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2.1 MVC 

Model View Controller atau MVC adalah sebuah metode untuk membuat 

sebuah aplikasi dengan memisahkan data (Model) dari tampilan (View) dan cara 

bagaimana memprosesnya (Controller). Dalam implementasinya kebanyakan 

framework dalam aplikasi website adalah berbasis arsitektur MVC. MVC 

memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen utama yang membangun 

sebuah aplikasi seperti manipulasi data, antarmuka pengguna, dan bagian yang 

menjadi kontrol dalam sebuah aplikasi web. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Konsep Model-View-Controller 
 

a. Model berisi fungsi-fungsi yang membantu seseorang dalam pengelolaan basis 

data seperti memasukkan data ke basis data, pembaruan data dan lain-lain. 

b. View adalah bagian yang mengatur tampilan ke pengguna berupa halaman web. 
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c. Controller merupakan bagian yang menjembatani model dan view. Controller 

berisi perintah-perintah yang berfungsi untuk memproses suatu data dan 

mengirimkannya ke halaman web.  

Dengan menggunakan metode MVC maka aplikasi akan lebih mudah untuk 

dirawat dan dikembangkan. Untuk memahami metode pengembangan aplikasi 

menggunakan MVC diperlukan pengetahuan tentang pemrograman berorientasi 

objek (Object Oriented Programming).  

 

2.1.1 Sejarah Singkat MVC PHP Framework 

OOP (Object Oriented Programming) atau Pemorgraman Berbasis Objek telah 

berkembang pesat selaras dengan perkembangan PHP di versi 5. Sekarang ini, banyak 

aplikasi perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah lebih memilih 

menggunakan aplikasi website PHP dikarenakan memang aplikasi website sekarang 

ini sangat kompleks. 

Hal itu juga didukung dengan script pemrograman lainnya seperti ajax, 

jquery, css, html yang digabungkan menjadi satu aplikasi website dengan PHP 

sebagai script utama websitenya. Mulai dari aplikasi yang menggunakan API 

berbentuk SOAP, API WDSL, maupun aplikasi website yang membutuhkan formulir 

yang kompleks. 

Dari situlah perusahaan besar yang fokus di PHP development, yaitu ElissLab 

mulai mengembangkan framework PHP dengan nama Code Igniter (Pembakar Kode) 

yang merupakan opensource. Eliss Lab mempunyai produk berbayar yang bernama 

Expression Engine dan Mojo Motor. Mereka telah berdiri sejak 2001. [7] 

 

2.1.2 Konsep MVC Framework PHP 

Codeigniter Framework adalah salah satu dari sekian framework yang 

menggunakan sistem MVC (Model-View-Controller). Pengertian Framework 

merupakan suatu perangkat lunak (software) yang bersifat penggunaan ulang suatu 

library atau classes yang ada di dalam sistem tersebut untuk menjadi suatu aplikasi. 

Di dalam framework PHP, sudah terdapat beberapa classes, objects dan library. 
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Dengan begitu ketika kita membuat aplikasi menggunakan framework, kita bisa 

menggunakan fitur yang sudah ada di dalam software tersebut. 

Sebagai contoh, kita ingin mengirimkan email dan di dalam framework sudah 

ada library email, jadi tidak usah membuat code pengirim email, cukup kita panggil 

function library email. Di dalam Framework Codeigniter sendiri telah terdapat 

beberapa library di dalamnya, seperti library email, cart (keranjang belanja web 

ecommerce), validasi form, pagination, session, dan lain-lain. [7] 

 

2.1.3 Jenis MVC Pada Website 

a. Server Side MVC, Server Side MVC biasa terjadi pada aplikasi web tradisional, 

yang tidak melibatkan client side seperti Javascript, Java applet, Flash, dan lain-

lain. Server Side MVC menyerahkan keseluruhan proses bisnis pada server, 

aplikasi pada sisi pengguna hanya dapat menerima. MVC jenis ini kadang-kadang 

disebut juga dengan nama Thin Client. [4] 

 

b. Mixed Client Side and Server Side MVC, Pada Mixed Client Side and Server 

Side MVC 1 client tidak menggunakan model sebagai jembatan untuk melakukan 

komunikasi pada server, dibandingkan dengan Server Side MVC, arsitektur ini 

memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena lebih banyak komponen 

yang terlibat. Untuk selanjutnya arsitektur ini disebut, dengan Mixed MVC 1. 

