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Abstract

Along with the development of applications based on OOP (Object
Oriented Programming), PHP developers  create a  framework to facilitate
in designing and developing web based applications with PHP. One is the
Zend PHP framework. This framework supports object-oriented
programming, the Model View Controller (MVC) and the Object
Relational Mapping (ORM). In this study, the Zend framework will apply
to develop application management personnel to determine how far the
Zend framework can assist in application development. As a result, ORM
on Zend framework proved to be much faster than SQL queries. In
addition, the results also show that the Zend framework does not provide
classes for creating PDF files and graphics, so that should add to the
class itself.
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1. Pendahuluan

Dalam dunia pemrograman aplikasi berbasis web memiliki beberapa bahasa
pemrograman yang bisa digunakan, salah satunya yang sangat terkenal dan banyak
digunakan oleh para pembuat aplikasi web adalah PHP. PHP merupakan sebuah
bahasa pemrograman yang memungkinkan seorang developer mengembangkan
sebuah aplikasi berbasis web yang powerful. Seiring dengan berkembangnya
kebutuhan akan aplikasi berbasis PHP dan semakin kompleksnya pengembangan
aplikasi, maka diperlukan sebuah kerangka kerja yang dapat membantu
menyelesaikan hal tersebut. Selama ini pemahaman yang diperoleh tentang aplikasi
web berbasis PHP adalah sebuah aplikasi yang terdiri dari beberapa file yang berisi
beberapa kode dan tag HTML yang dicampur dengan tag PHP. Pengembangan
aplikasi berbasis konvensional tidaklah keliru, namun akan menjadi masalah apabila
aplikasi tersebut membutuhkan banyak fitur dan pengembangan di kemudian hari.
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Seiring dengan berkembangnya aplikasi berbasis OOP (Object Oriented
Programming), akhirnya para developer PHP menciptakan sebuah kerangka kerja
atau framework untuk memudahkan dalam merancang dan mengembangkan aplikasi
berbasis web dengan PHP. Beberapa kerangka kerja yang ada saat ini kebanyakan
telah mendukung beberapa konsep seperti arsitektur Model View Controller (MVC)
dan Object Relational Mapping (ORM) yang mempermudah programmer dalam
mengerjakan dan mengembangkan aplikasi. Pada penelitian ini akan dibuat salah
satu kerangka kerja PHP yaitu Zend yang telah mendukung arsitektur Model View
Controller (MVC) dan Object Relational Mapping (ORM). kerangka kerja Zend
akan digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web yang
merupakan pengembangan dari aplikasi My UKSW di Universitas Kristen Satya
Wacana Salatiga.

2. Kajian Pustaka

Pada penelitian sebelumnya, didapatkan bahwa dengan menggunakan prinsip
MVC suatu aplikasi dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan developer-
nya, yaitu programmer yang menangani bagian model dan controller, sedangkan
designer yang menangani bagian view, sehingga penggunaan arsitektur MVC dapat
meningkatkan maintanability dan organisasi kode [1]. Melalui penelitian ini, akan
diterapkan kerangka kerja Zend yang sudah mendukung MVC dan ORM yang
diimplementasikan ke dalam pengembangan aplikasi manajemen kepegawaian di
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Framework/kerangka kerja adalah suatu struktur konseptual dasar yang
digunakan untuk memecahkan atau menangani suatu masalah kompleks [3]. Istilah
ini sering digunakan antara lain dalam bidang manajemen untuk menggambarkan
suatu konsep yang memungkinkan penanganan berbagai jenis atau entitas bisnis
secara homogen. Dalam bidang perangkat lunak untuk menggambarkan suatu desain
sistem perangkat lunak yang dapat digunakan kembali. Sebuah kerangka kerja
umumnya telah menyertakan perintah-perintah siap pakai yang dibutuhkan dalam
membuat suatu aplikasi, namun pihak developer tetap harus menulis kode sendiri
dan harus menyesuaikan dengan lingkungan kerangka kerja yang digunakan.

Framework Zend, pada akhir tahun 2005 Zend Technologies, sebuah
perusahaan spesialis PHP memulai sebuah proyek untuk meningkatkan kinerja dari
PHP. Proyek itu menghasilkan tiga keluaran, yaitu sebuah Eclipse IDE plugin dengan
nama PDT, Framework Zend dan sebuah website Zend Developer Zone.
Framework Zend (ZF) sendiri merupakan sebuah kerangka kerja open source
dalam pengembangan aplikasi web dan web services menggunakan PHP 5 dan
diimplementasikan menggunakan object oriented code dan arsitektur MVC.
Framework Zend menawarkan kehandalan dalam menerapkan arsitektur MVC.
Kelebihan Framework Zend adalah [4] a).Everything in the box, di dalam
framework Zend sudah terdapat segala sesuatu yang dibutuhkan dalam membangun
suatu aplikasi berbasis web. Antara lain modul untuk autentifikasi, searching atau
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pencarian, pembuatan dokumen PDF, email, web services dan modul lainnya seperti
terlihat pada Gambar 1.

