interface utama pada API hibernate untuk melakukan
manipulasi persistence object adalah Session. Session merupakan starting point
untuk melakukan operasi ke database. Setelah objek session dibuka, maka dapat
digunakan untuk manipulasi persistence object. Dari setiap penjelasan di atas, fitur
utama dari hibernate adalah melakukan pemetaan dari kelas Java ke tabel
database[3].

3. Perancangan Sistem

Perancangan serta pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam
pembuatan tugas akhir ini menggunakan metode Evolutionary Strategies. Alasan
penggunaan metode ini adalah tumbuhnya banyak pengakuan bahwa dalam banyak
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kasus perangkat lunak harus dikembangkan dengan cara evolusi. Rekayasa
perangkat lunak yang dikembangkan menggunakan Evolutionary Strategies ini
dikembangkan berdasarkan implementasi awal, yang pada mulanya tetap ada satu
kebutuhan pengguna yang belum terpenuhi dikarenakan adanya banyak faktor yang
dapat mempengaruhi kinerja dari sistem yang dipakainya[4].

Tahap-tahap ini dimulai pada saat memperlihatkan prototype yang sudah
dibuat oleh developer untuk dikomentari dan memperbaikinya tahap demi tahap
sampai sistem yang memenuhi persyaratan diperoleh. Ada tiga tahapan yang
mendukung penggunaan metode ini, yaitu spesification, development dan
validation. Masing-masing tahap mempunyai tingkatan yang berbeda dan masing-
masing tingkatan tersebut mempunyai evaluate serta feedback yang berguna untuk
penyempurnaan setiap tahap yang dikerjakan. Untuk penjelasan lebih detail pemakaian
metode evolusioner dapat dilihat pada Gambar 3.

Proses ini diawali adanya deskripsi awal atau outline description yang
disediakan oleh pengembang aplikasi untuk perancangan perangkat lunak, dengan
adanya outline description ini maka pengembangan aplikasi dan perancangan bisnis
proses pada aplikasi tidak keluar dari konsep yang sudah ditentukan dari awal
perancangan. Isi dari outline description ini diawali dengan adanya penawaran
kerja sama dari pihak pengembang aplikasi dengan client untuk merancang dan
mengembangkan perangkat lunak yang pada akhirnya aplikasi tersebut nantinya
dipakai oleh client itu sendiri.

Gambar 3 Tahapan Metode Evolusionary Strategies

Tahap Spesification ini berkaitan dengan tahap requirement analysis dan
environmental analysis untuk perancangan perangkat lunak. Tahap requirement
analysis merupakan tahap yang dijadikan sebagai gambaran sistem secara utuh
sebelum sistem akan dibangun menjadi sebuah aplikasi. Tujuan requirement analysis
adalah a).Memperjelas kesepakatan awal atau pemaparan outline description antara
pengembang serta client dalam hal bagaimana sistem yang diinginkan akan bekerja;
b).Memberitahu pihak pengembang mengenai apa saja yang dibutuhkan sistem untuk
bekerja; c).Menjelaskan ruang lingkup serta batasan sistem; d).Membantu dalam
perencanaan secara teknis selama sistem dikembangkan; e).Memberi gambaran
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mengenai biaya selama sistem dikembangkan; f).Membantu merancang sebuah
tampilan antar muka demi memenuhi tujuan dan kebutuhan client. Tahap yang kedua
adalah environmental analysis yang mendefinisikan kebutuhan yang didasarkan
lingkungan penelitian. Rincian environmental analysis adalah a.Terdapat satu buah
komputer di ruang utama administrator yang digunakan sebagai server dan database
server. Lokasi penempatannya pun tidak sembarangan, karena sebagai sumber data
utama maka lokasi penempatan komputer ini berada di dalam atau jauh dari
jangkauan pihak luar; b.Terdapat dua buah komputer di ruang depan kantor yang
digunakan sebagai komputer client. Pada komputer inilah client dapat berinteraksi
dengan aplikasi yang dirancang; c.Dibutuhkan perangkat koneksi jaringan lokal,
yaitu switch sehingga komputer client dapat mengakses data di komputer server
berdasarkan hak akses yang sudah ditentukan; d.Perangkat lunak untuk pembuatan
sistem dimana JDK 6, yang memungkinkan untuk menggunakan bahasa
pemrograman Java. JDK menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi Java
(JRE) dan JVM sehingga aplikasi dapat dijalankan di semua platform.Netbeans,
merupakan editor bahasa pemrograman Java. Hibernate Framework, menyediakan
pustaka-pustaka Hibernate untuk memetakan objek ke dalam basis data. MySQL
Database, menyediakan sistem basis data untuk menyimpan data-data pada
komputer server.