Pada Mixed Client Side and Server Side MVC 2, client menggunakan model 

sebagai jembatan untuk melakukan komunikasi pada server, dibandingkan dengan 

arsitektur MVC yang lain, arsitektur ini memiliki tingkat kompleksitas yang 

paling tinggi karena lebih banyak komponen yang terlibat, sehingga 

membutuhkan sumber daya yang lebih besar pula. Untuk selanjutnya arsitektur 

ini disebut dengan Mixed MVC 2.  

c. Rich Internet Application MVC, Application MVC Rich Internet Application 

(RIA) disebut juga dengan nama Fat Client, merupakan aplikasi web yang 

memiliki kemampuan dan fungsi hampir seperti aplikasi desktop. RIA pada sisi 

client, memiliki mesin untuk mengambil data yang berada pada server, sehingga 
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pada client terdapat bagian MVC sendiri dan hanya membutuhkan bagian model 

pada sisi server.  

 

2.2 PHP  

PHP merupakan singkatan rekursif (akronim berulang) dari PHP Hypertext 

Preprocessor. PHP adalah bahasa pemrograman script yang paling banyak dipakai 

saat ini atau dalam kata lain bisa diartikan sebuah bahasa pemrograman web yang 

bekerja di sisi server (server side scripting) yang dapat melakukan konektifitas 

padadatabase yang di mana hal itu tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan 

sintaks-sintaks HTML biasa. PHP banyak dipakai untuk memrogram 

situs webdinamis, walaupun tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian 

lain. 

Contoh terkenal dari aplikasi PHP adalah phpBB dan MediaWiki (software di 

belakang Wikipedia). PHP juga dapat dilihat sebagai pilihan lain dari 

ASP.NET/C#/VB.NET Microsoft, ColdFusion Macromedia, JSP/Java Sun 

Microsystems, dan CGI/Perl. Contoh aplikasi lain yang lebih kompleks 

berupa CMS yang dibangun menggunakanPHP adalah Mambo, Joomla!, Postnuke, 

Xaraya, dan lain-lain. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Proses Akses Website Client Server [2] 
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2.2.1 Sejarah PHP 

Pada awalnya PHP merupakan kependekan dari Personal Home Page (Situs 

Personal). PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada 

waktu itu PHP masih bernama FI (Form Interpreted), yang wujudnya berupa 

sekumpulan script yang digunakan untuk mengolah data form dari web. 

Selanjutnya Rasmus merilis kode sumber tersebut untuk umum dan 

menamakannya PHP/FI. Dengan perilisan kode sumber ini menjadi open source, 

maka banyak programmer yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. 

Pada November 1997, dirilis PHP/FI 2.0. Pada rilis ini interpreter PHP sudah 

diimplementasikan dalam program C. Dalam rilis ini disertakan juga modul-modul 

ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP/FI secara signifikan. 

Pada tahun 1997, sebuah perusahaan bernama Zend menulis ulang 

interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Kemudian pada Juni 

1998, perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan meresmikan rilis 

tersebut sebagai PHP 3.0 dan singkatan PHP dirubah menjadi akronim 

berulang PHP: Hypertext Preprocessing. 

Pada pertengahan tahun 1999, Zend merilis interpreter PHP baru dan rilis 

tersebut dikenal dengan PHP 4.0. PHP4.0 adalah versi PHP yang paling banyak 

dipakai pada awal abad ke-21. Versi ini banyak dipakai disebabkan kemampuannya 

untuk membangun aplikasi web kompleks tetapi tetap memiliki kecepatan dan 

stabilitas yang tinggi. 

Pada Juni 2004, Zend merilis PHP 5.0. Dalam versi ini, inti dari 

interpreter PHP mengalami perubahan besar. Versi ini juga memasukkan model 

pemrograman berorientasi objek ke dalam PHP untuk menjawab perkembangan 

bahasa pemrograman ke arah paradigma berorientasi objek. [1] 

 

2.2.2 Kelebihan PHP 

a. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan 

sebuah kompilasi  dalam penggunaanya. 
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b. Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana - mana dari 

mulai apache , IIS , Lighttpd ,nginx , hingga Xitami  dengan konfigurasi yang 

relatif mudah. 

c. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis  - milis 

dan developer  yang siap membantu dalam pengembangan. 

d. Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah 

karena memiliki referensi yang banyak. 

e. PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin 

(Linux , Unix , Macintosh ,Windows ) dan dapat dijalankan secara runtime 

melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah system. [1] 

 

2.2.3 Cara Kerja PHP 

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa PHP adalah aplikasi di sisi server 

atau dengan kata lain beban kerja ada di server bukan di client. Pada saat browser 

meminta dokumen PHP, web server langsung menggunakan modul PHP untuk 

mengolah dokumen tersebut. Jika pada dokumen terkandung fungsi yang 

mengakses databasemaka modul PHP menghubungi database server yang 

bersangkutan. Dokumen yang berformat PHP dikembalikan web server dalam format 

HTML, sehingga source code PHP tidak tampak di sisi browser. [1] 

 

2.3 MySql 

 Mysql merupakan sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL 

atau DBMS, yang berfungsi  sebagai server dan menyediakan konektifitas untuk 

multi-user dalam mengakses database.  Mysql didistribusikan secara gratis dibawah 

lisensi GPL (General Public License), Mysql sendiri merupakan turunan dari SQL 

(Structure Query Language). SQL sendiri merupakan sebuah konsep pengoperasian 

basisdata, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan inputan data yang 

memungkinkan pengoperasian data dapat dikerjakan dengan mudah secara otomatis.  
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 Kehandalan suatu sistem basisdata (DBMS) dapat diketahui dari cara kerja 

pengoptimasian dalam melakukan proses perintah-perintah SQL yang digunakan oleh 

user atau aplikasi yang memanfaatkannya. Dalam DBMS terdapat dua metoda dalam 

pemprosesan SQL yaitu metoda transaksional dan non-transaksional, dimana metoda 

non-transaksional tidak ada jaminan atas realibitas terhadap data yang disimpan, 

karena motode non-transaksional cocok digunakan untuk aplikasi yang tidak 

membutuhkan realibilitas  data seperti  blogging (wordpress) dan CMS. Metoda 

transaksional digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan reliabilitas penyimpanan 

data, Mysql sendiri dapat menggunakan kedua metoda tersebut, namum mysql lebih 

unggul digunakan dalam metoda non-transaksional. 

 

Mysql memiliki beberapa keistimewaan  dibanding DBMS yang lainnya : 

a. Portabilitas. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti 

Windows, Linux, FreeBSD, Mac Os X Server, Solaris, Amiga, dan masih banyak 

lagi. 

b. Perangkat lunak sumber terbuka. MySQL didistribusikan sebagai perangkat lunak 

sumber terbuka, dibawah lisensi GPL sehingga dapat digunakan secara gratis. 

c. Multi-user. MySQL dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam waktu yang 

bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. 

d. 'Performance tuning', MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan dalam 

menangani query sederhana, dengan kata lain dapat memproses lebih banyak SQL 

per satuan waktu. 

e. Ragam tipe data. MySQL memiliki ragam tipe data yang sangat kaya, seperti 

signed / unsigned integer, float, double, char, text, date, timestamp, dan lain-lain. 

f. Perintah dan Fungsi. MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh yang 

mendukung perintah Select dan Where dalam perintah (query). 

g. Keamanan. MySQL memiliki beberapa lapisan keamanan seperti 

level subnetmask, nama host, dan izin akses user dengan sistem perizinan yang 

mendetail serta sandi terenkripsi. 
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h. Skalabilitas dan Pembatasan. MySQL mampu menangani basis data dalam skala 

besar, dengan jumlah rekaman (records) lebih dari 50 juta dan 60 ribu tabel serta 

5 milyar baris. Selain itu batas indeks yang dapat ditampung mencapai 32 indeks 

pada tiap tabelnya. 

i. Konektivitas. MySQL dapat melakukan koneksi dengan klien menggunakan 

protokol TCP/IP, Unix soket (UNIX), atau Named Pipes (NT). 

j. Lokalisasi. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien dengan 

menggunakan lebih dari dua puluh bahasa. Meski pun demikian, bahasa Indonesia 

belum termasuk di dalamnya. 

k. Antar Muka. MySQL memiliki antar muka (interface) terhadap berbagai aplikasi 

dan bahasa pemrograman dengan menggunakan fungsi API (Application 

Programming Interface). 

l. Klien dan Peralatan. MySQL dilengkapi dengan berbagai peralatan (tool)yang 

dapat digunakan untuk administrasi basis data, dan pada setiap peralatan yang ada 

disertakan petunjuk online. 

m. Struktur tabel. MySQL memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel dalam 

menangani ALTER TABLE, dibandingkan basis data lainnya 

semacam PostgreSQL ataupun Oracle.[3] 

 

2.4 Aplication Software 

Perangkat lunak aplikasi (Aplication Software) adalah suatu 

subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer 

langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya 

dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai 

kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut 

untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama 

perangkat lunak aplikasi adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. 

Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket kadang disebut 

sebagai suatu paket atau suite aplikasi (application suite). Contohnya 

adalah Microsoft Office dan OpenOffice.org, yang menggabungkan suatu aplikasi 
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pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi dalam 

suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki kesamaan 

sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi. 

Sering kali, mereka memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi satu sama lain 

sehingga menguntungkan pengguna. Contohnya, suatu lembar kerja dapat 

dibenamkan dalam suatu dokumen pengolah kata walaupun dibuat pada aplikasi 

lembar kerja yang terpisah. 

Aplikasi dapat digolongkan menjadi beberapa kelas, antara lain: 

a. Perangkat lunak perusahaan (enterprise) 

b. Perangkat lunak infrastruktur perusahaan 

c. Perangkat lunak informasi kerja 

d. Perangkat lunak media dan hiburan 

e. Perangkat lunak pendidikan 

f. Perangkat lunak pengembangan media 

g. Perangkat lunak rekayasa produk 

Pada pengertian umumnya, aplikasi adalah alat terapan yang difungsikan 

secara khusus dan terpadu sesuai kemampuan yang dimilikinya. [5] 

 

2.5 XAMPP 

XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem 

operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai 

server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache HTTP 

Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa 

pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan singkatan dari X (empat 

sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP dan Perl. Program ini tersedia dalam 

GNU General Public License dan bebas, merupakan web server yang mudah 

digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis. Untuk 

mendapatkanya dapat mendownload langsung dari web resminya. 
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Gambar 2.3 XAMPP Versi 2.5 

 

a. htdoc adalah folder tempat meletakkan berkas-berkas yang akan dijalankan, 

seperti berkas PHP, HTML dan skrip lain. 

b. phpMyAdmin merupakan bagian untuk mengelola basis data MySQL yang ada 

dikomputer. Untuk membukanya, buka browser lalu ketikkan alamat 

http://localhost/phpMyAdmin, maka akan muncul halaman phpMyAdmin. 

c. Kontrol Panel yang berfungsi untuk mengelola layanan (service) XAMPP. 

Seperti menghentikan (stop) layanan, ataupun memulai (start).[6] 

 

2.6 .htaccess 

            File .htaccess adalah sebuah file yang umumnya bernama .htaccess 

(perhatikan tanda titik di depan htaccess) yang berisikan aturan-aturan atau opsi-opsi 

yang dikenakan pada direktori yang mengandung file ini. File ini bisa pula berisikan 
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aturan user siapa saja, atau group siapa saja yang boleh mengakses direktori yang 

mengandung file ini. File .htaccess merupakan sebuah file teks yang bisa dibuat 

dengan text editor biasa. File .htaccess sering kali disebutkan sebagai htaccess saja, 

atau seringkali disebutkan juga sebagai distributed configuration file. Disebut 

distributed configuration file karena file .htaccess bisa di-copy-kan ke direktori mana 

saja dan akan langsung berdampak pada direktori tersebut ketika diakses melalui web 

browser. Secara default, nama file yang digunakan adalah .htaccess. Namun, apabila 

nama file tersebut tidak disukai, pengguna selalu bisa mempergunakan nama file lain 

dengan mengubah directive AccessFileName. Sebagai contoh : 

AccessFileName.config. 

            Sintaks yang digunakan dalam file .htaccess adalah sama seperti halnya 

dengan file konfigurasi utama Apache. Penggunaan file .htaccess memiliki sejumlah 

kelebihan, seperti yang disebutkan sebelumnya. Kita dapat lebih leluasa dalam 

berbagi file tanpa harus repot-repot membangun script sendiri ataupun dengan cara 

lain yang lebih rumit. Namun semua kelebihan ini memiliki dampak lain yaitu: 

1. Bertambahnya resource yang dibutuhkan oleh web server karena web server 

akan mencari file .htaccess (atau file lain yang diubah melalui directive 

AccessFile-Name) di setiap direktori. Bahkan, untuk setiap request ke file 

tertentu, file .htaccess akan diproses. Semua ini ditambah lagi dengan web 

server akan mencari ke direktori-direktori di level atas untuk sepenuhnya 

menjamin agar penggunaan .htaccess dilakukan dengan benar. Dengan 

demikian, ketika kita meng-enable fasilitas .htaccess ini, digunakan ataupun 

tidak, akan berpengaruh pada performa dan resource yang dibutuhkan. 

