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ABSTRAK 
 
Music-map merupakan salah satu aplikasi berbasis graf dimana terdapat 

hubungan antara musik yang dicari. Music-map ditampikan secara interaktif 
karena penggunaan algoritma Force-Directed Graph. Selain itu untuk mencari 
informasi musik user biasanya harus membuka berbagai halaman situs untuk 
mendapatkan informasi yang dicari. 

Aplikasi music-map yang akan dibuat merupakan sebuah aplikasi yang 
berbasis situs. Situs music-map ini akan direlasikan hubungan kemiripan atau 
similarity yang didapatkan melalui web service milik Amazon. Algoritma Force-
Directed Graph juga digunakan sebagai algoritma dalam penggambaran graf yang 
akan digunakan dalam music-map. Selain itu, user dapat melakukan pencarian 
informasi musik berupa album, lagu, video, dan lirik secara bersamaan. User juga 
dapat mendownload musik yang diinginkan atau dicarinya tersebut, memberikan 
komentar tentang situs, bahkan user dapat membantu user dalam proses 
pengembangan berikutnya dengan menjawab kuesioner pada situs ini. 

Diharapkan hasil dari Tugas Akhir ini, dengan penggunaan music-map 
yang dipakai dapat membantu pengguna untuk dapat dengan mudah mencari 
hubungan relasi antara musik. Selain itu, situs yang dibuat ini juga dapat 
membantu user untuk mencari informasi musik yang diinginkan, seperti lagu, 
album, video, lirik, bahkan download melalui satu situs saja tanpa harus membuka 
berbagai situs pencarian informasi musik. 
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ABSTRACT 
 

Music-map is one of the graph-based applications where there is a 
relationship between music that you are looking for. Music-map is showned 
interactivelly because it uses Force-Directed Graph algorithm. In addition, to 
search for music information users usually have to open many web pages to get 
the information that they are searching.  

Music-map application that will be made is a website based application. 
Music-map website will be related to similarity relations obtained from Amazon's 
web service. Force-Directed Graph algorithm is also used as an algorithm for 
drawing graph that will be used in the music-map. Otherwise, users can search 
music information such as albums, songs, videos, and lyrics simultaneously. Users 
can also download the music that has been search, comment about the website, 
users can even assist users in following the development process by answering a 
questionnaire on this website. 

With the use of music-map, it is expected that the program can help users 
to search for relationships between the music easily. Besides that, the website that 
created can also help users to find the music information that they want, such as 
songs, albums, videos, lyrics, and even download via a single site without opening 
various music information websites. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Dalam bab ini, dijelaskan tentang latar belakang pengerjaan Tugas Akhir 

ini, tujuan yang diharapkan dari pengerjaan Tugas Akhir ini, ruang lingkup yang 

membatasi pembuatan program pada Tugas Akhir ini, metodologi yang digunakan 

dan sistematika pembahasan yang akan menjelaskan secara garis besar isi dari 

tiap-tiap bab. 

 

1.1 Latar Belakang 
Internet sebagai salah satu tolak ukur perkembangan dunia teknologi 

informasi memberikan banyak sekali keuntungan kepada penggunanya di segala 

bidang. Perkembangan komputer terutama Internet dan aplikasi online berbasis 

web berkembang dengan pesatnya guna memenuhi kebutuhan manusia akan 

informasi dan mengurangi berbagai batasan yang menghambat berbagai macam 

kinerja manusia terutama jarak dan waktu. Dalam era globalisasi ini internet 

bukan lagi hal yang asing bagi masyarakat. Banyak fasilitas-fasilitas kemudahan 

yang disediakan oleh internet, seperti informasi tentang apa saja, penjualan dan 

pembelian secara elektronik melalui internet, lelang, dan lain sebagainya. Hal ini 

dikarenakan semakin berkembangnya teknologi informasi dalam mendukung 

kemajuan pertukaran atau penjualan informasi yang semakin dominan di dunia 

saat ini. 

