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Abstract 

Digital Library is one of the applications developed in line with 
science and technology. The development conditions tend to bring 
difficulties in the application development process. In respond to such 
condition, it requires an Object Oriented Design (OOD) method that form 
application into separate components. The components have their own 
task and commqnicate to each other through functions. OOD is also 
supported by Hibernate in mapping objects into the database. The data 
search on digital library application is an unstructured data search, using 
Lucene framework. The research produces application for digital library's 
data search with a more accurate search result, because searching is 
done through the entire content of the documents. 
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1. Pendahuluan 

Perpustak:aan yang disajikan melalui media internet atau yang biasa disebut 
perpustak:aan digital memungldnkan akses informasi yang lebih cepat. Oleh karena 
itu da1am penelitian ini, dikembangkan sebuah aplikasi yang dapat membantu daiam 
menyediakan sarana sumber pendidikan yaitu berupa perpustakaan digit2l. 
Perpustak.aan digital ini dapat diterapkan di berbagai lenibaga pendidikan yang ada 
di Indob.esia. Hal ini juga merupakan sebuah terobosan baru dalam rangka 
menerapkan teknologi infonnasi ke da1amdunia pendidikan Indonesia. Perpustakaan 
digital ini di dalanmya hanyalah berisi dokumen-dokumen digital seperti buku-buku 
digital, artikel dan jumal terbaru yang bisa diakses dengan mudah dan juga sangat 
memudahkan da1am pemeliharaan data karena semuanya berbentuk digital. Aplikasi 
perpustakaari digital ini merupakan salah satu contohaplikasi yang terns mengalami 
perkembangan., sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Karena aplikasi ini cenderung terus berkembang, maka ketika aplikasi ini dibangun 
dibutuhkan sebuah pemikiran dan dasar perancangan yang tepat untuk memudahkan 
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ketika aplikasi ini in gin dikembangkan lebih lanjut. Pertanyaannya adalah met ode 
apa yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi perpustakaan digital ini, sehingga 
mempermudah dalam proses pengembangan aplikasi di masa mendatang. Oleh 
karena itu penelitian ini ditujukan untuk membangun sebuah aplikasi perpustakaan 
digital berbasis web dengan metode Object Oriented Design (OOD) untuk 
mendukung pengembangan aplikasi midi masa mendatang dan diterapkan lmgkungan 
pernrograman Java serta menggunakan hibernate scbagai framework object 
relational mapping (ORM) untuk memetakan setiap obyek ke dalam database. 

2. Kajian Pustaka 

Desain berorientasi objek merupakan pengembangan sis tern yang berorienta-;i 
objek untuk menerapkan kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya 
pada tahap analisis berorientasi objek [1]. Desain berorientasi objek ini sendiri 
merupakan bagian dari pengembangan berorientasi objek yang di dalarnnya juga 
terdapat analisis berorientasi objek dan pernrograman berorientasi objek. Secara 
spesifik, pengertian berorientasi objek berarti pengorganisasi perangkat lunak sebagai 
kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya. Hal ini 
yang membedakannya dengan pernrograrnan konvensional dimana struktur data dan 
perilaku hanya berhubungan secara terpisah. Desain berorientasi objek merupakan 
cara pandangbaru dalam mernikirkan suatu masalah dengan menggunakan model 
yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek 
yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam suatu entitas. 
Objek merupakan entitas dalam sebuah program komputer yang memiliki tiga 
karakteristik yaitu state, behavior dan identity [2]. Objek dapat menyirnpan 
informasi. Informasi tersebut akan menentukan perilaku (behavior) selanjutnya dari 
objek. Kumpulan dari informasi-informasi yang ditangani oleh sebuah objek disebut 
state objek. State objek meliputi semua properti objek (biasanya statis) ditambah 
nilai-nilai yang ada pada saat itu (biasanya dinarnis) dari masing-masing properti. 
State ini dapat berubah setiap waktu ketika sebuah operasi dijalankan oleh objek 
tersebut. Misalnya sebuah mail box di dalam sistem voice mail. Objek mail box 
dapat berupa state kosong (pada saat baru dibuat) atau penuh (setelah menerima 
sejumlah besar pesan). State ini mempengaruhi perilaku objek berikutya Mail box 
yang penuh akan menolak pesan baru yang masuk. Perilaku dari sebuah objek 
ditentukan oleh operasi (dalam Java biasa disebut dengan istilah method) yang 
mendukung objek. Objek dapat mengizinkan beberapa operasi dan juga menolak 
yang lainnya. Operasi adalah fungsi atau transformasi yang dapat ditcrapkan ke 
objek. Semua objek di kelas yang sama berbagi operasi yang sarna. Identity adalah 
properti objek yang membedakan dirinya dari semua objek yang lain. Setiap objek 
yang diciptakan selarna eksekusi di sistem berorientasi objek adalah unik, mempunyai 
identitas yang unik. 

Objek dibentuk berdasarkan defmisi dari sebuah kelas objek.Objek 
merupakan implementasi dari kelas. Sedangkan kelas merupakan pola atau template 
untuk mernbentuk sebuah objek atau kurnpulan objek yang memiliki sifat yang sama. 
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perilaku, atau disebut dengan himpunan objek sejenis. Tennasuk di dalamnya 
deklarasi dari semua atribut dan operasi yang ada pada objek dari kelas tersebut. 
Kelas bcrbeda dari objek. Kelas bersifat abstrak scdangkan objek bersifat konkrit. 
Tujuan dari perancangan berorlentasi objek adalah menghasilkan model atau 
representasi cntitas yang akan dibangun! 3j. Hasil analisis berorientasi ohjck dapat 
:Hcl~aJi mudt.:I utlluk mernulai per<.utLallgau beronentasJ obY.Jk. Sedangkan mantaat 
dari pendekatan berorientasi objck antara laini3J dapat menangani domain masalah 
yang lebih bcsar, rneningkatkan interaksi antara pakar masalah, anali<;, perancang 
dan pemrogram OOD mengorganisasikan rancangan menggunakan pengorganisasian 
sesuai yang dilakukan pikiran manusia, 000 menggunakan pewarisan untuk 
mengidentifikasikan commonality (kesamaan bersama) layanan dan atribut, dan 
membangun sistem yang tahan terhadap perubahan serta menyediakan stabilitas 
pada kebutuhan dan sistem yang serupa. 