 

Gambar 1 Framework Zend Dalam 10 Modul Utama

b).Desain yang modern. Framework Zend ditulis dalam object oriented PHP 5
menggunakan teknik perancangan yang modern yang dikenal sebagai design
patterns; c).Mendukung Model View Controller (MVC), framework Zend
menggunakan arsitektur pemrograman Model View Controller yang berguna untuk
memisahkan bagian-bagian dalam aplikasi sehingga mempermudah dalam
pengembangan dan pemeliharaan aplikasi; d).Mudah dipelajari framework Zend
sangat modular dan sangat mudah untuk dipelajari; e).Didukung pustaka yang
lengkap, framework Zend merupakan kerangka kerja open source sehingga banyak
sekali pustaka yang dapat dipelajari untuk mengembangkan suatu aplikasi; f).Mudah
dikembangkan bahwa salah satu keunggulan PHP adalah memberikan kemudahan
dalam mengembangkan suatu web dinamis. Begitu pula dengan framework Zend
yang dirancang untuk memudahkan para pengembang baik pemula maupun
profesional dalam mengembangkan suatu web yang dinamis; g).Mudah
dikembangkan karena terstruktur, dengan dipisahkannya bagian model, view dan
controller maka dapat membuat suatu program menjadi lebih terstruktur. Hal inilah
yang memudahkan dalam mencari bugs. Keuntungan lainnya adalah saat ingin
menambahkan sebuah fitur baru pada bagian display, pihak pengembang hanya
perlu mencari file yang berhubungan dengan display logic. Framework Zend juga
memungkinkan para web developer untuk membuat kode dengan berbasis object
oriented sehingga memudahkan dalam proses maintenance.

Model View Controller (MVC) pada penelitian ini adalah sebagai pola
arsitektur yang digunakan untuk rekayasa perangkat lunak, dimana aplikasi dibagi
menjadi tiga modul utama, yaitu model, view dan controller membantu manajemen
dalam pembagian tugas dan maintenance lebih mudah dan rapi.Gambar 2
merupakan gambaran arsitektur MVC, di mana request yang datang akan ditangani
oleh bagian controller, kemudian controller berkomunikasi serta melakukan kontrol
terhadap view dan model. Model dan view tidak berkomunikasi secara langsung,
tetapi berkomunikasi melalui controller. Hanya model saja yang memiliki akses ke
basis data.

                                                                Penerapan Framework (Somya, dkk)
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Gambar 2 Arsitektur MVC

Gambar 3 merupakan arsitektur MVC dalam sebuah aplikasi web
menggunakan pustaka framework Zend.

 

Gambar 3 MVC dalam Framework Zend

Sedangkan Gambar 4 merupakan contoh implementasi struktur sederhana
arsitektur MVC dengan menggunakan pustaka framework Zend.

Gambar 4 Struktur Direktori Aplikasi MVC

Prinsip kerja struktur aplikasi pada Gambar 4 yakni semua permintaan akan diproses
melalui index.php yang didukung file .htaccess untuk membuat URL statis (Clean
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URL). File/application/controller/indexcontroller.php berisi kelas untuk menangani
permintaan. Sementara dalam direktori /application/model berisi kelas untuk
menangani basis data. Sedangkan /application/views untuk mewadahi HTML
template yang berekstensi .phtml.

Object Relational Mapping (ORM) atau pemetaan objek relasional adalah
sebuah pendekatan pengembangan perangkat lunak untuk menangani data yang
tersimpan dalam tabel relasional (SQL) dalam basis data menggunakan pendekatan
berorientasi objek. ORM dapat juga diartikan sebagai sebuah teknik yang digunakan
dalam pemrograman untuk menggunakan basis data relasional sebagai penyimpanan
data dengan bentuk objek. Teknik ini biasa digunakan dalam bahasa pemrograman
berorientasi objek saat harus menggunakan basis data relasional dalam
penyimpanannya [5]. ORM muncul ketika terjadi perbedaan paradigma antara ba-
sis data relational dengan pemrograman berorientasi objek. Dalam paradigma basis
data relational, pengaksesan basis data dilakukan menggunakan query sehingga
akan dikembalikan dalam bentuk record. Dalam paradigma berorientasi objek ketika
seorang programmer bekerja dengan pendekatan OOP, paradigma yang digunakan
tentunya paradigma berorientasi objek, sehingga ketika kedua paradigma tersebut
digunakan bersama tidak akan sesuai. Lalu kemudian muncullah konsep ORM yang
sanggup menjembatani kedua paradigma tersebut. Dengan menggunakan ORM,
suatu basis data dapat dipetakan menjadi sebuah class sehingga tercipta sebuah
basis data virtual yang memungkinkan diakses menggunakan pendekatan berorientasi
objek. Pada dasarnya dengan menggunakan ORM dapat dibuat suatu kelas dengan
variabel-variabel yang mewakili beberapa field dalam tabel basis data. Untuk
memasukkan suatu record dapat dilakukan dengan membuat objek dari kelas
tersebut, memasukkan variabel value dan memanggil function yang bertugas
menangani insert record.