2. Keamanan. Dengan penggunaan .htaccess, konfi gurasi server tidak 

sepenuhnya lagi dikontrol lewat konfigurasi utama web server. Celah 

keamanan bisa datang dari dalam (user yang nakal), ataupun dari luar (file 

konfigurasi yang salah, bisa berefek pada gangguan dari luar). 

3. Kerepotan untuk me-maintain database password. Penggunaan .htaccess 

memungkinkan user untuk menggunakan berbagai database password di 

berbagai lokasi.[9] 
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2.7 Netbeans 

NetBeans  IDE  adalah  sebuah  lingkungan  pengembangan sebuah tools  

untuk programmer  menulis,  mengompilasi,  mencari  kesalahan  dan  menyebarkan  

program. Netbeans IDE ditulis dalam Java, namun dapat mendukung bahasa 

pemrograman lain. Terdapat banyak modul untuk memperluas Netbeans IDE. 

Netbeans IDE adalah sebuah produk  bebas  dengan  tanpa  batasan  bagaimana  

digunakan.  (dikutip  dari  : www.netbean.org )  

NetBeans  mengacu  pada  dua  hal,  yakni  platform  untuk  pengembangan  

aplikasi  desktop java,  dan  sebuah  Integrated  Development  Environment  (IDE)  

yang  dibangun menggunakan  platform  NetBeans.  Platform  NetBeans  

memungkinkan  aplikasi  dibangun dari  sekumpulan  komponen  perangkat  lunak  

moduler  yang  disebut  ‘modul’.  Sebuah modul  adalah  suatu  arsip  Java  (Java  

archive)  yang  memuat  kelas-kelas  Java  untuk berinteraksi  dengan  NetBeans  

Open  API  dan  file  manifestasi  yang  mengidentifikasinya sebagai  modul.  

Aplikasi  yang  dibangun  dengan  modul-modul  dapat  dikembangkan dengan  

menambahkan  modul-modul  baru.  Karena  modul  dapat  dikembangkan  secara 

independen,  aplikasi  berbasis  platform  NetBeans  dapat  dengan  mudah  

dikembangkan oleh pihak ketiga secara mudah dan powerful.   

Pengembangan  NetBeans  diawali  dari  Xelfi,  sebuah  proyek  mahasiswa  

tahun  1997  di bawah  bimbingan  Fakultas  Matematika  dan  Fisika  Universitas  

Charles,  Praha.  Sebuah perusahaan kemudian dibentuk untuk proyek tersebut dan 

menghasilkan versi komersial NetBeans  IDE  hingga  kemudian  dibeli  oleh  Sun  

Microsystem  pada  tahun  1999.  Sun kemudian  menjadikan  NetBeans  open  source  

pada  bulan  Juni  tahun  2000.  Sejak  itu komunitas NetBeans terus berkembang.  

Lingkungan  Pengembangan  yang  terintegrasi  pada  netbean  IDE,  memudahkan 

pengguna untuk membuat beragam aplikasi dengan mudah. [10] 
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Gambar 2.4 Netbeans 

 

Keterangan Gambar :  

1.  Menu Bar  

2.  Toolbar  

3.  Project Explorer  

4.  Daftar Komponen yang digunakan  

5.  Jendela Utama  

6.  Kontrol Komponen  

7.  Jendela Properties  

8.  Jendela keluaran (debugging)  
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2.8 Metode Pengembangan Perangkat Lunak  

 Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah dengan 

menggunakan prototype. Urutan kejadian dari metode ini dapat dilihat pada gambar. 

Seperti pada semua metode, prototyping dimulai dari pengumpulan kebutuhan. 

Dengan perencanaan yang cepat akan dibentuk konstruksi dari prototipenya. 

Prototipe ini dievaluasi oleh pelanggan dan digunakan untuk mengelola kembali 

kebutuhan dari perangkat lunak yang dikembangkan. Suatu proses iterasi terjadi, 

setelah prototipe disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, sementara pihak 

pengembang makin mengerti keinginan pemakai. 