Tahap Development sebagai tahap development perangkat lunak, dimana
developer aplikasi melakukan tiga tahap development yang dilakukan secara terpisah
yaitu Perancangan alur proses bisnis dengan UML, meliputi Perancangan Use-
case Diagram, yang  menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah
sistem. Sebuah use-case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dan sistem.

Gambar 4 Use-case Diagram

Gambar 4 adalah gambar perancangan use-case diagram aplikasi yang secara
keseluruhan menjelaskan secara umum keterlibatan aktor dalam pemakaian sistem
serta peran-peran apa saja yang dimiliki aktor dalam sistem tersebut. Masing-masing
aktor mempunyai peran masing-masing, misalnya seorang seorang administrator
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mempunyai peran dalam manajemen relasi bisnis, manajemen produk, manajemen
lihat produk, manajemen transaksi penerimaan dan penjualan yang nantinya berlanjut
pada manajemen pelaporan setiap transaksi. Kemudian ada aktor User, dimana
user ini adalah seorang pihak luar yang akan melakukan transaksi pembelian produk.
Perancangan Class Diagram yang menggambarkan struktur dan deskripsi class,
package dan object beserta hubungan yang terjadi antara class yang satu dengan
class yang lainnya. Pada tugas akhir ini, aplikasi dirancang menggunakan framework
hibernate. Dengan hibernate, class atau objek yang telah dibuat dapat diubah
menjadi tabel dalam database secara langsung dengan menuliskan file
hibernate.cfg.xml-nya. Oleh karena itu, pada tahap perancangan class diagram
ini sekaligus menjadi perancangan database. Perlu diketahui dalam pembentukan
class diagram ini diperlukan analisa pembentukan setiap elemen model yang disebut
kelas analisis. Kelas ini ber-stereotype boundary, control atau entity yang
menggambarkan sebuah konsep awal mengenai benda dalam sistem aplikasi yang
memiliki tanggung jawab dan perilaku yang berbeda. Dengan masing-masing fungsi
yang dibawa setiap stereotype ini akan melengkapi pembentukan class diagram
menjadi satu kesatuan yang utuh. Dikarenakan pembentukan class diagram yang
didasarkan dari pemahaman relasi antara fungsi satu dan yang lain dapat tercipta
lebih dari satu, maka diambil salah satu pembentukan class diagram manajemen
data merek, kateogori dan produk yang dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5 Class Diagram Manajemen Data Merek, Kategori dan Produk
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Gambar  5 menjelaskan class diagram manajemen data merek, kategori dan
produk, dimana setiap objek yang terdapat pada Gambar 5 mendefinisikan
penggunaan setiap elemen-elemen model yang sudah dipilah saat pembagian kelas
yang berstereotype boundary, control dan entity. Boundary class merupakan bagian
yang menyediakan layanan interaksi antara pengguna aplikasi serta sistem dan
termasuk aktifitas yang terjadi di dalamnya yang meliputi Merek+CategoryMain,
MerekMain, CategoryMain dan ProdukMain. Berikutnya adalah pengelompokkan
control class yang berfungsi untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam sistem. Bagian
ini berkaitan dengan adanya perubahan struktur internal sebuah entitas, berdasarkan
parameter yang dikirimkan oleh pengguna yang termasuk di dalamnya adalah
MerekDAO, CategoryDAO dan ProdukDAO. Sedangkan entity class berfungsi
sebagai media penyimpanan segala informasi yang berada dalam sistem, dan yang
termasuk di dalamnya adalah MerekData, CategoryData, ProdukData dan
SupplierData. Perancangan Activity Diagram menggambarkan berbagai alir
aktifitas dalam sistem yang sedang dirancang berdasarkan masing-masing use case
yang dimiliki oleh setiap aktor, bagaimana masing-masing alir berawal, dan decision
yang mungkin terjadi. Setelah perancangan class diagram manajemen data merek,
kategori dan produk, maka dapat dibuatkan activity diagram untuk manajemen
data produk yang dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6 Activity Diagram Manajemen Data Produk
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Perancangan Sequence Diagram digunakan untuk memodelkan alur logika
dalam sistem secara visual, yang membantu untuk memperjelas alur logika dalam
sistem. Sequence diagram difokuskan untuk mengidentifikasi perilaku sistem secara
dinamis[5]. Dalam perancangan alur logika pada manajemen data produk seperti
penggunaan activity diagram pada Gambar 6, maka didapatkan perancangan se-
quence diagram manajemen produk pada Gambar 7.