Musik merupakan hal yang sangat berkembang dalam dunia internet, 

tentunya selain penjualan secara elektronik. Musik di dalam internet dapat berupa 

membagikan informasi tentang lagu, penjualan lagu tersebut, dan juga dapat 

dibagi-bagikan secara gratis melalui internet. Saat ini musik sebagai salah satu 

kebutuhan dasar bagi manusia, hampir semua kegiatan setiap harinya diiringi 

dengan musik. Menurut Aristoteles, musik mempunyai kemampuan mendamaikan 

hati yang gundah, mempunyai terapi rekreatif dan menumbuhkan jiwa 

patriotisme. Sehingga musik digunakan mulai dari sarana hiburan sampai sarana 
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kesehatan. Oleh karena itu, pencarian musik yang efektif dan efisien sangat 

dibutuhkan. Seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya, internet dapat 

menyediakan sarana yang dapat mendukung perkembangan dunia musik. 

Pencarian informasi melalui internet atau online lebih lengkap dibandingkan 

dengan pencarian informasi secara offline, yaitu dengan cara pergi ke toko musik. 

Pembelian melalui internet juga memberikan banyak kelebihan dibandingkan 

dengan pembelian melalui toko-toko musik, diantaranya penghematan waktu dan 

material, kerahasiaan pembeli, dan lain-lain. 

Melihat adanya permasalahan tersebut, maka terciptalah ide untuk 

membuat situs music service yang dilengkapi dengan Music-Map dengan 

algoritma Force-Directed Graph yang dapat membantu penikmat musik dalam 

mencari musik yang diinginkan dan informasi seperti lirik dan video yang 

berhubungan dengan musik tersebut. Pengguna juga dapat dengan mudah mencari 

hubungan antara musik yang satu dengan musik lainnya yang direpresentasikan 

dengan music-map. 

 

1.2 Tujuan 
Tujuan pembuatan situs music service dengan music-map pada Tugas 

Akhir ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 

• Memberikan kemudahan bagi pengguna situs yang juga sebagai penikmat 

musik. Kemudahan yang ditawarkan diantaranya: 

o Mencari musik secara cepat tanpa harus mencari saru per satu dari kata 

kunci yang ingin dicari. 

o Mendapatkan informasi tentang musik terlebih dahulu sebelum 

membeli. Informasi yang diberikan diantaranya lirik lagu, video, harga 

download, tahun rilis, perusahaan yg merilis, dan lain sebagainya. 

o Tidak perlu membuka banyak situs untuk mencari dan membeli musik 

yang diinginkan. 

• Memberikan hubungan yang sangat relevan antara musik yang dicari, yang 

akan direpresentasikan dengan map yang saling terhubung. Sehingga 

pengguna situs bisa juga melihat musik lainnya yang berhubungan. 
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1.3 Ruang Lingkup 
Pada subbab ini dibahas ruang lingkup dalam pembuatan situs music 

service dengan music-map pada Tugas Akhir ini. Ruang lingkup ini meliputi fitur-

fitur yang disediakan oleh web, serta batasan-batasan program pada Tugas Akhir 

ini. Berikut ini ruang lingkup program pada Tugas Akhir ini:  

1. Gambaran Umum Web Service dan Situs Mashup 

 Web service merupakan sebuah fungsi atau operasi yang dapat dijalankan 

pada semua sistem operasi dan semua program. Web service dapat diakses 

melalui bahasa pemrograman yang berbeda, hardware yang berbeda, atau 

sistem operasi yang berbeda. Komunikasi untuk web service ini 

menggunakan SOAP (Simple Object Access Protocol). SOAP merupakan 

protokol yang berbasis XML yang digunakan untuk pertukaran informasi 

antar komputer dan dipanggil melalui HTTP. Karena berbasis XML, maka 

web service dapat dijalankan pada jenis sistem operasi yang berbeda, bahasa 

pemrograman yang berbeda, dan lain sebagainya yang merupakan kelebihan 

XML. 

