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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Pada bab I ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan tugas akhir, metode penyelesaian masalah, dan 

sistematika penulisan. 

1.1. LatarBelakang 

Perkembangan teknologi informasi kian hari kini kian pesat, 

perkembangan tersebut saat ini telah merabah tidak hanya dalam bentuk 

hardware tetapi kedalam bentuk perangkat lunak. Ribuan bahkan ratusan 

perangkat lunak dihasilkan setiap hari. Perangkat lunak yang baik tentunya 

harus didukung teknologi yang baik juga dalam pembuatan aplikasi 

perangkat lunak tersebut. 

 

Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil 

basisdata atau database disebut system manajemen basisdata (Database 

Management System,DBMS). Sistem basis data dipelajari dalam ilmu 

informasi. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-

catatan, atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki 

penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan didalamnya. 

Istilah basis data mengacu pada koleksi dari data-data yang saling 

berhubungan, dan perangkat lunaknya seharusnya mengacu sebagai 

system manajemen basisdata (Database Management System/DBMS). Jika 

konteksnya sudah jelas, banyak administrator dan programmer 

menggunakan istilah basisdata untuk kedua arti tersebut. Basis data juga 

dapat diartikan sebagai kumpulan dari item data yang saling berhubungan 

satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema 

atau struktur tertentu, tersimpan dihardware computer dan dengan 

perangkat lunak untuk melakukan manipulasi untuk kegunaan tertentu [1]. 
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Db4o merupakan OODBMS (Oriented Object Database Management 

System) yang hadir dalam 2 versi yaitu versi komersial dan GPL, serta 

berjalan di dua platform Java dan .Net. Keunikan dari Db4o adalah Db4o 

sebagai native object database sehingga sangat ideal untuk di-embed 

kedalam equipment atau device, baik mobile, desktop, dan server platform. 

Footprint Db4o dapat dibilang cukup kecil sehingga membuat Db4o lebih 

efektif untuk di-embed kedalam device yang memiliki kapasitas memori 

yang kecil. Walaupun memiliki footprint yang kecil, namun class library 

Db4o menyediakan fitur-fitur yang lengkap. Sistem Db4o tidak banyak 

membutuhkan administrasi sehingga Db4o cocok jika di-embed kedalam 

aplikasi. Penggunaan Db4o ini belum memiliki interface seperti yang ada 

pada MySQL, Postgre dan Oracle untuk manajemen sistem database 

sehingga dapat membantu user dalam penggunaannya[2]. 

 

Untuk mendukung proses replikasi diperlukan hardware dan aplikasi 

perangkat lunak dalam sistem yang terdistribusi. Berdasarkan pengamatan 

dari beberapa aplikasi mengenai manajemen Db4o ini, hampir tidak 

ditemukan sistem replikasi yang mempermudah dan mendukung proses 

pengolahan data. Oleh karena itu penulis ingin menerapkan aplikasi yang 

mendukung sistem replikasi dalam sebuah manajemen database Db4o ke 

dalam MySQL. 

1.2. RumusanMasalah 

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, antara 

lain: 

1. Bagaimana membuat interface dalam Db4o dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Java? 

2. Bagaimana membangun aplikasi yang bisa memanajemen data dari 

database Db4o karena dalam penggunaan Db4o ini masih butuh 

aplikasi tambahan untuk implementasinya? 

3. Bagaimana membuat replikasi pada Db4odan MySQL? 
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1.3. Batasan Masalah 

Pada tugas akhir ini perlu didefinisikan beberapa batasan masalah 

menegenai sejauh mana tugas akhir ini akan dikerjakan. Batasan-batasan 

masalah tersebut sebagai berikut : 

1. Aplikasi hanya menggunakan pemrograman Java. 

2. Database yang digunakan Db4o dan MySQL 

3. Replikasi hanya one way, alurnya Db4o sebagai server dan MySQL 

sebagai client yang mana MySQL hanya menerima data dari Db4o. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Adapun maksud dan tujuan penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini 

adalah : 

1. Membangun perangkat lunak yang dapat membantu pengguna untuk 

memudahkan penggunaan Db4o. 

2. Mengetahui replikasi yang terjadi antar object database yang 

digunakan Db4o. 

3. Dapat mengimplementasikan replikasi tersebut ke dalam aplikasi. 

1.5. Metode Penyelesaian Masalah 

1.5.1. Studi Pustaka 

Pengumpulan data-data dari referensi-referensi yang berhubungan dengan 

pembahasan penelitian tugas akhir ini. Dalam mengumpulkan bahan-

bahan, keterangan-keterangan berupa data yang diperlukan, dilakukan 

dengan cara mempelajari dan membaca buku referensi, yang ada kaitannya 

dengan masalah pembahasan penelitian ini, seperti referensi tentang 

replikasi Db4o pada MySQL. Selain itu juga dilakukan pemahaman 

terhadap bahasa pemrograman Java yang mendukung implementasi 

“Perancangan Replikasi DatabaseDb4o pada MySQL”. 
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1.5.2. Merancang Desain Sistem 

Pada tahap ini dilakukan proses merancang desain sistem yang akan 

dibangun atau alur suatu sistem. Alur tersebut meliputi manajemen data 

dari database Db4o untuk proses olah data dan setelah itu dilakukan proses 

replikasi dari databaseDb4o ke database MySQL. 

1.5.3. Mengimplementasikan Metode ke dalam Bahasa Pemrograman 

Pada tahap ini, dilakukan implementasi “Perancangan Replikasi Database 

Db4o pada MySQL”. Dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. 

1.5.4. Pengujian terhadap Sistem 

Setelah system dibangun,  maka dilakukan pengujian terhadap data-data 

yang tersedia. Berfungsi untuk menentukan kondisi mana yang akan 

digunakan oleh sistem. Pengujian ini dilakukan agar system ini bekerja 

lebih efisien dan akurat. 

1.5.5. Pembuatan Laporan 

Dalam pembuatan laporan ini mengacu pada pedoman penulisan ilmiah, 

dalam hal ini penulisan tugas akhir yang bentuk bakunya telah diatur oleh 

pihak Jurusan Teknik Informatika. 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab I ini membahas tentang latarbelakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan tugas akhir, metodologi penyelesain 

masalah yang digunakan untuk pembuatan tugas akhir dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan 

sistem. Dasar teori dari literature dan referensi yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN 

Analisa menjelaskan mengenai cara kerja dari suatu sistem yang 

utuh dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 
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dari suatu sistem tersebut, sedangkan Perancangan ialah untuk 

menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa 

yang mesti diselesaikan dan mengkonfigurasikan kompanen-

komponen perangkat lunak dari suatu sistem. 

 BAB IV : PENGUJIAN SISTEM 

Berisi tentang pembuatan program (software), pengoperasian 

serta pengujian “Perancangan Replikasi Database Db4o pada 

MySQL”. 

 BAB V : PENUTUP 

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya, yang merupakan hasil akhir dari pembahasan 

masalah. 

   


