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ABSTRAK
Since the rise of application development with object-oriented paradigm, the developers started to find
constraints between the concepts of object modeling with relational database concepts. When doing objectoriented modeling with UML or other tools developers can not equate the problem domain in the form of
objects with a relational database where the tables are related based on functional dependence.
Framework Hibernate is an open source project for java programming language, whose main goal is to
solve the problem of object-relational mapping. With Hibernate framework is expected to increase the
effectiveness of software development.
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1.

INTRODUCTION

Enterprise adalah kata yang paling sering
digunakan dalam pengembangan perangkat lunak.
Dalam dunia industri komputer, enterprise dapat
didefinisikan sebagai suatu organisasi yang
menggunakan banyak komputer 1 . Hal ini
mencakup perusahaan, pebisnis kecil, non-profit
institusi, pemerintahan dan lain-lain. Tema
enterprise biasanya digandengkan dengan sistem
informasi,
yang
merupakan
goal
dari
pengembangan
perangkat
lunak
berskala
enterprise. Namun informasi itu tidak begitu saja
ada di udara, menyimpan dan mendapatkan
kembali suatu informasi adalah bisnis yang
bernilai jutaan rupiah.
Begitu
banyak
metode
untuk
mempertahankan data (database), namun tidak
ada yang bertahan seperti konsep relational
database. Dan ternyata bahwa sebagian besar data
perusahaan di dunia sekarang ini disimpan dalam
database relasional. Mereka adalah awal dari
pengembangan sebuah aplikasi.
Memahami data relasional adalah kunci
untuk keberhasilan pengembangan enterprise.
Mengembangkan aplikasi yang dapat bekerja
dengan baik dengan sistem database telah menjadi
bisnis utama pengembangan perangkat lunak.
Dibalik kesuksesan Java sebagai bahasa yang
memiliki kontribusi besar dalam pengembangan
perangkat lunak mulai dari aplikasi desktop, web,
sampai mobile, Java masih memiliki beberapa
kekurangan. Memindahkan data masuk dan keluar
antara sistem database dan model objek dari
1
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aplikasi Java menjadi sulit dari yang seharusnya.
Para programmer Java tampaknya memerlukan
ekstra kode untuk mengkonversikan baris dan
kolom dari suatu data menjadi objek.
Untungnya suatu solusi berhasil ditemukan.
Baru-baru ini standarisasi yang didukung oleh
komersial maupun open source dari berbagai
kalangan, Java Persistence API dibuat untuk
menangani persistence di dalam pemrograman
Java.
Untuk
pertamakalinya
programmer
memiliki cara yang standar untuk menjembatani
gap antara sistem database relasional dengan
model berorientasi objek.
2.

Object Oriented Programming (OOP)
Konsep utama dari paradigma OOP
adalah class, inheritance, dan encapsulation.
Kunci perbedaan antara paradigma OOP dan
paradigma prosedural adalah dalam
prosedural data dan fungsi terpisah
sementara dalam OOP mereka terintegrasi
(Detienne, 2000).
1.

Object (Objek)
Objek secara sederhana dijelaskan
sebagai sesuatu yang mempunyai status,
tingkah laku, dan identitas, dan sebagai
sesuatu yang dapat diidentifikasi baik itu
abstrak maupun konkrit dengan batasan
peranan dalam permasalahan utama
(Armstrong, 2006). Dalam dunia
pemrograman objek adalah instansiasi
dari kelas.
2. Class (Kelas)
Kelas dijelaskan sebagai sebuah
struktur dan kumpulan dari metode.
Metode adalah sebuah fungsi yang ada
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3.