Proses umum yang digunakan untuk melakukan perancangan berorientasi 
objek rnemiliki sejumlah tahapan [ 1] yaitu memahami dan mendefmisikan konteks 
dan mode penggunaan sistem, merancang arsitektur sistem, rnengidentifikasi objek 
utama sis tern, rnengembangkan model desain, dan menspesifika.si interface objek. 
Obejct Oriented Design diimplementasikan rnenggunakan Object Oriented 
Programming, dan dengan bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Konsep 
Object Oriented Programming memiliki beberapa karakteristik utama yaitu 
pengkapsulasa, pewarisan, polymorphism, dan pesan. Pengkapsulan atau 
enkapsulasi adalah suatu mekanisme untuk memproteksi suatu proses dari 
kernungkinan interferensi atau penyalahgunaan dari luar sistem sekaHgus 
menyederhanakan penggunaan sistem itu sendiri. Akses ke dalam sistem diatur 
sedemikian rupa melalui seperangkat antar muka. Dengan kata lain. enkapsulasi 
merupakan sebuah prinsip yang digunakan ketika mernbangun struktur program 
secara keseluruhan yang mana setiap komponen dari program dibungkus, 
pembungkusan properti dan operasi dalam satu event. Sebuah objek biasanya 
tersusun secara hirarki berdasarkan keJasnya masing-masing. Inilah yang kemudian 
dimaksudkan dengan konsep pewarisan yang merupakan suatu proses dimana suatu 
kelas diturunkan dari kelas lainnya sehingga ia mendapatkan ciri atau sifat dari kelas 
tersebut. Untuk rnenciptakankelas baru, hanya perlu rnenspesifikasikan kelas baru 
ini dari kelas yang telah ada. Kelas yang mewariskan disebut base class sedangkan 
kelas yang mewarisi kelas yang telah ada disebut derived class. Derived class 
mewarisi semua metode dan variabel dari base class. Polymorphism berasal dari 
bahasa yunani yang berarti ban yak bcntuk. Konsep ini memungkinkan digunakarmya 
suatu antar muka yang sama untuk memerintah objek untuk meJakukan aksi atau 
tindakan yang mungkin secara prinsip sama namun secara proses berbeda. Jadi 
dengan konsep ini dua buah objek atau lebih dapat memiliki antar muka yang sarna 
namun memiliki perilaku yang berbeda. Beberapa objek memerlukan suatu tipe 
mekanisme komunikasi untuk saJing berinteraksi. Cara yang dipakai oleh objek
objek tersebut untuk sating berinteraksi ada1ah dengan pesm1. Ketika bcrkomunikasi 
objek mengirim pesan kepada objek lain untuk melakukan apa yang diharapkannya. 
Pesan juga bisa disertai dengan informasi untuk memperjelas apa yang diharapkan. 
Hal ini di<>ebut dengan paran1eter pesan. 
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Lucene 
Lucene adalah seperangkat aturan atau framework yang menyediakan 

library-library untuk sistem temu kembali informasi a tau yang biasanya dikenai 
dengan Information Retrieval System yang merupakan sebuah bidang ilmu yang 
~renjelaskan mengenai pencarian informasi yang biasanya tidak terstrukmr. Pengertian 
lt::bih jda~ tentang infurmutiun retrit:\ ul Jidefinisikan seperti berikuL lnj(wmation 
retrieval (JR) is finding material (usually document) of unstructured nature 
(usually leks) that satisfies an information need from within large collections 
(usually store un computer) [ 4]. Lucene merupakan proyek open source apache 
yang diimple~rentasikan di dalam bahasa java. Lucene bukanlah sebuah aplikasi 
pencarian siap pakai. Namun lucene adalah sebuah toolkit yang dapat digunakan 
dan yang digambarkan sebagai sebuah layer dimana aplikasi berjalan diatasnya. 
Lucene dapat melakukan indexing dan searching terhadap semua data yang dapat 
di konversi ke dalam format teks. Lucene sang at dibutuhkan ketika akan melakukan 
pencarian terhadap sejumlah besar data dengan tujuan mencarifile yang berisi 
beberapa kata a tau kalimat. U ntuk melakukan pencarian di dalarn jumlah data yang 
besar, hal pertama yang hams dilakukan adalah melakukan pengindeksan terhadap 
teks dan melakukan konversi kedalam format yang dapat rnempercepat pencarian, 
tentu saja dengan rnengeliminasi proses scanning yang sangat lama Proses konversi 
ini disebut indexing, sedangkan basil konversinya disebut index. Index merupakan 
sebuah struktur data yang mengijinkan akses yang cepat dan secara acak untuk 
kata yang tersimpan di dalamnya. Setelah index terbentuk, maka proses pencarian 
dapat berjalan. Sedangkan searching rnerupakan proses pencarian kat a di dalam 
index untuk rnenemukan dokurnen yang diinginkan. 

Untuk proses pengindeksan terdapat komponen-komponen yang berperan 
penting, komponen-komponen tersebut adalah Index Writer, Directory, Analyzer, 
Document, dan Field. Index Writer merupakan komponen utama di dalam proses 
indexing. Kelas ini membentuk sebuah index dan menambahkan dokumen ke 
dalamnya.JndexWriter merupakan obyek yang memberikan akses penulisan ke 
dalam index namun tidak memberi akses untuk membacanya. Directory merupakan 
kelas yang menggambarkan lokasi penyimpanan dari index yang terbentuk. Analyzer 
merupakan sebuah kelas yang dilewati oleh sebuah teks ketika teks tersebut akan 
di indeks. Tugas analyzer adalah melakukan ekstraksi token dari teks dan melakukan 
eliminasi terhadap sisanya. Document merupakan kumpulan dari field-field. Seperti 
sebuah virtual page yang berisi sebuah halaman web, e-mail, ataupunfile teks. 
Field dokumen ini rnenggambarkan meta data yang diasosiasikan dengan dokurnen 
tersebut, seperti penulis, judul, subjek, dan lain-lain. Field setiap dokurnen di dalam 
indeks berisi satu atau lebih.field. Setiap fieldberhubungan dengan satu bagian dari 
data di dalam indeks yang dapat dikembalikan ketika proses pencarian dijalankan 
[5]. Untuk melakukan pengindeksan dengan Lucene, langkah awal yang perlu 
dilakukan adalah rnengkonversi data ke dalam bentukplain teks yang dapat dipahami 
oleh Lucene. Sebagai contoh, jika ingin mengindeksfi/e PDF, hams mengetahui 
bagaimana cara untuk mengekstrakfi/e tersebut, sehingga basil ekstrak darifile 
PDF tersebut dapat digunakan untuk rnembangun Lucene dokumen beserta field
field-nya. Hal yang serupa juga berlaku bagi dokumen-dokurnen lainnya seperti 
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microso/i wmd atupunfi/e xml dan htmL Kctika Luccnc document danfieldtelah 
terbentuk, mctodc lndexWrirer':; addDocument (Document) dapat dieksck:usi. Pada 
saat cksekusi itulah plaintext dihaca olch Luccnc, dan selanjutnya dilakukan proses 
indexing. Padn tahap awal proses inL Luccne melakukan anal isis terhadap darn. 
dengan membagi data mcnjadi polongan-potongan dan mcnjalankan bebcrara 
npcrasi vamz dipC'rluk:l!llt~rh;~tl:in :1 · ;,, '<!. ·:r: . ·c•'"c" 