Kode Program 1 Kode Insert Data ORM
$client = new client;
$client->name = ‘Ramos Somya’;
$client->address = ‘Somewhere Over The Rainbow’;
$client->save();

Kode Program 1 merupakan contoh untuk melakukan insert data ke dalam
tabel dalam basis data menggunakan ORM. Hasilnya akan sama jika menggunakan
query SQL: “INSERT INTO client (name, address) VALUES (‘Ramos
Somya’,’Somewhere Over The Rainbow’)”. Untuk melakukan update data pada
sebuah record dapat dilakukan dengan memanggil sebuah fungsi yang akan
mengambil value dari field menggunakan objek class tersebut, lalu kemudian
mengubah variabel objek class tersebut dan memanggil fungsi untuk menyimpan
data lagi. Kode programnya dapat dilihat pada Kode Program 2.

Kode Program 2 Kode Update Data ORM
$client = new client(‘Ramos Somya’);
$client->name = ‘Ramos Somya Kurniawan’;
$client->save();

                                                                Penerapan Framework (Somya, dkk)
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Hasil dari Kode Program 2 akan sama jika dilakukan menggunakan query
SQL: “UPDATE client set name=’Ramos Somya Kurniawan’ WHERE
nama=’Ramos Somya’”. Untuk melakukan delete data juga menggunakan cara
yang hampir sama namun dengan memanggil fungsi delete. Kode program untuk
menghapus data terlihat pada Kode Program 3. Hasil dari Kode Program 3 akan
sama dengan menggunakan query SQL: “DELETE FROM client WHERE
name=’Ramos Somya’”. Dalam ORM terdapat dua jenis pemetaan, yaitu forward
mapping dan reverse mapping. Forward mapping akan mengambil objek yang
sudah dibuat dalam class dan kemudian membuat skema database dari objek
tersebut. Sedangkan reverse mapping akan mengambil database yang sudah ada
dan akan menciptakan objek dari tabel yang sudah ada di dalam basis data [6].

Kode Program 3 Kode Delete Data ORM
$client = new client(‘Ramos Somya’);
$client->delete();

3. Perancangan Sistem

Perancangan sistem menggunakan Unified Modelling Language (UML) yang
terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram
dan deployment diagram. Di dalam use case diagram, seorang user harus
melakukan login terlebih dahulu ke dalam sistem. Pemilihan login akan menentukan
hak akses dari seorang user. Terdapat lima hak akses yaitu sebagai pegawai, kepala
unit, embrio HRD, personalia dan administrator seperti pada Gambar 5.

 

Login 

Fungsi Personalia Fungsi Pegawai 

Fungsi Embrio HRD 

Fungsi Administrator 

User 

<<include>> 

Fungsi Kepala Unit 

Gambar 5 Use Case Diagram Sistem

Activity diagram menggambarkan proses-proses yang terjadi dari suatu
aktifitas dimulai sampai berhenti. Untuk kebutuhan proses dari sistem yang akan
dibangun, terdapat lima activity diagram yaitu untuk pegawai, kepala unit, embrio
HRD, personalia dan administrator.
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Start

Valid

Invalid

Lihat Biodata

Lihat Anggota Keluarga

Lihat Riwayat 
Pendidikan

Lihat Riwayat Pekerjaan

Lihat Riwayat Unit Kerja

Lihat Riwayat Golongan 
dan Ruang

Lihat Penelitian

Lihat Publikasi

Lihat Periode Penilaian

Pengajuan Cuti

Cetak SK Cuti

Lakukan Penilaian

Login

Log Out

End

SistemUser

Gambar 6 Activity Diagram Pegawai

Gambar 6 menggambarkan aktifitas-aktifitas yang dapat terjadi dalam hak
akses pegawai. Setelah seorang pegawai melakukan login, terdapat beberapa
aktifitas yang dapat dilakukan. Aktifitas tersebut adalah lihat biodata pribadi, lihat
anggota keluarga, lihat riwayat pendidikan, lihat riwayat pendidikan, lihat riwayat
pekerjaan, lihat riwayat unit kerja, lihat riwayat golongan dan ruang, lihat penelitian
yang pernah dilakukan, lihat publikasi, melakukan penilaian pegawai, melihat periode
penilaian, melakukan pengajuan cuti dan mencetak SK cuti. Sequence diagram
menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem (termasuk
pengguna, display, dan sebagainya) berupa message yang digambarkan terhadap
waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horisontal
(objek yang terkait). Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan
skenario atau rangkaian langkah yang dilakukan sebagai tanggapan dari sebuah event
untuk menghasilkan output tertentu.

