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Abstrak

Penggancian database dapat dilakukan secara online maupun offline. Internet dapat menyebabkan
database tersebut dapat koneksi secara online bagitu sebaliknya. Binaus merupakan daerah yang tidak setiap
saat melakukan koneksi dengan internet. Penggunaan database secara offline di mobile handphone berbasis
android akan terbantukan proses update apabila ada sinkronisasi dengan database online. Sinkronisasi
database dibangun menggunakan spiral model dan SymmetricDS framework. Hasilnya adalah aplikasi yang
dibuat membuat database offline yang ada di mobile handphone dan database server yang online dapat
tersinkronisasi. Sehingga hal ini dapat sangat membantu user yang menginput database secara offline dan
apabila terkoneksi dengan internet maka data langsung bisa tersinh onisasi.
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PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan teknologi begitu cepat dan hampir semua kegiatan yang dilakukan untuk
menyelesaikan masalah adalah dengan menggunakan teknologi itu sendiri. Begitu juga dengan penggunaan
database yang diakses untuk keperluan menyimpan, menghapus atau untuk keperluan lainnya terhadap data-data
yang tersimpan di dalamnya. Penggunaan database sendiri bisa dilakukan pada bar.yak hal mulai dari
penggunaan untuk komputer desktop sampai pada penggunaan akses database pada mobile device. Penggunaan
database dapat berupa penggunaan secara online maupun offline sesuai dengan kebutuhan.

Menurut data dari internet tingkat penggunaan smartphone di Indnesia mengalami peningkatan yang
cukup signifikan. Pada tahun 2008 jumlah pengguna smartphone di Indonesia 2%, 2009 menjadi 5%, sedangkan
pada 2010 menjadi 13%.Pada tahun 2011 jumlahnya pengguna smartphone 17%, dan tahun 2012 jumlahnya
mencapai 28%..

Bila mobile terkoneksi dengan internet secara online maka akses terhadap database untuk keperluan
tertentu dapat berjalan denagn mudah. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika mobiledevice
yang ingin mengakses database tidak terkoneksi secara online dengan internet? Hal ini tentunya akan
menimbulkan kesulitian dalam mengakses data. Mobile device secara umum meliki sistem penyimpanan data
lokal yang dapat dimanfaatkan oleh program yang berjalan.Coverage area untuk koneksi data di indonesia
masih terbatas. Koneksi 2G dan 3G di Indonesia pada Gambar 1.
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