pada kelas yang menjelaskan sebagian
dari tingkah laku object yang merupakan
instansiasi dari kelas (Detienne, 2000).
3. Encapsulation (Pembungkusan)
Pembungkusan
berfungsi
untuk
melindungi suatu objek dari dunia luar,
sehingga seseorang tidak akan mampu
merusak objek yang terbungkus. Objek
yang terbungkus dalam suatu kelas baik
data maupun fungsinya tidak bisa terlihat
apalagi dirubah pada saat objek
digunakan.
4. Polymorphism
Polymorphism dapat diartikan sebagai
kemampuan suatu bahasa pemrograman
untuk memiliki fungsi-fungsi atau
metode yang bernama sama tetapi

berbeda
dalam
parameter
dan
implementasi kodenya (overloading).
Kelas turunan dapat menggunakan fungsi
yang ada pada kelas pewarisnya dan
dapat mengimplementasikan kode yang
berbeda dari fungsi pewarisnya ini
dinamakan overriding.
5. Inheritance (Pewarisan)
Inheritance dijelaskan sebagai suatu
mekanisme yang mana implementasi
object bisa diorganisir untuk berbagi
deskripsi. Konsep yang lain dari
inheritance adalah relasi antar class yang
mengijinkan untuk mendefinisikan dan
mengimplementasikan
suatu
class
berdasarkan pada class yang sudah ada
(Armstrong, 2006).

Hibernate Dan Object-Relational Mapping
(ORM)

pemrogram Java. Istilah ORM menunjuk
pada teknik untuk memetakan data dari
representasi model objek ke representasi
model data relasional dan sebaliknya (King
& Bauer, 2007). Hibernate tidak hanya
memetakan dari kelas-kelas java dan tabletable
pada
database,
tetapi
juga
memfasilitasi query dan pengambilan data.
Hal ini secara signifikan dapat mengurangi
waktu pengembangan.
Dalam tahapan analysis dan design kita bisa
menerapkan konsep inheritance seperti
contoh class diagram berikut:

Bekerja dengan bahasa pemrograman
berorientasi objek dan database relasional
bisa menyulitkan dan membutuhkan waktu
lama. Biaya (waktu) pengembangan secara
signifikan meningkat jika kita memaksakan
bagaimana data dipresentasikan dalam
bentuk objek dengan konsep database
relasional. Ini dikarenakan konsep yang
tidak sama antara model objek dengan
konsep relasional (mismatch impedance).
Hibernate adalah sebuah solusi Object
Relational Mapping (ORM) untuk bahasa
class System

Employee
-

i d: i nt
name: Stri ng
startDate: Date

PartTimeEmployee
-

FullTimeEmployee

hourl yRate: fl oat

-

sal ary: l ong

Gambar 1. Konsep Inheritance pada model objek

Namun ketika harus di-implementasikan
dalam konsep database relasional maka ada

beberapa
kemungkinan
relasional seperti berikut:

desain

data

class Schema A

full_time_emp

part_time_emp

«column»
*PK id: INT EGER
nam e: VARCHAR(50)
start_date: DAT E
salary: BIGINT

«column»
*PK id: INT EGER
name: VARCHAR(50)
start_date: DAT E
rate: BIGINT

«PK»
+
PK_full _ti me_em p(INT EGER)

«PK»
+
PK_part_tim e_emp(INT EGER)

(A)
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class Schema B

emp
«column»
*PK id: INTEGER
name: VARCHAR(50)
start_date: DAT E
salary: BIGINT
rate: BIGINT
type: VARCHAR(50)
«PK»
+
PK_emp(INTEGER)

(B)
class Schema C

emp

full_time_emp
«column»
*PK id: INTEGER
salary: BIGINT
«PK»
+ PK_full_time_emp(INTEGER)

*

part_time_emp

«column»
*PK id: INTEGER
name: VARCHAR(50)
start_date: DATE
1
1 type: VARCHAR(50)
«PK»
+ PK_emp(INTEGER)

«column»
*PK id: INTEGER
rate: BIGINT
*
«PK»
+ PK_part_time_emp(INTEGER)

(C)
Gambar 2. Schema database relasional

4.