                                                                Penerapan Framework (Somya, dkk)
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 : Pegawai  : Log In  : Log Out  : Form_Utama  : Form_Tampil_Pegawai  : Form_Detail_Pegawai  : Form_Penilaian  : Tbpegawainilai  : Tbtampungpegawai  : skripsi_zend
1: login()

2: cek()

3: valid()

4: pilih_menu_pegawai()

5: link_penilaian()

6: tampilkan_pegawai()

7: lihat_detail_pegawai()

9: menampilkan_detail_pegawai()

10: lakukan_penilaian()

11: show()

12: proses_penilaian()

13: simpan_nilai()

14: log out()

15: close()

16: close()

8: data_detail_pegawai()

Gambar 7 Sequence Diagram Penilaian (Pegawai)

Gambar 7 merupakan sequence diagram untuk proses penilaian pegawai
yang dilakukan oleh seorang pegawai. Penjelasan prosesnya sebagai berikut :
1. Seorang pegawai pertama kali harus melakukan login ke aplikasi dengan

memasukkan username, password dan hak aksesnya.
2. Data login yang dimasukkan saat login akan diteruskan ke database yang

bernama skripsi_zend untuk dilakukan pemeriksaan apakah valid atau tidak
dan akan disesuaikan hak aksesnya.

3. Diasumsikan bahwa data login valid sehingga pegawai dapat masuk ke
Form_Utama.

4. Dalam Form_Utama disajikan beberapa menu. Dalam diagram sequence ini
pegawai memilih menu penilaian sehingga muncul Form_Tampil_Pegawai yang
langsung menampilkan daftar pegawai yang dapat dinilai kinerjanya.

5. Di dalam Form_Tampil_Pegawai disediakan dua fasilitas, dan pegawai yang
login tadi diasumsikan memilih fasilitas tersebut satu per satu.

6. Pegawai memilih untuk melihat detail pegawai yang akan dinilai, sehingga akan
tampil Form_Detail_Pegawai

7. Selanjutnya pegawai memilih menu untuk melakukan penilaian pegawai sehingga
akan muncul Form_Penilaian dan pegawai tersebut dapat melakukan proses
penilaian. Hasil penilaian akan tersimpan dalam tabel Tbpegawainilai.

8. Untuk menutup aplikasi, pegawai tersebut melakukan logout sehingga basis
data kripsi_zend tertutup yang disusul dengan tertutupnya Form_Utama.

Aplikasi yang dibuat memiliki class diagram seperti pada Gambar 8. Class
diagram terdiri dari tabel-tabel yang digunakan dalam sistem. Tabel Tbpegawai
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menyimpan informasi tentang seluruh data pegawai. Tabel Tbpegawai ini memiliki
18 relasi dengan tabel lainnya.

 

Tbpengumuman
id_pengumuman : Integer
tanggal : Date
pembuat : varchar
judul : varchar
isi : Text

Tbpertanyaan
id : Integer
pertanyaan : Text
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1
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1

1

1 1 1
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1
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1

1

n

1

n

1

n

1

1

1

1
n

1

1

Tbjeniscuti
kode_jenis_cuti : varchar
nama_jenis_cuti : varchar
keterangan : Text

n

1

1
1

1

1

1

1

Tbbagian
kode_bagian : varchar
nama_bagian : varchar
keterangan : varchar

Tbsubjenispegawai
kode_sub_jenis_pegawai : varchar
nama_sub_jenis_pegawai : varchar
keterangan : Text
kode_jenis_pegawai : varchar

Tbjenispegawai
kode_jenis_pegawai : varchar
nama_jenis_pegawai : varchar
keterangan : Text

1

1

1

Tbpendidikan
kode_pendidikan : varchar
keterangan : varchar

1

1

1

1

1

Tbharilibur
id : Integer
tanggal : Date
nama_libur : varchar
keterangan : Text

1

Tbjatahcuti
id : Integer
nip : varchar
jatah : Integer

Tbambilcuti
id_ambil_cuti : Integer
nip : varchar
kode_detail_bagian : varchar
kode_jenis_cuti : varchar
tanggal_mulai : Date
tanggal_selesai : Date
jumlah_hari : Integer
keterangan : Text
status : varchar

Tbpegawainilai
id : Integer
nip : varchar
kode_detail_bagian : varchar
periode_penilaian : varchar
yang_menilai : varchar
nilai : Integer
nip_penilai : varchar
tanggal_penilaian : Date
code : varchar
mulai_kerja : Date
umur : Integer
pendidikan_akhir : varchar
deskripsi_kerja : Text
proses_rekrutment : Text
keunggulan : Text
kelemahan : Text
usulan : Text
jumlah_jawab : Integer
id_tampung : Integer

Tbrwpekerjaan
id_rwpekerjaan : Integer
nip : varchar
waktu : varchar
riwayat_kerja : Text