Mashup merupakan sebuah istilah yang umum dipakai, dimana aplikasi 

yang dibuat menggunakan web service yang ada atau dibuat oleh website 

lain. Cara kerja dari Mashup dapat dilihat pada gambar 1.1. Web browser 

berkomunikasi dengan server, meminta sebuah halaman dengan 

menggunakan HTTP atau HTTPS. Halaman yang telah dikirimkan ke web 

server, dimana web server menghubungi sumber atau situs lainnya. Sebagi 

contoh situs lainnya yang menyediakan web service adalah Amazon, Yahoo, 

Google, dan banyak yang lainnya. Situs sumber mengembalikan hasil dari 

permintaan yang diminta oleh web browser. Web server yang telah 

mendapatkan jawaban dari situs sumber akan mengolah data dan 

mengembalikan hasil ke web browser. 
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Gambar 1.1 

Proses Kerja Situs Mashup 
 

2. Skenario Situs Music-Map dalam Penerapan Algoritma Force-Directed Graph 

Situs Music-Map dibuat karena tingkat kemudahan dalam melakukan 

pencarian terhadap data musik yang akan dicari. Selain data musik yang 

sebelumnya dicari dengan menggunakan Music-Map, user juga dapat 

menemukan relasi antar musik tersebut. Sebagai contoh, data musik yang 

dicari adalah tentang Vanessa Hudgens, maka jika user melakukan proses 

perluasan akan muncul juga nama grup band atau penyayi lain seperti High 

School Musical, Jonas Brother, Demi Lovato, dan lainnya yang berhubungan. 

Hubungan tersebut tercipta karena Vanessa Hudgens bermain dalam film 

High School Musical, dan Demi Lovato dan Jonas Brother pernah bermain 

dalam film High School Musical juga. Hubungan-hubungan dari penyanyi 

atau grup band telah disediakan oleh Amazon, dimana merupakan service 

dengan nama Similarity. User juga dapat melihat detail dari album musik 

tersebut, seperti label perusahaan rekaman, tanggal keluarnya album, 

peringkat penjualan, harga, dan isi album.  

 Website ini juga berisi music service, dimana website music service 

adalah suatu situs atau website yang menyediakan layanan atau jasa yang 

berhubungan dengan musik, diantaranya download, lirik, preview, dan video 

dari musik atau lagu yang diinginkan. Pada tugas akhir ini yang akan dibuat 

adalah situs atau website tentang musik, dimana digunakan web service atau 

API dari Amazon, LyricWiki, dan YouTube. 
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Selain fasilitas diatas disediakan juga fasilitas login dan sign up, search, 

newsletter, questions/messages, top search, hot download, dan feedback. 

Fasilitas login dan sign up digunakan untuk melakukan proses login bagi 

yang sudah mendaftar atau pendaftaran member bagi yang belum mendaftar. 

Fasilitas search digunakan untuk mencari data musik dari keyword atau kata 

kunci yang dimasukkan oleh user. Fasilitas newsletter digunakan untuk untuk 

mengirimkan pesan melalui email kepada user yang menjadi anggota. 

Fasilitas questions/messages diperuntukkan agar user dapat membuat 

pertanyaan maupun kritik dan saran. Fasilitas top search akan menampilkan 

hasil dari pencarian oleh user yang paling sering dicari. Fasilitas hot 

download akan menampilkan lagu/musik yang paling sering di-download. 

Fasilitas feedback digunakan untuk memberikan feedback dari user ke 

website administrator. 

 User pada website ini ada dua, yaitu pengunjung dan admin. Agar user 

pengunjung dapat mengakses semua fasilitas pada website music service ini, 

maka user pengunjung haruslah menjadi anggota/member terlebih dahulu. 

Jika user pengunjung belum menjadi member, maka user pengunjung tidak 

dapat mengakses fasilitas questions/messages, top search, dan hot download. 

User admin digunakan untuk memantau kegiatan dari website ini. 

Kegiatan yang dipantau diantaranya user yang sudah mendaftar, 

Questions/Messages yang diberikan oleh user pengunjung, newsletter, dan 

semua yang berhubungan dengan database dari website. 

 

3. Fitur Web 

Aplikasi pembuatan situs Music-Map dalam penerapan algoritma Force-

Directed Graph ini memiliki fitur-fitur utama sebagai berikut: 

• Bagi Pengunjung 

Berikut ini akan dijelaskan fitur-fitur yang dapat diakses jika user 

melakukan login dengan user pengguna. 
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 SignUp 

Pada halaman website music service ini disediakan menu sign up yang 

berguna untuk mendaftarkan diri mereka untuk dapat mengakses 

website music service ini tanpa batasan.  