scbuah tahap filtcrisasi sebelummelakukan pcngindeksan. Setclah mekwati prose'. 
analisi.s, maka data siap untuk di-indeks. Luccnc menyimpan data ke dalam struktur 
yang dikcnal scbagai inverted incler. St rukt ur data yang mcnghasilkan pcnggunaan 
tempat penyimpanan yang lebih efisien. 

Setelah indeks terbentuk. maka Iangkah selanjumya adalah searching. 
komponen-komponen yang mendukung proses searching ini anrara Jain 
lndexSean:her, Term. Tem1Query, dan Hits. Index Searcher merupakan kelas yang 
digunakan untuk melakukan pcncarian tcrhudap indeks yang telah dibentuk oleh 
kelas JndexWriter. Kelas ini membuka indeks dalam mode read-only dan di 
dalamnya berisi lebih dari satu metode yang mendukung proses pencarian. Term 
adalah unit dasar untuk pcncarian. Sarna halnya dcngan obyckfie!d, tennjuga h:risi 
pasangan clari beberapa elemen string. Term Query merupakan tipe dasar query 
yang didukung oleh lucene dan merupakan salah satu tipe query yang primitif. 
TennQuet}' digunakan untuk mcncocokan dokumen yang berisifield dengan nilai 
yang spesitik Hits merupakan scbuah kclas yang digunakan untuk memberi tingkatw1 
terhadap dokumen hasil pencarian. Dimana dokumen-dokumen kern bali an tersebut 
merupakan do kumen yang paling relevan dengan query yang dimas ukan oleh user. 

Hibernate 
Hibernate adalah sebuahf/y;meH'Ork untuk Ohject Relational Mapping 

(ORM) yang ditempatkan pada layer model di dalam konscp Model View 
Controller (MVC). Hibernate mcrupakan larer yang mcnghubungkan amma aplihL~i 
dengan basisdata. Hibernate menycdiakan koneksi ke basisclata dengnn 
menghubungkan kelas dcngan tabcl-tabel. Melalui hibernate pcmetaan dilakukan 
dari model data objek di dalam Java dcngan tipc data java ke dalam model data 
relational dengan tipe data SQL [ 6]. Inti dari Teknologi hibernate ini an tara lain 16] 
Hibernate pemetaan, hibernate configuration, dan POJOs (Plain Old Java Object). 
Hibernate pemetaan merupakan sebuahjile XML yang dibutuhkan oleh hibernate 
untuk mcnentukan relasidari sebuah objek tcrhadap sebuah tabel. Di dalrunJUe ini 
juga ditentukan atribut dari setiap kolom yang akan dibentuk: di dal<ml sebuah tabel 
eli basfsdata. Hibernate Cm!figuration merupakan sebuahfi/e XML. File ini berfungsi 
untuk memberitahu dimana hibernate dapat rnenemukan infom1asi pemetaan yang 
telab dilakukan dari kclas java ke Jalan1 tabcl basisdata. File ini JUga memuat 
sekumpulan konfigurasi yang rnenentukan bagaimana aplikasi berhubungan dengan 
basisdata, menentukan bentuk koneksi beserta username dan password dari 
pcrangkat basisdatajika ada. POJOs merupakan sebuah kelas java, yang biasanya 
disc but -'lcbagai moJel di dalam konsep MVC, yang merupakan representasi dar1 
basisdata. Di dalam POJOs didefinisikan semua atribut yang ada di dalam sebuah 
objek. Atribut terscbut yang kemudian akan di petakan ke dalambentuk tabcl. 
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Struts 
Struts adalah seperangkat aturan atauframework yang digunakan untuk 

membangun sebuah aplikasi web. Inti teknologi Struts terdiri dari JavaServer Pages 
(JSP) yaitu teknologi yang digunakan untuk membangun aplikasi web yang melayani 
isi yang dinamik. JSP adalah komponen di sisi server ycmg dibangun dari HTML 
c,tatik atau komponen XML, tag-tag yang spcsiflk untuk JSP, dan potongan kode
Java optional yang disebut scriptlet. JSP digunakan sebagai layer presentasi dalam 
arsitektur web n-tier. Dalamframework Struts, JSP mewakili view dalam pola 
perancangan Model- View-Controller. Servlet memegang peranan besar dalam 
pengembangan aplikasi web. Servlet adalah solusi berbasis Java yang berjalan di 
dalam Java Virtual Machine (NM). Karena servlet berjalan di dalam JVM, servlet 
menjadi teknologi yang sangat portable. Paradigma request/response yang ada 
dalam HTTP juga diterapkan dalam Servlet. Dalam arsitektur Struts, Servlet 
memegang peranan sebagai controller. JSP adalah teknologi yang berusaha tetap 
memisahkan layer presentasi dari lapisan tengah dan belakang. Custom tag libraries 
adalah fitur yang ampuh yang sesuai dengan konsep tersebut 

Custom tag libraries mengijinkan programer Java untuk menuliskan kode 
yang menyediakan akses data dan layanan lainnya dalammodel sederhana mirip 
XML. eXtensible Markup Language (XML) telah menyebar dalam pengembangan 
aplikasi YVeb dan YVeb service. Sekarang ini sulit untuk membangun sebuah aplikasi 
web tanpa berurusan dengan XML. XML merupakan salah satu teknologi yang luar 
biasa dalam menangani pertukaran data. XML digunakan untuk mewakili struktur 
dokumen dan data di web. File XML dapat disimpan atau dikirimkan antara dua 
buah aplikasi yang terhubung lew at jaringan. Pada dasarnya, file XML hanyalah 
dokumen berbasis teks biasa yang mengandung tag-tag khusus yang mewakili 
sebagian dari dokumen atau kumpulan data. Selain digunakan dalam menangani 
pertukaran data, XML sering digunakan dalam konfigurasi YVeb dalam bentuk file 
YVeb.xmi dan digunakan dalam Struts unuk konfigurasi dalam bentuk struts-config.xml, 
yang digunakan untuk mengkonfigurasi semua aksi yang dapat dijalankan oleh aplikasi 
Struts. XML ini sangat penting terutama dalam membangun sebuah web service 
karena hampir seluruh operabilitas yang berjalan dalam -vveb service menggunakan 
dokumen XML. Server YVeb dan aplikasi memegang peranan dalam setiap aplikasi 
web. Sebuah web server menangani proses HTIP sementara web aplikasi menangani 
layanan lainnya. 

3. Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode prototyping 
yang dapat digambarkan sebagai proses pembuatan model dan sirnulasi dari semua 
aspek produk yang sesungguhnya akan dikembangkan. Pada model ini, user hanya 
memberikan beberapa kebutuhan umum dari aplikasi yang akan dikembangkan tanpa 
detail input, proses atau detail output. Paradigma prototyping membantu 
pengembang dan pengguna untuk memiliki pemahaman yang lebih baik: tentang apa 
yang akan dibangun ketika kebutuhan yang diinginkan tidak diuraikan secara jelas. 

Tahap-tahap di dalamprototyping model yang akan diimplementasikan di 
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dalam perancangan aplikasi pencarian data digital library ini antara lain analisis 
kebutuban yang mcrupakan pengu~ bahan dan data yang mendulrung dalam 
perancangan sistem, perancangan aplikasi, dan evaluasi prototype. Sistem yang 
akan dibangun memiliki dua aktor yaitu user dan admin. Beberapa proses yang 
akan berjaJan antara lain proses pencarian data perpustakaan digital. proses nx:mbaca 
data dan proses maoajemen data perpust•lraan digital. Di dalam sistem iDi, user 
merupakan semua pengguna yang akan m:ngakses apJikasi pada tahap pencarian 
data sampai pada tahap data ditemukan dan dibaca. Sedangkan seorang admin 
menritiki tugas untuk me1akukan manajemen data. Sctiap aktor tedmbung ke setiap 
proses YJ'Di abn dtlcerJahnnp daajusai&ling terkeftelmi deupttproses hrin yang 
ber.bubungan dengannya. 

Sistem yang akan dibangun memerlukan komputer server dengan RAM 
minimal satu gb, dengan beberapa perangkat lunak yang akan digunakan antara Jain 
JDK 6 yang menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi Java (JRE) dan 
JVM sehingga aplikasi dapat dijalanlcan disctmlaploJform. Netbemumerupakan 
editor untuk pemrogramanjava, Struts~mcnyediakan pustalca-pusta.ka 
struts yang merupakan action cii1S9, Lucene framem:>rk menyectiakan pumlka
pustaka untuk information retrieval, MySQL sebagai basis data untuk mcnyimpan 
detail daridata digita1, dan hibematc.fi'ome*»*yang ~ pustaka-pustaka 
nntuk melaknkan pemetam terhadap objek ke dalam be data. Aplikasi pencarian 
data digital library dibutuhkan untuk melakukan penemuan kembali terhadap 
informasi tertentu dari sdwmpulan data yang terslmpan di dalam sebuah basis data 
ataupun di dalamsebuah direktori yang dilediakan. Apfikasi ini trelalrukan pencarian 
ke basisdata ataupun kcda1am indeks yang telah dibangun sebagai basil ekstrak dari 
dokumen-dolrumcn pd£ Hasil pcmcari8n yang ditampilkan. digunakanjnga sebagai 
link untuk user melakukan proses doWI'Iload dolcunJ:n. 

Metode perancangan yang digunakan untuk merancang aplikasi ini adalah 
dengan pendekatan berorientasi objek, karena itu senrua Jangkalrlangkah di dalam 
perancangan diasosiasikan dengan dokumcntasi dida1am pendekatan berorientasi 
objek yaitu UML. Untuk menggambarkan arsitektur sistem secara keseluruban 
djgunakan diagram deployment. Diagramini akan Illf.lljelaskan bahwasistem terbagi 
kedalam dua komponen yang sa1ing berhubungan satu sama lain. Application server 
adalah bagian sistem yang berhubungan dengan pusat data, dan tempat dima.na 
apJilcWdijalanJrnn dan didukuns oJeh layamm-layanan di dalalmya. Sisi client adalah 
bagian dimana user berada ketika mengakses 1ayanan yang ditawarkan oleh 
applicQ.tion server. Di dalam client inilah terdapat komponen web browser yang 
mervlukung akses aplikasi yang berbentuk web. Berikut ini adalah gambaran 
perancangan mitektur sistem yang telab. dibagi kMalam b:berapa subsistem yang 
saliDg terintcgrasi. Diagrnm pada Gambar 2 ditampilkanlebih te.rperiD:i dibandingkan 
dengan diagramdepltJ}'IMIJt Gambar 1. Thjuannya untnk menjelasbn bahwa swttu 
sistem yang bc:sar juga dmusun olch bebcnpasubsistcm di dalamnya. Diagramkelas 
rnerupakan represent.asi dari model-model yang aJcan digunakan di dalam aplikasi 
besc::rta dengan operasi-operasi yang tcrdapat di dalamnya. Diagram kelas juga 
merupakan rcpreseublsi tabel fisik yang tmlapat d:i dalam basisdata. Dengansebuah 
diagram kelas dapat digambarkan relasi-re1asi diantara setiap data di dalam sistem 
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Di dalam diagram kelas ini juga terdapat gambaran tentang objek --objek yang ada 
di dalam sistem beserta dengan atributnya masing-masing dan operasi-operas! yang 
dapat diJakukannya. 

Apliabon Server 

TCPIJP 

Gam bar 1 Perancangan Deployment Diagram System 

Use case diagram ini dirancang untuk identifikasi semua aktor yang akan 
terlibat di dalamaplikasi dan proses yang akan berjalan pada aplikasi yang akan 
dibangun. Diagram use case mcndesk:ripsicm rangkaian kegiatan y.mg dijaJanlcan 
oleh sistem. Diagram use case pada Gambar 4 menggambarkan hubungan antara 

masing-rmsing aktordqan setiap proses ymg ada didalamsistem Masing-masing 
use-case menggambarkan sebuah proses yang betjalan di da1am sistem. Misalnya 
U11luk aldor adtniiDstrator dapat melala1bn proses deleted, update atau insertnamun 
harus melewati proses login terJebih dahulu. Sedanglcan UDtuk user tidak dapat ikut 
di dalam proses deleted, nam.m bisa terlibat di da1am proses simple searching atau 
yang lainnya . 