Tbdetailjenispegawai
kode_detail_jenis_pegawai : varchar
nama_detail_jenis_pegawai : varchar
keterangan : Text
kode_sub_jenis_pegawai : varchar

Tbjabatan
kode_jabatan : varchar
nama_jabatan : varchar
keterangan : Text

Tbrwpenelitian
id_rwpenelitian : Integer
nip : varchar
waktu : varchar
nama_penelitian : varchar
keterangan : Text

Tbabsen
id : Integer
tanggal : Date
nip : varchar
kode_detail_bagian : varchar
kehadiran : varchar
konfirm_kode_bagian : varchar

Tbdetailbagian
kode_detail_bagian : varchar
nama_detail_bagian : varchar
keterangan : Text
kode_bagian : varchar

Tbrwunitkerja
id_rwunitkerja : Integer
nip : varchar
waktu : varchar
kode_detail_bagian : varchar
kode_jenis_pegawai : varchar
no_sk : varchar

Tbkeluarga
niak : varchar
nip : varchar
nama : varchar
tempat_lahir : varchar
tanggal_lahir : Date
jenis_kelamin : varchar
kode_pendidikan : varchar
status : varchar
golongan_darah : varchar
restitusi : varchar
tunjangan : varchar
subsidi_pendidikan : varchar

Tbtampungpegawai
id_tampung : Integer
nip : varchar
konfirm_nip : varchar
periode : varchar
kode_detail_bagian : varchar
konfirm_kode_detail_bagian : varchar
code : varchar
pendidikan_akhir : varchar
kode_golongan : varchar
kode_golongan_naik : varchar

Tbgolongan
kode_golongan : varchar
nama_golongan : varchar
keterangan : Text

Tbrwgolongan
id_rwgolongan : Integer
nip : varchar
kode_golongan : varchar
no_sk : varchar
tanggal_sk : varchar
keterangan : Text

Tbuser
id : Integer
nip : varchar
password : varchar
level : varchar
kode_detail_bagian : varchar
konfirm_nip : varchar

Tbrwpublikasi
id_rwpublikasi : Integer
nip : varchar
waktu : varchar
nama_publikasi : varchar
keterangan : Text

Tbrwpendidikan
id_rwpendidikan : Integer
nip : varchar
waktu : varchar
kode_pendidikan : varchar
formal : varchar
nama_pendidikan : varchar
gelar : varchar

Tbpegawai
nip : varchar
nama : varchar
tempat_lahir : varchar
tanggal_lahir : Date
jenis_kelamin : varchar
agama : varchar
suku : varchar
warga_negara : varchar
golongan_darah : varchar
status_nikah : varchar
alamat : varchar
kelurahan : varchar
kecamatan : varchar
kota_kabupaten : varchar
propinsi : varchar
kode_pos : varchar
nama_ibu : varchar
alamat_ibu : varchar
kode_detail_jenis_pegawai : varchar
kode_golongan : varchar
kode_jabatan : varchar
kode_detail_bagian : varchar
mulai_kerja : Date
contact_person : varchar
kompetansi : Text
deskripsi_kerja : Text

1

1

1

1

Gambar 8 Class Diagram Sistem

Relasi tabel Tbpegawai dengan tabel Tbjatahcuti adalah One To One, di mana
satu NIP pada tabel Tbpegawai hanya boleh satu NIP dalam tabel Tbjatahcuti.
Relasi tabel Tbpegawai dengan tabel Tbabsen adalah Many To Many, di mana
setiap pegawai dapat diabsen lebih dari satu tanggal. Demikian juga sebaliknya,
setiap tanggal absen dapat berisi lebih dari satu pegawai. Tabel Tbkeluarga berisi
informasi tentang anggota keluarga yang dimiliki oleh pegawai. Tabel ini memiliki

                                                                Penerapan Framework (Somya, dkk)
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dua relasi dengan tabel lainnya. Relasi tabel Tbkeluarga dengan tabel Tbpegawai
adalah Many To One. Di mana satu orang pegawai boleh memiliki NIAK atau
anggota keluarga lebih dari satu. Relasi tabel Tbkeluarga dengan tabel Tbpendidikan
adalah One To One yaitu satu orang anggota keluarga hanya boleh memiliki satu
pendidikan akhir. Tabel Tbrwgolongan berisi data riwayat golongan pegawai. Tabel
ini memiliki dua relasi. Relasi tabel Tbrwgolongan dengan tabel Tbgolongan adalah
One To One, satu riwayat golongan pada Tbrwgolongan hanya boleh memiliki satu
kode golongan pada tabel Tbgolongan. Relasi Tbrwgolongan dengan tabel Tbpegawai
adalah Many To One, satu orang pegawai dalam Tbpegawai boleh memiliki lebih
dari satu riwayat golongan dalam tabel Tbrwgolongan. Tabel Tbuser berisi data
user yang digunakan untuk proses login ke aplikasi. Tabel Tbuser memiliki dua
relasi dengan tabel lainnya. Relasi tabel Tbuser dengan tabel Tbdetailbagian adalah
One To One, satu orang user dalam Tbuser hanya boleh memiliki satu kode detail
bagian. Sedangkan relasi tabel Tbuser dengan tabel Tbpegawai adalah Many To
Many, setiap pegawai bisa memiliki lebih dari satu hak akses. Demikian juga
sebaliknya, satu hak akses bisa dimiliki oleh banyak pegawai. Gambar 9 merupakan
deployment diagram sistem yang menggambarkan perangkat apa saja yang
digunakan saat deployment.