Konsep inheritance adalah masalah yang
pelik dalam ORM. Kita tidak lagi berurusan
dengan situasi dimana dapat memetakan
secara alami dari satu class menjadi satu
tabel. Dari pemodelan objek pada gambar 1,
kita dapat kembangkan beberapa scenario
schema A atau B atau C seperti gambar 2.
Cara yang efisien tapi tidak ternormalisasi
Konsep Persistence
1. Entity (entitas)
Entitas bukanlah tema yang baru dalam
dunia komputerisasi. Konsep entitas
diperkenalkan oleh Peter Chen tahun 1976.
Entitas adalah sesuatu yang memiliki
atribut dan relasi (dalam konteks
database). Dalam paradigma berorientasi
objek kita dapat menambahkan fungsi ke
suatu entitas dan menamakannya objek. Di
dalam Java Persistence API, setiap aplikasi
yang didefinisikan sebagai objek bisa
menjadi sebuah entitas. Permasalahanya
mungkin adalah, karakteristik apa dari
suatu objek yang bisa dijadikan entitas?
Karakteristik dari suatu entitas adalah
dapat
dipertahankan
keberadaannya
(dalam suatu penyimpanan/storage) atau
persistable. Perbedaannya adalah, objek
entitas tidak menjadi otomatis persistable.
Agar entitas dapat persistable, aplikasi
harus memanggil metode API untuk
memprosesnya. Ini perbedaan mendasar
yang penting, dengan cara ini aplikasi
dapat mengendalikan persistence dari
suatu objek.
Entitas biasanya diciptakan, diedit, dan
dihapus dalam suatu traksaksi (quasitrasactional). Dan sebuah transaksi
biasanya harus di-commit agar dapat
disimpan dalam database. Namun yang
terjadi di memori agak sedikit berbeda,
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adalah dengan menggabungkan data dalam
satu table seperti (B). Sedangkan (A)
dibuatkan dua tabel namun tidak ada relasi.
Cara (C) jauh lebih baik dengan membuat
table emp dan merelasikannya dengan table
full_time_emp dan part_time_emp untuk
menyimpan data salary ataupun rate.

2.

sebuah entitas dapat saja berubah datanya
tanpa harus tersimpan ke database, hal ini
tergantung status dari transaksi apakah
sudah di-commit atau belum. Jika terjadi
kesalahan maka dengan mudah sebuah
transaksi akan di-rollback sehingga
perubahan yang ada pada suatu entitas
tidak disimpan ke database.
Metadata Entitas
Setiap entitas memiliki metadata yang
menjelaskan fungsi dan penggunaan
entitas. Metadata dari entitas dapat
didefinisikan dengan dua cara, yaitu
annotation (anotasi) dan XML.
1.Anotasi
Metadata anotasi adalah fitur bahasa
yang mengijinkan metadata bertipe dan
terstruktur untuk dilampirkan pada
source code. Anotasi diperkenalkan
sebagai bagian dari Java SE 5 dan kunci
dari EJB 3.0 serta spesifikasi Java EE 5.
2.XML
Untuk mereka yang lebih menyukai
pendeskripsian tradisional berupa XML,
pilihan ini masih tersedia. Cukup mudah
untuk beralih ke XML setelah
mempelajari anotasi, karena XML
sebagian
besar
telah
dipolakan
bersesuaian dengan anotasi.

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2011

3. Contoh Kelas Entitas

@Entity
public class Employee {
@Id private int id;
private String name;
private long salary;
public Employee() {}
public Employee(int id) { this.id = id; }
public int getId() { return id; }
public void setId(int id) { this.id = id; }
public String getName() { return name; }
public void setName(String name) { this.name = name; }
public long getSalary() { return salary; }
public void setSalary (long salary) { this.salary = salary;

Gambar 1. Kelas Entitas

4.

Entity Manager
Dibagian atas telah dijelaskan bahwa
sebuah entitas baru akan tersimpan
dalam database apabila metode API yang
spesifik
telah
dipanggil.
Pada
kenyataannya, API yang berbeda atau
terpisah dibutuhkan untuk menjalankan
banyak operasi pada sebuah entitas. API
ini di-implementasikan oleh Entity
Manager dalam kelas EntityManager.
Entity manager digunakan untuk
menciptakan, membaca atau menulis
sebuah entitas. Ketika sebuah entity
manager mendapatkan referensi ke
sebuah entitas, entah secara eksplisit
dilalui atau membaca dari database,
objek entitas tersebut ditangani oleh
entity manager. Kumpulan opersional
dari sebuah instansiasi entitas dalam

entity manager pada satu waktu disebut
persistence context.
Semua entity manager datang dari kelas
EntityManagerFactory. Konfigurasi dari
sebuah entity manager terikat pada Entity
Manager Factory yang menciptakannya,
tetapi ini didefinisikan secara terpisah
sebagai
suatu
persistence
unit.
Persistence unit menentukan baik secara
implicit maupun eksplisit pengaturannya
dan kelas-kelas entitas yang digunakan
oleh semua entity manager didapatkan
dari instansiasi EntityManagerFactory
yang unik yang terikat pada persistence
unit tersebut. Karenanya hanya ada
hubungan one-to-one antara persistence
unit dengan EntityManagerFactory.
Dalam hal ini persistence unit menangani
satu koneksi dengan sebuah database.

