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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Dalam perkembangan zaman yang semakin maju  kebutuhan akan aplikasi web semakin meningkat. Pemrogram dihadapkan pada kebutuhan bisnis yang sangat besar. Oleh karena itu pemrogram dituntut untuk dapat menyelesaikan aplikasi tersebut dalam hitungan waktu tertentu. 
Dalam sebuah aplikasi yang cukup kompleks, pemrogram dihadapkan pada tingkat kerumitan yang tinggi. Dari mulai membangun seluruh proses bisnis yang ada, sampai dengan penyelesaian masalah pada level persistent. Oleh karena itu pemrogram harus dapat membedakan dan memisahkaan antara proses bisnis dan proses-proses yang mendukung proses bisnis tersebut. Pemrogram juga harus dapat memisahkan masing-masing komponen-komponen agar tidak terjadi kekacauan dalam melakukan pengembangan dan perawatan yang mungkin akan dilakukan pada masa yang akan datang. Penggunaan berbagai macam teknologi dalam sebuah aplikasi berdampak pada ketergantungan masing-masing komponen yang semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan sebuah teknologi yang dapat mengelola ketergantungan tersebut

Rumusan Masalah
Untuk menjawab permasalahan diatas salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengelola ketergantungan masing-masing komponen terhadap komponen lain. Keseluruhan dari komponen-komponen yang berbeda dan saling memiliki ketergantungan akan dikelola menggunakan konsep Inversion of Control. Inversion of Control dapat di implementasikan dengan menggunakan sebuah framework yang mendukung dependency injection. 

Ruang Lingkup
Agar penulis dapat mencapai sasaran dan tujuan dari latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, maka penulis  akan membatasi permasalahan ini menjadi :
Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan beberapa sub project dari Spring Portfolio project antara lain adalah spring modules, spring security dan spring IDE.
	Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan teknologi Hibernate sebagai Object Relational Mappingnya.
	Aplikasi ini dikembangkan dengan pemodelan UML.
Aplikasi ini nantinya hanya akan mempunyai 2 aturan yaitu role_artist dan role_manager.
Seseorang yang memiliki role_manager dapat membuat dan menghapus artist tetapi tidak dapat melakukan pengisian terhadap profile artist secara detail.
	Seseorang yang memiliki role_manager dapat melakukan proses pengisian, penyutingan dan penghapusan terhadap seluruh isi yang terdapat didalam aplikasi sesuai dengan fasilitas yang tersedia kecuali penyutingan pada detail artist.
Seseorang yang memiliki role_artist dapat melakukan proses penyutingan terhadap profilenya sendiri.

Tujuan
Adapun tujuan penulisan adalah mengimplementasikan konsep Inversion of Control untuk mengatur komponen-komponen yang saling memiliki ketergantungan.