 

Main Server 
(Model, 
Controller)

Client (View) n 1

Gambar 9 Deployment Diagram System

Model merupakan bagian yang bertugas merepresentasikan data yang
digunakan oleh aplikasi sebagaimana proses bisnis yang diasosiasikan terhadapnya.
Bagian model yang dibangun berhubungan langsung dengan basis data dan menangani
validasi dari bagian controller, namun tidak berhubungan langsung dengan view.
Model dalam aplikasi ini dikelompokkan dalam dua buah package. Berikut ini
merupakan model yang dibuat dalam aplikasi ini adalah package DbTable di
dalamnya terdapat  beberapa class yang berhubungan dengan basis data;  package
proses, di dalamnya terdapat sebuah class untuk menangani validasi dari bagian
controller.

View merupakan bagian yang menangani presentation logic yang biasanya
berisi file template HTML yang diatur oleh controller. View berfungsi untuk
menerima dan merepresentasikan data kepada user dan tidak memiliki akses langsung
terhadap bagian Model. Desain yang dilakukan pada bagian View dikelompokkan
dalam beberapa package untuk lebih memudahkan dalam pengembangan, yaitu
a.Package View index, berisi file index.phtml untuk tampilan login dan file
logout.phtml untuk logout; b.Package View pegawai, berisi file PHTML untuk
menangani tampilan pada menu pegawai satu; c.Package View pegawaisecond,
berisi file PHTML untuk menangani tampilan pada menu pegawai dua; d.Package
View kepala unit, berisi file PHTML untuk menangani tampilan pada menu kepala
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unit satu; e.Package View kepala unitsecond, berisi file PHTML untuk menangani
tampilan pada menu kepala unit dua; f.Package View embriohrd, berisi file PHTML
untuk menangani tampilan pada menu embriohrd satu; g.Package View
embriohrdsecond, berisi file PHTML untuk menangani tampilan pada menu
embriohrd dua; h.Package View personalia, berisi file PHTML untuk menangani
tampilan pada menu personalia satu; i.Package View personaliasecond, berisi file
PHTML untuk menangani tampilan pada menu personalia dua; j.Package View
administrator, berisi file PHTML untuk menangani tampilan pada menu administrator
satu; k.Package View administratorsecond, berisi file PHTML untuk menangani
tampilan pada menu administrator dua; Package View Error,  merupakan package
bawaan framework Zend yang bertugas menampilkan pesan error.

Perancangan Controller merupakan bagian yang mengatur hubungan antara
bagian model dan bagian view. Controller berfungsi untuk menerima request dan
data dari user kemudian menentukan apa yang akan diproses oleh aplikasi. Controller
yang dibuat dalam aplikasi ini yaitu IndexController; PegawaiController;
PegawaisecondController; d.KepalaunitController; KepalaunitsecondController;
EmbriohrdController; EmbriohrdsecondController; PersonaliaController;
Personaliasecond Controller; PersonaliathirdController; AdminController;
AdminsecondController; AdminthirdController; ErrorController

Untuk melakukan pemetaan ORM dari tabel ke dalam class dalam basis
data menggunakan framework Zend, dapat dilakukan dengan membuat class yang
merupakan turunan dari class Zend_Db_Table. Secara otomatis, beberapa field
dalam tabel yang bersangkutan akan dapat diakses melalui objek dari class tersebut.
Pada aplikasi ini, class-class yang terbentuk dari hasil pemetaan menggunakan turunan
dari class Zend_Db_Table adalah:
- class Model_DbTable_Tbabsen extends Zend_Db_Table : class hasil pemetaan

untuk tabel tbabsen.
- class Model_DbTable_Tbambilcuti extends Zend_Db_Table : class hasil

pemetaan untuk tabel tbambilcuti.
- class Model_DbTable_Tbbagian extends Zend_Db_Table : class hasil pemetaan

untuk tabel tbbagian.
- class Model_DbTable_Tbdetailbagian extends Zend_Db_Table : class hasil

pemetaan untuk tabel tbdetailbagian.
- class Model_DbTable_Tbdetailjenispegawai extends Zend_Db_Table : class

hasil pemetaan untuk tabel tbdetailjenispegawai.
- class Model_DbTable_Tbgolongan extends Zend_Db_Table : class hasil

pemetaan untuk tabel tbgolongan.
- class Model_DbTable_Tbharilibur extends Zend_Db_Table : class hasil

pemetaan untuk tabel tbharilibur.
- class Model_DbTable_Tbjabatan extends Zend_Db_Table : class hasil

pemetaan untuk tabel tbjabatan.
- class Model_DbTable_Tbjatahcuti extends Zend_Db_Table : class hasil

pemetaan untuk tabel tbjatahcuti.
- class Model_DbTable_Tbjeniscuti extends Zend_Db_Table : class hasil

pemetaan untuk tabel tbjeniscuti.