Gambar 3. Relasi diantara Java Persistence API konsep (Keith & Schincariol, 2006)

4.1 Mengkonfigurasikan
Manager
Berikut ini
bagaimana

Entity

EntityManagerFactory
untuk
sebuah persistence unit bernama
“EmployeeService”.

adalah contoh
menciptakan
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EntityManagerFactory emf =
Persistence.createEntityManagerFactory("E
mployeeService");

Setelah membuat Entity Manager
Factory
maka
kita
bisa

menciptakan
Manager.

sebuah

Entity

EntityManager em =
emf.createEntityManager();

4.2 Menyimpan Entitas
Berikut ini contoh menyimpan
sebuah entitas ke database.
Employee emp = new Employee(1);
emp.setName(“Jhon”);
emp.setSalary(200);
em.persist(emp);

dilewatkan (emp) akan disimpan
kedalam database (persisted).

Dengan
memanggil
metode
persist yang ada pada objek
EntityManager maka entitas yang
4.3 Mencari Entitas
Untuk mencari sebuah entitas2 dalam
find, seperti berikut:

database kita dapat menggunakan metode

Employee emp = em.find(Employee.class, 1);

Contoh apabila lebih dari satu entitas yang di
menggunakan objek Query.3

dapat dari EntityManager dengan

Query query = em.createQuery("SELECT e FROM Employee e");
Collection emps = query.getResultList();

4.4 Menghapus Entitas
Kita bisa menghapus entitas dengan memanggil
EntityManager.

metode remove pada objek

Employee emp = em.find(Employee.class, 158);
em.remove(emp);

4.5 Mengedit Entitas
Berikut ini contoh mengedit entitas

merubah salary dari Employee

2
Entitas disini mewakili satu baris record pada table. Dapat juga lebih dari satu record yang terkumpul dalam objek Collection dari
entitas.
3
Sebagai catatan dalam sintak query di atas menggunakan Java Persistence Query Language (JPQL)
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public Employee raiseEmployeeSalary(int id, long
raise) {
Employee emp = em.find(Employee.class, id); if
(emp != null) {
emp.setSalary(emp.getSalary() + raise);}
return emp;}

5.

Hasil Uji Implementasi Hibernate
Framework dapat dikatakan sebagai
suatu teknologi dalam konteks
pemrograman. Untuk menganalisa
bagaimana teknologi ini dapat
diterima
dan
mempengaruhi
efektifitas pemrograman, maka
disusunlah instrument kuisioner
yang diberikan kepada pengembang

yang menggunakan framework
Hibernate
(sebagai
kelompok
treatment) dan kepada pengembang
yang
tidak
menggunakan
framework
Hibernate
sebagai
komparasi. Berikut ini grafik
perbandingan rata-rata kelompok
treatment dan non treatment.

Gambar 4. Grafik Rata-rata Treatment dan Non Treatment

6.

Dari hasil uji validitas dan
reabilitas beberapa item indicator
harus
dihilangkan.
Kemudian
setelah diuji dengan T-Test di
dapatkan skore 0.42 yang mana
hasil ini > 0.05 hal ini berarti

membuktikan bahwa framework
hibernate
secara
signifikan
meningkatkan
efektifitaspemrograman.

KESIMPULAN

berbeda antara yang menggunakan
framework hibernate dengan tanpa
framework. Ketika proses insert
hanya berbeda 1 detik lebih cepat
yang
tidak
menggunakan
framework, namun proses ini pun
relative terhadap perangkat keras
yang digunakan.

Dengan
menggunakan
framework
hibernate
dapat
meminimalisasi kode terutama yang
berhubungan dengan manipulasi
database, sehingga pengembangan
program bisa lebih cepat. Namun
dari sisi performance hanya sedikit
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