.......... ..... .... ~ -----
Gambar 2 PerancanganDeployment Diagram dan Subsistem 
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Gambar 3 Peruncangan Diagram Kelas 

Setelah melakukan perancangan terhadap arsitektur dan objek yang berada di dalam 
aplikasi, selanjutnya perlu dilakukan perancangan tcrhadap an tar muka yang akan 
digunakan untuk aplikasi. Antar muka ini merupakan media dimana user akan 
bcrkomunikasi dengan aplikasi. Perancangan antar muka untuk aplikasi ini an tara 
lain. 

Gam bar 4 PerancangaiJDiwam (;,,Case 
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Gambar 5 Rancangan Tampilan Aplikasi Gambar 6 Rancangan Fonn Login 

( Search 

0 TITTLE 0 AUll-iClR 

0 CATEGORY 

Gambar 7 Rancangan F onn Pencarian 

4. Hasil Pembahasan dan lmplementasi 

Setelah MySQL Server 5.0 ter-instal, selanjutnyamembuat sebuah basisdata 
baru dengan nama db_library. Basisdata tersebut dibuat secara manual di dalam 
M ySQL, namun untuk tabel-tabel di dalamnya tidak dibuat secara manual karena 
aplikasi ini menggunakan framework Hibernate yang akan melakukan pemetaan 
terhadap objek atau model yang dibentuk ke dalam sebuah tabel di da1am basisdata. 

kode program 

P~11c c~••• a~ •~tenda 4ct1onFo~ ( 
I•• cr:•ate• A now :l..n:=otAn.:;: ... of: Ao::IJ1!'t1n •/ 
P'UbJ.;t..e -.-...:&.n 0 ' 

} 

} 

p:r::s.v•t• 1nt'. 1.d~ 

p:1.v.ate St:r::l.ng u.•c-rw_., 
Pl:~v.ate Stc:i- p-swore~; 

I 

) 

} 

} 

) 

pUbJ.~e V01d •e~X411~~ 14) ( 
c.hi.llll. :l..d - 1d.t 

Gambar 8 Contoh Model Objek dalamJava 
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Salah satu ot~jek yang telah clibentuk pada tahap perancangan adalah objek 
ad min ynng memiliki atribut username dan pa<Jsword Di dalam konsep pemrograma.n 
nwde/-vie ~v-contro! fer dengan java, objek terse but dijadikan sebuah model yang 
dituh.s di dalam scbuah kela.s yang dina.makan kelas Admin bersama dengan atributnya. 
Kclas Admin merupakan bcntuk enkapsulasi tcrhadap objek admin ( ditandai dengan 

)/,, ure;. Dcugan.tLlaH)aenkapsulasi iniatribut dari oq1ek admm 
1 r·rscbut tidak dapal diak.ses sccara Jungsung namun bisa dia.kses hanya mclalui 
method (setter dan getter) yang juga tclah didetinisikan di dalam kelas Admin. 
Bcrikut adalah contoh kelas Admin yang ditulis dengan Java. 

Setiap objck yang tclah didcfinisikan di dalam diagram kelas paJa tahap 
pcrancangan, harus dibuatkan model nk'lsing-masing yang juga berisi atribut dan 
method. Model-model ini yang akan dipetakan oleh hibernate menjadi tubel-tabel 
di dalam hasisclata. Ketika model telah terhentuk makuselanjutnya dipcrlukan schuah 
)ile pemetaan y;mg berii.mgsi untuk tnenentukan setiap kolom yang berkaitan dengan 
model tertemu eli dalam basisdata. Jadi setiap model memilikifile peme.taan rnasing
masing dan contoh isi darijile tersebut sepcrti berik:ut. 

r ~ 1:1 c.() 1 u.""••"'1<r"" t.~---~a·> 

<qenc::z:at,or ::: l6s..,•'-·l<1-~Qtit.f"'/> 

i (/ld> 

{ <ptoperty lut!'l'l.wWie£:-JU!III!Jr 4
' l.~r.qt-h•''25" n~·""u:s>!!!rN-e.IDt'!"' trp~•"l!!ltrin.g'"'/> l <prQp.er-ey cc-J..t:r::;:')• .. pu:~word"' l':'n.qt~•":s• n.'l..""t-.~·'"'p&.sl!J!Vcr:d.n rspe•~~~'str1n<;.,l> 

<l ~ 141'> 
</b1berna~e-aapp1bQ> 

Gambar 9 Tam pi! an file Admm.hbm.\ml untuk Hibernate Mopping 

Contohfi/e Hibernate pemetaan pada Gambar 9 menjelaskan spcsitikasi dari tabe1 
admin yang akan dibentuk di dalam basi.sduta Objek admin mernilik.i id scbagai 
JWhmuT kc!' dm1 rerclapar dua kolom lainnyn. yaitu kolom ltsernam£> dan JhtSSH'ont, 

yang masing-masing mcmiliki t ipc dan ukuran yang juga telah ditcntukan. Sctclah 
Jile pcmetaan dari setiap model telah rerbentuk. maka dibutuhkan sebuahji/e yang 
akan mengatur koneksi dengan basisdata dan menginfonnasikan dimana letakfl/e 
pemetaan setiap model berada . .fl/e yang dimaksud adalah{Ile Hibernate conflg. 
Contoh darifl/e Hibernate con{ig diilustrasikan pada G ambar 10. 

Ga:mbar 10, menunjuk:kan{t/e konfigurasi yang baru akan dijalankan, yang 
ditandai~engan infonnasi create yang berarti tabel-tabel baru yang akan dibuaL 
Cntuk penggunaan selanjutnya, ketika tabel-tabel telah terbentuk dan aplikasi telah 
bcrjalan, ;.;t.1tus Lrrsehut dapat diubah meniadi update. Itu berarti setiap kali ada 
program yang dieksekusi dan mengarah ke basisdata, tahel-tabel tersebut hanya 
akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan keinginan administrator. Namun 
jika status tersebut tidak diu bah ketika aplikasi relah berjalan, maka setiap kali ada 
ekseku:-:i pcrilllah ke basisdata nmka Hibernate ak:m mcb.kukan tcrhadap 
tabel yang sebelurnnya telah dibentuk. Ketika label telah terbcntuk melalui Hiber
nare, nklk.a administrator d.apat melakuk:an pengisian data, baik secara rrumual maupun 
dapat mclalui aplikasi. Menggunakan konsep objek berarti semua komponen di 
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dalam aplikasi mengarah ke dalam objek -objek berbeda dengan fungsi masing
masing. Objek-objek tersebut memiliki atribut-atribut yang bersifat private dan 
hanya bisa diakses lew at pemanggilan fungsi. Seperti yang telah dijelaskan pada 
bagian implementasi basisdata, terdapat model-model yang merupakan kelas yang 
merepresentasikan setiap objek.Berikut ini adalah contoh dari kelas ItemDocument. 