                                                                Penerapan Framework (Somya, dkk)
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- class Model_DbTable_Tbjenispegawai extends Zend_Db_Table : class hasil
pemetaan untuk tabel tbjenispegawai.

- class Model_DbTable_Tbkeluarga extends Zend_Db_Table : class hasil
pemetaan untuk tabel tbkeluarga.

- class Model_DbTable_Tbpegawai extends Zend_Db_Table : class hasil
pemetaan untuk tabel tbpegawai.

- class Model_DbTable_Tbpegawainilai extends Zend_Db_Table : class hasil
pemetaan untuk tabel tbpegawainilai.

- class Model_DbTable_Tbpendidikan extends Zend_Db_Table : class hasil
pemetaan untuk tabel tbpendidikan.

- class Model_DbTable_Tbpengumuman extends Zend_Db_Table : class hasil
pemetaan untuk tabel tbpengumuman.

- class Model_DbTable_Tbabsen extends Zend_Db_Table : class hasil pemetaan
untuk tabel tbabsen.

- class Model_DbTable_Tbpertanyaan extends Zend_Db_Table : class hasil
pemetaan untuk tabel tbpertanyaan.

- class Model_DbTable_Tbrwgolongan extends Zend_Db_Table : class hasil
pemetaan untuk tabel tbgolongan.

- class Model_DbTable_Tbrwpekerjaan extends Zend_Db_Table : class hasil
pemetaan untuk tabel tbrwpekerjaan.

- class Model_DbTable_Tbrwpendidikan extends Zend_Db_Table : class hasil
pemetaan untuk tabel tbrwpendidikan.

- class Model_DbTable_Tbrwpenelitian extends Zend_Db_Table : class hasil
pemetaan untuk tabel tbrwpenelitian.

- class Model_DbTable_Tbrwpublikasi extends Zend_Db_Table : class hasil
pemetaan untuk tabel tbrwpendidikan.

- class Model_DbTable_Tbrwunitkerja extends Zend_Db_Table : class hasil
pemetaan untuk tabel tbrwunitkerja.

- class Model_DbTable_Tbsubjenispegawai extends Zend_Db_Table : class hasil
pemetaan untuk tabel tbsubjenis pegawai.

- class Model_DbTable_Tbtampungpegawai extends Zend_Db_Table : class
hasil pemetaan untuk tabel tbtampungpegawai.

- class Model_DbTable_Tbuser extends Zend_Db_Table : class hasil pemetaan
untuk tabel tbuser.

4. Implementasi dan Analisa Hasil

Arsitektur MVC yang telah dibuat dapat dilihat pada Gambar 10. Dalam
aplikasi Manajemen Kepegawaian, digunakan sistem login dengan pemilihan lima
user akses yaitu pegawai, kepala unit, embrio HRD, personalia dan administrator.
Untuk melakukan login diperlukan username, password dan hak akses.Untuk
username digunakan Nomor Induk Pegawai atau NIP dan password pada awalnya
diatur menggunakan tanggal lahir dari pegawai. Proses login dilakukan pada halaman
utama seperti terlihat pada Gambar 11.



13

Gambar 10 MVC pada Aplikasi

Gambar 11 Halaman Login

Gambar 12 Permohonan Cuti Diterima

Gambar 12 merupakan halaman pada hak akses pegawai yang menunjukkan
menu cuti pegawai dimana seorang pegawai dapat mengajukan cuti, melihat sisa
cuti, riwayat cuti dan cetak SKcuti. Untuk pembuatan SKcuti dalam format PDF
digunakan class tambahan yaitu class FPDF, karena class Zend_Pdf pada
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framework Zend belum bisa menampilkan gambar dan data dari basis data. Gambar
13 merupakan surat cuti dalam format PDF.

Gambar 13 Surat Cuti Dalam Format PDF

Gambar 14 merupakan halaman yang berisi hasil penilaian pegawai. Untuk
melihat detail nilai dapat dilakukan dengan memilih link detail. Hasil penilaian dapat
di-generate ke dalam format PDF seperti ditunjukkan pada Gambar 15

Gambar 14 Halaman Hasil Penilaian

.

Gambar 15 Hasil Penilaian dalam Format PDF
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Pada hak akses personalia disediakan menu untuk melihat persebaran pegawai
di tiap unit kerja dan di tiap golongan. Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 16.