Gambar 7 Sequence Diagram Manajemen Data Produk

Perancangan Component Diagram menggambarkan hubungan antara
komponen-komponen konsep hibernate dalam implementasinya di dalam kode
program. Rincian komponen diagram yang digunakan dalam aplikasi dapat ditunjukan
pada Gambar 8.Gambar 8 menampilkan adanya hubungan antara komponen-
komponen yang terdapat dalam perancangan dan pembuatan aplikasi. Setiap
komponen mempunyai fungsi masing-masing dan saling terkait yang memperlihatkan
adanya komposisi file org.hibernate configuration dan hibernate.cfg.xml
berkaitan dengan penggunaan POJOs class, dikarenakan dalam POJOs class
terdapat objek-objek yang digunakan pada aplikasi sebagai acuan pemetaan tabel-
tabel dalam database yang digunakan. Sedangkan dalam konfigurasi menerangan
adanya pemetaan class yang dipakai secara lengkap terdapat pada file
hibernate.cfg.xml. Selanjutnya pada POJOs class terhubung pada DAO (Data
Access Object) class yang dimana sub-component penyusunnya terdapat pada
file GenericDAOHibImpl.java yang mempunyai keterkaitan dengan file
HibernateUtil.java. Pada implementasinya masing-masing DAO class berisikan
query-query yang dibutuhkan untuk terhubung dengan database MySQL yang
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dipakai. Perancangan Deployment Diagram  menunjukan susunan fisik sebuah
sistem, menunjukan bagian perangkat lunak mana yuang berjalan pada perangkat
keras mana. Dimana sistem terbagi ke dalam dua komponen yang saling
menghubungkan satu sama lain. Pada perancangan deployment ini juga terdiri dari
susunan komponen yang terletak pada system back end dari aplikasi itu sendiri,
penggabungan susunan perangkat lunak dan perangkat keras. Gambar 9 menunjukan
letak framework hibernate yang berjalan di atas server JEE, serta penggunaan
model, view dan controller dalam application server. View (UI) berkaitan dengan
setiap permintaan yang dikirim client pada waktu akses aplikasi. Di dalam View
(UI) akan dieksekusi fungsi-fungsi yang ada dalam DAO class yang di dalamnya
mengacu pada controller untuk pengeksekusian data.