'P~-rt:? _....__.to ... ft"1-r _.,,._._._l_,_,_,flr1-r•l..-"..-r·P 
~IIICOMI'1'7 _...._er.toa.~o~r1">;6>c.,....a:I/~:SSW6.UM•Y<I•--I'> 
<PiiOJ'lfl'.f -·~IOa.-.--••a:.,...C/J&..-n'P 
~po:o:)eo:l:f _ ............ :io •• ,...-.. •• r:-.c/~.,..,I:'P 
"111-:.er&T _......... ....... ,. 

cv.ll.,._ .... ...,.w. . .,...,.a.hll~: 
<fpae..,.a:'p 
(tu r!DIIIl• lt.IMI:IIIct'S I.V.~(181C:C: MU101l C:)11teet II'.IDIIC'tllltllt. ••> 
<pco:JI'R"T __ .._,lllllt-_ .... Loa_~.~-o.lutt"> 

'lltftt1lll 
<.I'IIIC .... I:P 
H-- IU.11 • .le toM -DII-1e¥t.l. c.clle --> 
"111to:Mrl7 _...........--~-~-,. 

~·11*'.-..c.-.atGC..-tc..,Mu: 

<fpae..,.a:l'.p 
<'&· l:cu au ••e .. ad 1!CL l.OO ••clout -~· 
"., .. .,,. .. '-., ....................... _ ..... > 

'II&'M 

<IIIII .... CP 
<•-- Df:o) aM lt'41-<'0:Mte t.lle -~~·-· e..- OR •t.utup (c::c-t.eiupd.n::e) •-> 
q~.:-:.e-rcr _......_..,. .... ...,. 

I oft«•• I 
~pae .... Rp 
......,. ~.-w.c-w--u~~~a~..-.-..-J.•t,. 
-...,h!J ,..,,.,~Jk.~'lt ... a; •••·..._•liiJ)oo 
......,_ ~--~1/:ldal-...c1 ...... 1> 
.-.,s., ~-.e--~llla/--•• .-~•J> 
~'-~ocp 

•J:IIOUIYH•_.....-.._ 

Gambar 10 Tampilan Konfigurasi Hibernate 

Tampilan pada Gambar 11 merupakan salah satu contoh lain dari kelas-kelas 
sesuai dengan yang telah ditentukan pada tahap perancangan. Gambar 11 tersebut 
juga merupakan salah satu model yang juga memiliki metode setter dan getter. 

priv~e StriDG ~ode_document; 
p~iva~e s~~iag ju4ul_document; 
privaee StziDg penults; 
private StrlDQ ~bn_~~rbit.; 
priva~e J:ateoor1 kat~gori; 
privaee TOpik topik; 
private 1nt download; 
p~ivace Stdag tgl_update; 

private Str;.iDg keyvord_docUIOen~::; 
private StrtDg nama_til~; 
p~ivate 1nt id_documentJ 

Gambar 11 Tampilan dari Kelas ItemDocument 

49 



Jurnal Teknologi Infonnasi-Aiti, Vol. 7. No.1, Februari 2010: 1- 100 

Kelas ltemDocument tersebut memiliki hubungan many to one dengan kelas 
kategori dan topik. Hubungan tersebut menggambarkan bahwa untuk setiap 
ItemDocument pasti merniliki satu kategori ataupun satu topik. Sebaliknya satu 
kategori atau topik paling sedikit tidak mempunyai ItemDocument ataupun 
mempunyai ban yak ItemDocument. Hubungan tersebut ditentukan secara manual 
t etapi mclaluiji'/e hibenzule pemeLaan, seperti Gambar 12. 

llll:lH'II.Re-llllflliiHIC> 
,..,,_ 4,....,...,. ~<Ill:: t.- •te.&.e• ....-~·....,a...\.,-•J!a..&.w • ... tet.lw• "lol::,.. • ..--• Ulra..,y.-a.l.: 

c1C ~l~·~~ ~-~· ~·"ld CO~~·• 
~.-aer.to1:: ci..-••,~l~J•f> -
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<""opou:~t .... a-"lililoM" b119t.t.oo•ac• -~ "'I:D6o_.,,._..,. t.n..-•a~:~ri..,•fl' 
..,_..,...,.,., "'"'J_•,....&• l<~ ..... "1Jill" ,._., .......... _ ... _. "'I'P* ... '-111 .... /:0. 
Cllldl:tlll coi--11M:111&1lll" MIIIIICJIII"la:JI' ...... 'J:III:l11.Ua• t.YM• .. C>UIICf"/:1> 
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• • w •• 
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__,..t,__ c&.e....,l:l.llra:u,..-•&.I.IIP.T•:tat' .... .&-•t:•:r•ll"'" ---...Jik"l> 