Gambar 16 Persebaran Pegawai

Untuk mempermudah dalam melihat persebaran pegawai, disediakan pula
menu untuk menampilkan grafik persebaran pegawai. Grafik ini dibuat menggunakan
class tambahan yaitu class JPGraph, karena di dalam framework Zend belum
disediakan class khusus untuk pembuatan grafik.

Gambar 17 Grafik Persebaran Pegawai

Pada Tabel 1 disajikan tabel perbandingan waktu proses rata-rata untuk
penanganan proses dalam basis data menggunakan ORM dan query SQL.Hasil
yang didapat dari Tabel 1 adalah proses yang menggunakan ORM lebih cepat
dibandingkan dengan query SQL. Untuk proses input data pegawai, ORM lebih
cepat 0.02473 detik dibandingkan dengan query SQL. Untuk proses update
pegawai, ORM lebih cepat 0.01568 detik dibandingkan dengan query SQL, untuk
proses hapus pegawai, ORM lebih cepat 0.02495 detik dibandingkan dengan query
SQL, untuk proses lihat penilaian, ORM juga lebih cepat 0.00915 detik dibandingkan
query SQL. Untuk proses input data dengan jumlah data lebih dari satu dalam
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sekali proses yaitu pada simpan absen pegawai, ORM juga lebih cepat yaitu sebesar
0.02490 detik dibandingkan dengan query SQL. Penggunaan ORM dalam aplikasi
yang dibangun ini juga dapat menghemat kode program, karena tidak perlu menuliskan
query SQL secara berulang-ulang untuk melakukan proses yang sama. Hal ini terjadi
pada proses simpan penilaian yang terjadi pada hak akses pegawai dan kepala unit.
Dengan ORM cukup membuat sebuah fungsi pada class  Model_DbTable_Tb
pegawai nilai yang berfungsi untuk melakukan penyimpanan nilai. Pada controller
pegawai cukup memanggil fungsi simpan nilai, begitu juga pada controller kepala
unit. Sehingga tidak perlu menuliskan query SQL dua kali.

Tabel 1 Hasil Waktu Rata-Rata Penggunaan ORM dan Query SQL

No Proses yang Diuji Menggunakan 
ORM 
(detik) 

Menggunakan 
Query SQL 

(detik) 

Perbandingan 
Waktu 

1 Input data pegawai baru 0.019352006 0.04408281 1 : 2.27795 
 

2 Update data pegawai 0.024602862 0.040278041 1 : 1.63713 

3 Hapus data pegawai 0.022314928 0.047269548 1 : 2.11829 

4 Simpan absen pegawai 0.140992208 0.212915119 1 : 1.51012 

5 Simpan penilaian pegawai 0.036491066 0.061393527 1 : 1.68243 

6 Lihat hasil penilaian 

pegawai 

0.012000398 0.021148397 1 : 1.76231 

 

Framework Zend yang digunakan dapat mempermudah dalam
pengembangan aplikasi. Karena sudah disediakan berbagai fungsi yang dibutuhkan
dalam pengembangan aplikasi Manajemen Kepegawaian. Fungsi tersebut antara
lain adalah fungsi login, validasi inputan form dan fungsi-fungsi lainnya. Namun
untuk fungsi pembuatan grafik belum disediakan oleh framework Zend, sehingga
harus digunakan class tambahan. Untuk pembuatan file PDF juga harus digunakan
class tambahan karena class Zend_Pdf yang ada pada framework Zend belum
bisa menampilkan gambar dan data dari basis data.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang
penerapan framework Zend, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan
Object Relational Mapping, programmer tidak perlu menulis query SQL secara
berulang-ulang untuk melakukan proses yang sama dalam basisdata. Selain itu, proses
yang menggunakan ORM ternyata juga dapat lebih cepat dibandingkan dengan query
SQL, yaitu untuk proses input satu data pegawai, ORM lebih cepat 0.02473 detik.
Proses update data pegawai, ORM lebih cepat 0.01568 detik. Proses hapus data
pegawai, ORM lebih cepat 0.02495 detik. Proses lihat hasil penilaian, ORM lebih
cepat 0.00915 detik. Untuk proses input data dengan jumlah input-an lebih dari
satu data dalam sekali input, yaitu proses simpan absen, ORM juga lebih cepat
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yaitu sebesar 0.02490 detik. Dari penerapan framework Zend ini juga didapatkan
bahwa untuk pembuatan dokumen PDF, digunakan class tambahan yaitu FPDF,
karena class Zend_Pdf yang disediakan oleh framework Zend belum bisa
menampilkan data dari basis data dan belum bisa menampilkan gambar. Selain itu,
framework Zend juga belum menyediakan class khusus untuk pembuatan grafik.
Sehingga harus menggunakan class tambahan yaitu class JPGraph.
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