Gambar 8 Component Diagram

Gambar 9 System’s Back-end

Perancangan Object Relational Mapping adalah tahapan untuk menciptakan
pemodelan data yang dirancang sesuai dengan pola arsitektur penggunaan Object-
Relational Mapping menggunakan framework Hibernate dimana setiap entity
class sebagai dasar pembentuk tabel yang akan dipetakan ke dalam sistem relational
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database. Gambar 10 adalah desain arsitektur untuk perancangan ORM yang
dibuat.Dengan melihat Gambar 10, GenericDAOHibImpl yang merupakan
implement dari interface GenericDAO menangani semua kebutuhan dari client,
setiap operasi yang dilakukan pada GenericDAOHibImpl memberikan nilai balik
dari sebuah Entity Class dan disimpan pada DataMySQl.HeidiSQL yang merupakan
sebuah Data Storage aplikasi. Untuk dapat menggunakan fungsi pada setiap class
GenericDAOHibImpl dibutuhkan class HibernateUtil yang bekerja dengan bantuan
sessionFactory yang berfungsi untuk menggunakan properties dan pemetaan pada
file konfigurasi dan ThreadLocal untuk menangani setiap proses transaksi pada
manipulasi data. Class HibernateUtil dapat menjalankan tugasnya untuk
menciptakan sessionFactory apabila konfigurasi hibernate sudah didefinisikan
terlebih dahulu. Konfigurasi tersebut dapat dilihat pada file konfigurasi
hibernate.cfg.xml.

Gambar 10 Design of ORM With Hibernate

Perancangan User Interface Application dipakai dalam pembuatan dan
perancangan aplikasi yang diperlukan untuk perancangan antarmuka sebagai bagian
yang berinteraksi dengan pengguna. User Interface yang dibuat menggunakan MDI
Form sebagai tempat untuk menggabungkan form-form yang lain yang digunakan
sebagai modul untuk sub-proses yang ada di dalam sistem ini. Gambar 11 merupakan
tampilan halaman utama aplikasi. Pada Gambar 11 terlihat bahwa aplikasi terdiri
dari beberapa sub-aplikasi yaitu Header, Navigation Tree Model dan Content.
Pada Header aplikasi mengarahkan pengguna untuk menggunakan menu utama
aplikasi secara keseluruhan, penggunaan main menu ini ditujukan hanya kepada
administrator aplikasi. Navigation Tree Model merupakan modul yang berfungsi
mengarahkan pengguna ke form-form yang akan dilakukan olah data, navigasi ini
memiliki tampilan seperti windows explorer yang berwujud tree model, sehingga
penggunan navigasi ini diharapkan memberikan kenyamanan pengguna dalam olah
data aplikasi. Sedangkan content merupakan hasil dari setiap eksekusi atau action
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yang dilakukan pengguna saat mengklik atau menekan button/tombol pada menu
header atau navigation tree model.

              Gambar 11 Rancangan MDI Form Aplikasi

Validation yang digunakan dalam perancangan perangkat lunak telah selesai. Adanya
kesamaan persepsi dalam pemahaman penggunaan aplikasi yang sebelumnya sudah
dipresentasikan terlebih dahulu oleh perancang dan pembuat aplikasi. Sedangkan
untuk perancang aplikasi dapat dilihat apakah implementasi berjalan sesuai dengan
teori penggunaan ORM Hibernate dan metode Model View Controller yang ada.
Untuk proses bisnis dalam sistem saat ini apakah sudah berjalan dengan keinginan
pengguna.

4. Implementasi dan Pembahasan

Penerapan Arsitektur MVC (Model View Controller) pada Aplikasi  pada
pembuatan aplikasi ini adalah dengan menggunakan package yang dijadikan pemisah
atau pengelompok class-class yang tergolong dalam model, view dan controller.
Struktur package pada aplikasi yang dibuat dapat dilihat pada Gambar 12 (paket-
paket yang disorot).