.c/cU
/III&Je::Mt•--PIIICf> 

Gambar 12 Tampilan Kdas ltem.Document DAO 

Setelah model dari semua objek terbentuk dan file-file yang diperlukan untuk 
hibernate selesai dikonfigurasl maka untuk menggunakan model tersebut diperlukan 
fungsi-fungsi yang akan mengakses model-model tersebut. Fungsi-fungsi tersebut di 
dalam Java disebut dengan method, dirnana setiap method akan mengembalikan 
nilai yang berbeda sesuai dengan tugas dari method terse but. Setiap method yang 
memiliki relasi dengan basisdata diletakk:an di dalam sebuah kelas DAO (pada 
arsitektur MVC). Semua kembalian dari method yang dijalankan di dalam kelas 
DAO, akan ditampilkan kembali kepada pengguna melalui view tertentu. Untuk 
menghubungkan view dengan kelas DAO dibutuhkan sebuah kelas action yang 
ditangani oleh framework struts. Framework ini bertugas untuk menghubungkan 
dan mengatur jalannya alur komunikasi antara view dengan model dan DAO. Sebagai 
contoh sederhana, ketika seorang admin ingin melakukan login dan validasi ke da1am 
aplikasi untuk mulai melakukan manajemen aplikasi, maka admin memasukan 
username dan password melalui sebuahform login yang disediak:an pada view. 
Ketika acfmin menekan tombol submit untuk login. Mak:a alur program beijalan 
dan diarahkan ke sebuah ke1as action (controller). Di dalam controller terse but, 
dipanggil method dari DAO yang akan mengambil data username dan password 
yang ada di basisdata, basil kembalian dari method tersebut ak:an dicocokan dengan 
data yang dimasukan oleh admin di dalam form login, jika cocok maka kelas action 
akan menyatakan bahwa operasi tersebut berhasil Frame»vrkstruts memiliki sebuah 
file konfigurasi yang di dalamnya mengatur jika sebuah operasi di dalamkelas action 
berhasil dilakukan maka selanjutnya alur program akan diarahkan ke view ataupun 
kelas tertentu. Jadi ketika operasi cek login dinyatakan berhasil, maka Struts akan 
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melihat arah selanjutnya di dalarn file konfigurasinya. Ketika sebuah viewditampilkan 
user akan berinteraksi dengan aplikasi melalui view terse but, hasil dari interaksi 
tersebut akan mengarahkan aplikasi berjalan sesuai dengan alur masing-masing. 
Misalnya ketika user ingin melakukan pencarian data, view yang tampil pada user 
hanyalah sebuah tampilan dengan textbox dimana user menginputkan keyword 
pencarian dan sebuah butron untuk memulai pencarian. Selanjutnya alur program 
berjalan dan akan mencari controller BukuAdancedSearchCon.do,jl/e tersebut 
merupakan.fl/e action yang diatur oleh framework struts. Ketika pemanggilan fungsi 
di dalam controller berhasil, maka aplikasi akan menampilkan halaman pencarian 
sebelurnnya dengan hasil pencarian yang diletakkan pada bagian bawah form 
pencarian. Namun ketika pemanggilan fungsi di dalam controller gagal maka aplikasi 
akan tetap berada pada tampilan pencarian awal seperti yang diatur di dalam 
konfigurasi struts. 

Proses pencarian dokumen di dalarn aplikasi digital library ini menggunakan 
pencarian dengan sistem temu kembali informasi yang didukung oleh framework 
lucene. Pencarian dilakukan terhadap data yang tidak memiliki strukutur yaitu data 
pdf yang diekstrak sehingga menghasilkan sebuah plaint text yang kemudian dapat 
diindeks. Proses pengindeksan tersebut dilak:ukan oleh admin melalui serangkaian 
proses yang terlebih dahulu harus dilewati, seperti yang digambarkan lew at diagram 
activity pada tahap pemcangan aplikasi. Sebelum masuk pada proses indeks file, 
admin terlebih dahulu melakukan insert data dokumen ke dalam basisdata. Jika 
admin mengisi sernuafield dengan benar maka alur program akan berjalanke proses 
selanjutnya yaitu proses unggah dokumen yang sesuai dengan data yang telah 
dimasukan sebelurnnya, berikut ini adalah tarnpilan unggah file. Setelah berhasil 
melakukan unggah file, maka alur program akan berjalan ke proses selanjutnya 
yaitu proses indeks dokumen. Semua proses terse but disimpan di dalam sebuah 
session, sehingga data yang digunakan sebelurnnya pun masih dapat diakses dan 
digunakan seperlunya pada proses indeks ini. Data yang dimaksud adalah nama file 
yang digunakan pada proses unggah dokurnen, data terse but dapat digunakan untuk 
disimpan kedalam indeks setiap dokumen, sehingga ketika dokumen tersebut ingin 
dibuka, nama file dapat digunakan untuk mengaksesnya. Untukjudul dokumen 
disimpan ke dalam indeks dengan nama title. 

Proses indeks dokumen ini dimulai dengan mendefinisikan sebuah direktori 
dimana indeks akan disimpan dan juga mendefinisikan sebuah direktori dimana lucene 
dapat memperoleh dokumen yang akan diindeks. Ketika lucene menemukan 
dokumen yang akan diindeks, lucene akan mengkonversi data (jika berbentuk pdf, 
doc, htrnl, xrnl, dan lain-lain) ke dalambentuk plain text sehingga dapat dipahami 
oleh lucene. Di dalam lucene terdapat sebuah kelas yaitu Index Writer dengan objek 
·writer yang dapat menangani proses indeks dokurnen. Ketika data telah siap untuk 
diindeks ( telah berbentuk plain text), maka method addDocurnent bisa dieksekusi, 
dimana ketika methodtersebut dipanggil, lucene akan melakukan analisis terhadap 
data tersebut dengan membaginya menjadi potongan-potongan, juga melakukan 
operasi-operasi tambahan terhadap data, seperti membuat data menjadi lower case 
ataupun denganmengeliminasi kata-kata penghubung yang menurut lucene tidak 
dibutuhkan dalam indeks. Setelah analisis selesai dilakukan maka kelas kelas objek 
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writer mernanggil method close(), itu berarti data telah diindeks. Indeks yang telah 
terbentuk siap untuk mendukung proses pencarian data sesuai dengan keyword 
yang dimasukan oleh user. U ntuk proses pencarian Lucene ak:an rnemanggil method 
FSDirectory untuk membuka tempat di mana indeks disimpan, status dari 
pemanggilan tersebut adalah false yang berarti membuka, sedangkan jika 
menggunak:an true berarti menciptak:an. Sedangkan Kelas IndexSearcher/IS 
merupak:an sebuah kelas di dalarn lucene yang menyediak:an fungsi untuk melakukan 
pencarian ke dalam indeks. Seperti pada kode di Gambar 12, dibentuk sebuah 
objek IS dari kelas tersebut yang ak:an melak:ukan tugas untuk pencarian. Setelah 
objek IS terbentuk, maka method query parser akan dipanggil untuk 
menerjemahkan query yang dimasukan oleh user ke dalam tipe query di lucene. 
Selal1iutnya pencarian dilakukan, dan hasil pencarian disimpan ke dalam objek hits. 
Melalui objek tersebut, hasil pencarian diurutkan menurut tingkat relevansi terhadap 
query yang di masukan oleh user. Hasil pencarian tersebut ak:an ditarnpilkan berupa 
link yang bisa langsung mengakses dokumen yang dimaksudkan. Ketika aplikasi ini 
dirancang, terdapat beberapa tahapan yang dilewati dan di setiap tahapan memiliki 
dokumentasi masing-masing. Dokumentasi yang dimaksudkan di sini adalah 
dokumentasi dengan menggunak:an UML. Pada tahap perancangan (lihat bab tiga) 
terdapat beberapa langkah yang pada ak:hirnya menghasilkan sebuah cetak:an yang 
dapat digunakan untuk masuk ke dalam tahap pemrograrnan. Misalnya, pada tahap 
perancangan, telah didefinisikan setiap objek yang ada di dalam aplikasi melalui 
sebuah diagram kelas, objek-objek terse but didefinisikan bersama dengan atribut 
dan operasi rnasing-masing. Objek yang satu rnemiliki atribut dan operasi yang 
berbeda dengan yang lainnya. Ketika masuk ke dalam tahap pemrograman, objek
objek tersebut dapat langsung digunak:an tanpa harus merubah susunan ataupun 
bentuk dari objek terse but. Hal ini merupak:an salah satu kemudahan yang ditawarkan 
oleh pendekatan berorientasi objek, karena dalam setiap frue pengembangan aplikasi 
saling berkesinambungan dan tidak terdapat perbedaan yang menyulitkan dalam 
transisi dari setiapfase. Objek yang berbeda-beda inijuga memiliki tugas yang 
berbeda-beda, setiap objek dapat saling berkomunikasi melalui sebuah fungsi yang 
dijalankan dengan sebuah parameter yang dilewatkan diantaranya. Setiap objek 
berdiri sendiri dan mengatur state-nya masing-masing. Kemandirian ini sangat 
memudahkan dalam proses pengerjaan aplikasi, karena pengerjaan aplikasi dapat 
dilak:ukan secara parallel. Beberapa programmer dapat mengerjakan bagian yang 
berbeda-beda. Pendekatan berorientasi objek tidak: menekankan pada struktur atau 
hirarki raneangan seperti yang ada pada pendekatan konvensional, namun aplikasi 
dibagi menjadi sebuah komponen-komponen dengan tugas masing-masing. Karena 
itulah maka aplikasi dapat dikerjak:an secara paralel. 