Meskipun Prototyping dapat digunakan sebagai model proses berdiri sendiri 

(standalone), namun lebih sering digunakan sebagai teknik yang diimplementasikan 

bersama dengan model-model yang lain. Tanpa memperhatikan cara bagaimana 

model ini dipakai, paradigma Prototyping membantu pengembang dan pengguna 

untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang akan dibangun ketika 

kebutuhan yang dinginkan tidak diuraikan secara jelas.  

Proses pada model Prototyping yang digambarkan pada gambar 3.1, bisa dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Pengumpulan kebutuhan, developer dan klien bertemu dan menentukan tujuan 

umum, kebutuhan yang diketahui dan gambaran bagian-bagian yang akan 

dibutuhkan berikutnya. Detil kebutuhan mungkin tidak dibicarakan di sini, pada 

awal pengumpulan kebutuhan. 

b. Perancangan, perancangan dilakukan cepat dan rancangan mewakili semua aspek 

software yang diketahui, dan rancangan ini menjadi dasar pembuatan prototype. 

c. Evaluasi prototype, klien mengevaluasi prototype yang dibuat dan digunakan 

untuk memperjelas kebutuhan software. 

Perulangan ketiga proses ini terus berlangsung hingga semua kebutuhan 

terpenuhi. Prototype-prototype dibuat untuk memuaskan kebutuhan klien dan untuk 

memahami kebutuhan klien lebih baik. Prototype yang dibuat dapat dimanfaatkan 

kembali untuk membangun software lebih cepat, namun tidak semua prototype bisa 

dimanfaatkan.  
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Gambar 2.5 Metode RPL dengan Model Prototyping 

 

Secara ideal, prototype adalah suatu mekanisme untuk mengidentifikasi 

kebutuhan dari perangkat lunak yang akan dihasilkan. Pada saat prototype ini 

dikembangkan, pengembang berusaha menggunakan program atau tool yang ada, 

seperti report generator, windows manager, yang memungkinkan prototype dibuat 

secara cepat. Prototype berlaku sebagai sistem pengenal, bukan sebagai sistem yang 

benar-benar dihasilkan untuk dioperasionalkan.  

Sekalipun prototype memudahkan komunikasi antar developer dan klien, membuat 

klien mendapat gambaran awal dari prototype, membantu mendapatkan kebutuhan 

detil lebih baik, namun demikian prototype juga menimbulkan masalah: 

a. Pengguna melihat bahwa apa yang muncul dan dilihat dari prototype adalah 

perangkat lunak yangk akan dioperasionalkan. Pengguna tidak menyadari bahwa 

prototype tersebut belum dibangun dengan memperhatikan kualitas perangkat 

lunak beserta maintainabilitasnya. Jika disampaikan bahwa produk yang akan 

dioperasionalkan harus dibangun ulang sehingga produk memiliki kualitas tinggi 

dan dapat dipelihara dengan baik, maka pengguna mengeluh dan bahkan meminta 

beberapa perbaikan untuk turut diterapkan dalam sistem yang akan 

dioperasionalkan. 

b. Pengembang sering melakukan kompromi dalam implementasi dengan maksud 

agar prototype segera terwujud dengan segera. Prototype dibangun menggunakan 
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sistem operasi dan bahasa pemrograman yang tidak tepat hanya karena yang 

diketahui dan tersedia. Atau, suatu algoritma yang tidak efisien 

diimplementasikan agar segera dapat mendemonstrasikan kemampuan. Setelah 

suatu waktu, pengembang bisa menjadi nyaman dengan pilihan-pilihan tersebut 

dan melupakan bahwa itu semua sebenarnya tidak tepat. Pilihan-pilihan yang jauh 

dari ideal terlanjur menjadi bagian integral dari sistem yang dibangun tersebut. 

Meskipun permasalahan ada, Prototyping dapat menjadi model yang efektif 

untuk rekayasa perangkat lunak. Kuncinya adalah aturan permainan harus dijelaskan 

di awal proyek, bahwa pengembang dan pengguna harus memiliki kesepahaman 

bahwa prototype dibuat sebagai sarana untuk mendefinisikan kebutuhan. Sedangkan 

perangkat lunak sesungguhnya dibangun dengan berdasarkan kualitas. [11] 

 

 

 

 

 

 