Gambar 12 Rancangan MDI Form Aplikasi
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Model, sebagai penerapan untuk mengelompokkan setiap model  yang mana
bagian ini sebenarnya mempresentasikan setiap entitas-entitas yang dipakai dalam
aplikasi ke database. Pembentukan entitas-entitas ini juga disebut POJOs (Plain
Old Java Objects) yang dipakai dalam framework hibernate. Pembentukan entitas
yang menggunakan konsep hibernate annotations diterapkan pada Kode Program
1.
Kode Program 1 Pembentukan Entitas dengan Konsep Hibernate Annotation

@Entity
@Table(name = “category”)
public class Category implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    @Column(name = “KodeCategory”, length = 25, insertable
= true,
    updatable = true, unique = true, nullable = false)
    private String KodeCategory;
    @Column(name = “NamaCategory”, length = 75, insertable
= true,
    updatable = true)
    private String NamaCategory;
    @ManyToOne
    @JoinColumn(name = “MerekID”, nullable = false)
    private Merek merek;
    @OneToMany(mappedBy= “category”)
    private List<Produk> items;
    //setter dan getter
}

View digunakan dalam pengelompokan view pada aplikasi ini berhubungan
dengan tampilan atau bentuk grafis yang secara langsung berinteraksi dengan
pengguna. Pengembangan dan pembuatan bagian view ini menggunakan Swing atau
Windows form. Penggunaan JFrame form, JInternal form, JDialog, MDI form
sudah diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan tampilan yang akan dibuat. Salah
satu implementasi view pada aplikasi yang dibuat dapat dilihat pada Gambar 13.

Gambar 13  Salah Satu Penggunaan View
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Controller, pada bagian ini merupakan bagian yang menentukan jalan atau
alur proses bisnis dari dalam aplikasi. Dengan adanya controller ini bagian view
dan model saling berinteraksi, dimana interaksi ini berkaitan dengan proses bisnis
yang sedang dijalankan, sehingga mendapatkan output sesuai dengan yg diinginkan.
Bagian ini menentukan transaksi terhadap database sehingga integritas dan konsistensi
data bisa dijaga dan dipertahankan. Penggunaan salah satu method pada bagian
controller tertera pada Kode Program 2.

Kode Program 2 Penggunaan Salah Satu Contoh Method Controller

public class GenericDAOHibImpl implements GenericDAO {

    public void create(Object object) throws Exception {
        try {
            HibernateUtil.beginTransaction();
            Session session = HibernateUtil.getSession();
            session.save(object);
            HibernateUtil.commitTransaction();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            HibernateUtil.rollbackTransaction();
            throw e;
        }
    }
}

Penerapan Framework Hibernate sebagai  salah satu framework dengan
pendekatan Object Relational Mapping ini berfungsi untuk memudahkan
programmer dalam memetakan tabel-tabel yang digunakan dalam aplikasi pada
database relasional. Pemetaan dimulai dari proses pembuatan entity class atau
yang disebut model. Setiap model yang sudah dibuat berdasarkan konsep hibernate
annotations, langkah selanjutnya adalah membuat konfigurasi untuk setiap model
yang akan dipetakan ke dalam database melalui file hibernate.cfg.xml yang tersusun
beberapa kode yang tertera pada Kode Program 3.

Kode Program 3 Konfigurasi File hibernate.cfg.xml

<hibernate-configuration>
    <session-factory>
        <property name=”hibernate.dialect”>

  org.hibernate.dialect.MySQLDialect</property>
        <property
name=”hibernate.connection.driver_class”>

  com.mysql.jdbc.Driver</property>
        <property name=”hibernate.connection.url”>

  jdbc:mysql://localhost:3306/dbstock</property>
        <property name=”hibernate.connection.username”>
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  root</property>
        <property name=”hibernate.connection.password”>

  admin</property>
        <property name=”hibernate.connection.autocommit”>

  true</property>
        <property name=”hibernate.show_sql”>true</
property>

        <property name=”hibernate.format_sql”>true</property>
        <property name=”hibernate.use_sql_comments”>

  true</property>
        <property name=”hibernate.hbm2ddl.auto”>update</
property>