Perubahan yang terjadi pacta proses bisnis (biasanya dilihat pada UML) 
langsung dapat diketahui berada pada posisi yang mana di dalamrancangan aplikasi. 
Komponen dari proses bisnis yang mengalami perubahan tersebut dapat dengan 
mudah ditemukan pada aplikasi sehingga komponen tersebut hanya ditangani oleh 
programmer yang membuat bagian terse but tanpa harus merubah komponen yang 
lainnya. Tentu saja komponen yang lain ak:an mengalami perubahan apabila ada 
perubahan tipe data yang memungkinkan sebuah parameter yang dilewatkan diantara 
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kedua komponen ( o bjek) tidak dapat diterirna karena tipe data tidak dikenali. Tetap1 
pada komponen yang bersangkutan hanya perlu dilakukan perubahan pada tipe 
data terse but dan tidak berpengaruh terhadap alur program Hal ini sang at rnembantu 
ketika aplikasi ini membutuhk:an pengembangan dan terjadi perubahan-perubahan 
di dalamnya. Pengembangan dapat dilakukan lebih mudah dan cepat, tent u saja 
Liengan b1a ya ya11g relatif lebih murall. Pembagm11 aplikas1 ke dalam kumpu lie I 1-

komponen inijuga menuntun pada penggunaan ulang komponen-komponen tcrscbut 
sehingga menuntun pada pengembangan aplikasi yang berkualitas tinggi. Namun 
untuk perancangan aplikasi ini tidak menggunakan antamuka objek, sehingga 
menyulitkan di dalan1 manajemen beberapa fungsi dan representasi fungsi tidak. dapat 
disembunyikan. Jikarepresentasi fungsi tersebut disembunyikan, mak.a representasi 
fungsi tersebut dapat dengan lebih mudah diubah tanpa mempengaruhi objek-objek 
yang menggunakan atribut-atribut tersebut. Melalui antarmukajuga sekumpulan 
objek dapat diakses hanya melalui antarmuka yang sama, atau sebalikanya sebuah 
objek bisa menggunakan beberapa antarmuka tanpa sating mempengaruhi dengan 
o bjek lainnya dalam hal nilai kembalian. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah 
bahwa aplikasi ini menggunakan basisdata dengan MySQL. Salah sam kendala 
yang biasanya tcrjadi adalah ketika basisdata yang digunak.an berubah menjadi jenis 
yang lainnya seperti Oracle. Fungsi-fungsi di dalam aplikasi yang rnenyertakan que1y
que1y ke dalam basisdata akan menjadi kacau karena terdapat perbedaan tertentu 
di dalam dialek SQL yang ada pada setiap editor. Oleh karena itu di dalam aplikas1 
ini juga digunak.an framework hibernate yang menjadi penghubung antara tipe data 
objek dijava dan tipe data relational. Fungsi-fungsi yang memerlukan akses ke 
basisdata, dig anti dengan query hibernate yang tidak diarahkan langsung ke basisdata. 
namun query hibernate terse but diarahkan ke dalam model dari setiap objek yang 
telah dibangun. Hibernate membantu melakukan pemetaan dari objek ke dalam 
tabel-tabel di dalam basisdata. Untuk proses pencarian yang dilakukan di dalam 
aplikasi ini dibantu olchframe>mrk lucene yang mcnycdiakan pustaka-pustak.a untuk 
mcngindeksfile pdf dan mencari ke dalam indeks tersebut. Pencarian secara tidak 
tcrstru.k."tur ini tentu saja mcmbcrikanhasil pencarian yang lebih akllfat karena pencarian 
tidak hanya dilakukan secara terbatas ke dalam judul ataupunjield tertentu di dalan1 
basisdata, namun pencarian dilakukan ke dalam seluruh content dari dokumen pdf. 
Hasil pencarian juga diurutkan berdasarkan kesesuaiannya dengan keyword 
pencarian yang dimasukan oleh user. Pencarian serupa juga biasanya digunakan 
olch beberapa search engine yang tentu saja dengan algoritma yang berbeda-beda. 
Kelcmahan dariframC'.vork ini adalah ketika melakukan indexing terhadap dokurnen 
dengan ukuran yang besar (misalnya pdf 500 halaman) menggunakan waktu yang 
relatiflebili lama, sehingga memperlambat proses manajemen data khususnya yang 
melewati jaringan internet. 

5. Simpulan 

Menggunakan Object Oriented Design (OOD) memudahkan dalam 
menangani masalah yang lebih besar. Dengan menggunakan OOD, memungkinkan 

5.3 



Jurnal Teknologi Informasi-Aiti, Vol. 7. No.1, Februari 2010: 1 - 100 

sistem tahan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dimasa mendatang dan 
menuntun pada penggunaan komponen-komponen program. Dengan adanya 
penggunaan kembali ini menuntun pada pengembangan perangkat lunak yang lebih 
cepat dan berkualitas tinggi. Menggunakan pustaka Information Retrieval (IR) 
mempermudah proses pencarian terhadap data yang tidak rnemiliki struktur dan 
rnenghasilkan hasil pencarian yang lebih akurat karena pencarian dilakukan kedalam 
seluruh content dokurnen. 
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