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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi terutama bidang komputer 

dan internet tentunya akan lebih banyak membantu dalam 

mengolah data, yang pada akhirnya akan menghasilkan 

informasi dan membantu pekerjaan manusia menjadi lebih 

mudah. Dengan demikian perlu mendapat penanganan 

yang tepat sesuai dengan prinsip hemat waktu dan tepat 

sasaran. Tentu saja sistem maupun aplikasi yang dibuat 

dengan memanfaatkan internet tersebut dibuat dengan 

tidak mudah. Semakin komplek sebuah aplikasi maka 

semakin tinggi pula tingkat kerumitannya, sehingga 

diperlukan sebuah teknologi sebagai solusinya.  

 Untuk membangun seluruh proses bisnis yang ada, 

sampai dengan penyelesaian masalah. Untuk itu 

pemrograman harus dapat membedakan dan memisahkan 

antara proses bisnis dan proses-proses yang mendukung 

proses bisnis tersebut. Pemrogram juga harus dapat 

memisahkan masing-masing komponen tersebut agar tidak 

terjadi kekacauan dalam melakukan pengembangan dan 

perawatan yang mungkin akan dilakukan pada masa yang 

akan datang. Ketergantungan yang tinggi pada masing-

masing komponen akan membuat aplikasi bisa untuk 

dikembangkan, sehingga diperlukan teknologi yang dapat 

menyelesaikan masalah tersebut.  

 Bahasa pemrograman Java dengan teknologi 

framework, yaitu Spring MVC menyediakan sebuah solusi 
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terhadap permasalahan tersebut dengan membagi aplikasi 

menjadi bagian-bagian tersendiri yaitu Model, View, dan 

Controller, yang memisahakan antar bagian tersebut dan 

membuat tata interaksi didalamnya.  

 Pemrograman yang selama ini menggunakan sintak-

sintak sql didalam kode program untuk perintah 

penginputkan data kedalam table, hal ini tentu tidak rapi 

dan akan rumit jika dikemudian hari akan berganti vendor 

DBMS yang satu ke yang lain, maka dari itu Framework 

Hibernate JPA digunakan dalam pemrograman untuk 

menggunakan basis data relational sebagai penyimpanan 

data dengan bentuk objek. Aplikasi yang menggunakan 

antar muka JPA dapat bekerja dengan database yang 

berbeda tanpa menggunakan kode database vendor 

tertentu.  

 Framework Zkoss digunakan untuk mengembangkan 

web berbasis java yang bisa menjadikan aplikasi kita 

berbasis RIA (Rich Internet Application) yaitu teknologi 

web yang mempunyai teknologi atau fitur-fitur yang 

terdapat pada desktop application. Hal ini akan membuat 

tampilan program menjadi lebih interaktif. 

 Hasil dari sistem ini merupakan suatu solusi untuk 

mempermudah pengembangan, pemeliharaan, dan 

portabilitas sebuah sistem dan aplikasi. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Masalah yang diteliti adalah bagaimana membangun 

aplikasi sistem informasi perkembangan anak pada TK 

Islam Al-Falah kerinci dengan pola MVC (Model View 
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Controller), Menerapkan konsep pemetaan antara objek 

dunia nyata (yang dimodelkan dengan java) terhadap tabel 

pada basis data relasional, membuat tampilan aplikasi 

dengan bentuk RIA (Rich Internet Application) yang 

merupakan teknologi web yang dibuat seakan-akan seperti 

desktop. 

 

1.3. Ruang Lingkup 

 Penelitian ini hanya dibatasi pada integrasi Spring 

MVC, Hibernate JPA, dan Zkoss pada Java EE untuk sebuah 

aplikasi sitem informasi perkembangan anak pada TK 

Islam Al-Falah Kerinci, fitur-fitur yang terdapat pada 

sistem ini adalah : 

1. Input data murid, data pegawai, data penilaian, 

dan data kelas. 

2. Output data murid, data pegawai, dan data 

penilaian. 

3. Laporan perkembangan anak didik dalam setiap 

semester. 

4. Halaman tampilan web dibuat seperti tampilan 

desktop. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah 

yang sudah di kemukakan diatas maka tujuan penelitian 

ini adalah bagaimana mengimplementasikan framework 

Spring MVC, Hibernate JPA, dan Zkoss dalam membangun 

sebuah sistem informasi perkembangan anak pada TK 

Islam Al-Falah Kerinci.  