  // mapping model
        <mapping class=”com.top.pos.models.Agen”/>
        <mapping class=”com.top.pos.models.Category”/>
        <mapping class=”com.top.pos.models.Customer”/>
        <mapping class=”com.top.pos.models.Produk”/>

  ...
    </session-factory>
</hibernate-configuration>

Pengujian sistem dilakukan guna menemukan kesalahan atau error program
saat salah satu event pada program dijalankan. Pengklasifikasian pengujian aplikasi
menggunakan pengujian White-box Testing. Pengujian White-box Testing atau
Glass-box Testing merupakan pengujian yang ditujukan untuk mengetahui internal
software dan design test untuk memastikan bahwa komponen yang dioperasikan
sudah berjalan berdasarkan spesifikasi dan design yang dirancang. Fokus utama
yang diuji dalam testing ini adalah internal structures, logic path, control flows,
data flows, conditions, loops. Salah satu contoh testing yang dilakukan adalah
test case control flows untuk data searching pada Gambar 14.

Gambar 14 Sample Penggunaan Test Case Data Searching

Pengujian test case data searching untuk Gambar 14 disesuaikan dengan
penerapan kode program yang sudah dirancang dan disesuaikan dengan setiap fungsi
yang digunakan. Salah satu unsur yang akan diuji menggunakan White-box Testing
adalah penggunaan control flows beberapa baris program dalam penggunaan di
salah satu form yang nantinya menyatakan suatu kondisi yang bernilai true atau
bernilai false. Isi dari Kode Program 4 yang menjadi fokus pengujian menggunakan
White-box Testing.

Kode Program 4 Pengujian White-box Testing pada Data Searching

if (evt.getItem().toString().equals(“Semua”)) {
this.txtKataKunci.setEditable(false);
this.Tanggal.setEnabled(false);
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} else {
if (evt.getItem().toString().equals(“Kode”)) {
this.txtKataKunci.setEditable(true);

this.Tanggal.setEnabled(false);
} else {

this.txtKataKunci.setEditable(false);
this.Tanggal.setEnabled(true);

        }
}

Beberapa cuplikan baris program dari Kode Program 4 akan diuji sesuai
dengan penerapan control flows suatu program. Saat command button pada
Gambar 14 untuk pencarian bertipe Semua dieksekusi, maka akan mengeksekusi
baris kode this.txtKataKunci.setEditable(false) dan this.Tanggal.setEnabled (false).
Apabila command button pada Gambar 14 yang dipilih adalah pencarian bertipe
Kode dieksekusi, maka akan mengeksekusi baris kode this .txt Kata Kunci. set
Editable(true) dan this.Tanggal.set Enabled (false). Sebaliknya saat command button
yang dipilih pada Gambar 14 adalah pencarian bertipe Tanggal, maka textfield
untuk Kata kunci yang tidak dapat melakukan pengeditan. Setiap statement yang
dikerjakan pada Kode Program 4 mengikuti konsep control flows untuk menentukan
keputusan sekaligus menjawab point ke dua prihal penentuan keputusan logikal
dari suatu penggunaan program yang statementnya dalam kondisi true atau
statement yang lain dengan kondisi false.

5. Simpulan

Perancangan sistem informasi yang menerapkan arsitektur MVC pada
penelitian ini mempermudah dalam pemisahaan kelas-kelas yang tergolong model,
view dan controller aplikasi. Sedangkan peran Object Relational Mapping dengan
framework hibernate pada pemrograman Java dengan konsep pemrograman
berorientasi objek serta MySQL 5.0 sebagai basis datanya yang terintegrasi dari
setiap proses transaksi data penerimaan, data penjualan, pengelolaan business partner
serta pengelolaan data produk mampu menjabarkan kebutuhan pengelolaan serta
pemantauan persediaan produk dengan lebih cepat, tepat dan cermat.
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