 LogIn 

Untuk proses Log In, username dan password sudah didapatkan pada 

saat melakukan proses Sign Up dimana data-data yang diminta sudah 

harus valid sebelumnya. 

 Search 

Fitur search digunakan untuk melakukan pencarian berdasarkan kata 

yang diinputkan oleh user. Fitur ini nantinya akan ditampilkan dalam 

bentuk Music-Map juga. 

 Top Search 

Top search ini digunakan untuk menampilkan lagu/musik yang paling 

sering dicari oleh user.  

 Hot Download 

Hot download ini digunakan untuk menampilkan lagu/musik yang 

paling sering di-download oleh user.  

 Newsletter 

Fitur newsletter ini digunakan untuk mengirimkan pesan melalui 

email kepada user yang sudah mendaftarkan e-mail-nya.  

 Questions/Messages 

Fitur questions ini dibuat agar user dapat membuat pertanyaan dan 

dikirim via email pada alamat yang terdapat pada website nantinya. 

 Feedback 

Fitur feedback ini dibuat agar dapat digunakan sebagai testing pada 

tugas akhir kali ini. Pada feedback ini, anak diharapkan mengisi 

semacam poling yang diberikan dan nantinya akan masuk dalam 

database. 
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• Bagi admin 

Fitur-fitur yang disediakan untuk pengunjung dapat juga diakses oleh 

admin, kecuali fitur sign up. Fitur sign up tidak diperlukan oleh admin, 

karena admin tidak perlu melakukan proses sign up sebelumnya, dan 

admin bersifat tunggal. Berikut ini fitur-fitur tambahan untuk user admin. 

 Popular Download Music 

Dalam fitur ini admin dapat mengatur dan menampilkan musik/lagu 

yang paling popular berdasarkan jumlah user yang mendownload. 

 Popular Search Music 

Dalam fitur ini admin dapat mengatur dan menampilkan musik/lagu 

yang paling popular berdasarkan jumlah user yang mencari. 

 Laporan User 

Pada fitur ini admin dapat mengetahui jumlah user yang telah 

bergabung pada website ini beserta data-data yang ada. 

 Laporan Feedback 

Pada fitur ini, admin dapat mengetahui feedback yang telah diberikan 

oleh user yang sudah terdaftar ataupun yang belum terdaftar. 

 

4. Batasan-Batasan Program 

 Berikut ini adalah spesifikasi situs Music-Map dalam penerapan algoritma 

Force-Directed Graph yang dibagi dalam beberapa poin: 

• Program Tugas Akhir ini akan dibuat dengan menggunakan Adobe Flex 

3.0 yang dikembangkan oleh Adobe Corporation dan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP. 

• Database pada aplikasi website music service ini menggunakan MySQL. 

Data lagu, video, dan lirik tidak disimpan pada database, karena 

jumlahnya yang terlalu banyak dan nantinya akan menggunakan data dari 

website lain atau menggunakan web service. Data yang akan disimpan 

pada database diantaranya data user, data lagu yang sering didownload, 

data yang sering dicari, data feedback, dan data pertanyaan dari 

pengguna situs. 
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• Data lagu, video, dan lirik didapatkan melalui web service dari website 

lain, yaitu Amazon, LyricWiki, dan YouTube. 

• Tidak dapat melakukan tanya jawab online. 

• Music-Map atau grafik yang ditampilkan tidak bisa berukuran besar, 

karena sifat dari algoritma Force-Directed Graph. 

• Tidak menggunakan SpringGraph sebagai referensi, yang sebelumnya 

ditulis pada proposal. 

 

5. Program penunjang yang digunakan: 

• Adobe Flex 3.0 

Digunakan untuk sebagai inti dari situs, yaitu mulai dari halaman login, 

halaman feedback, halaman contact, sampai halaman search dibuat dengan 

menggunakan Adobe Flex. Sehingga nantinya website akan terlihat lebih 

menarik. 

• PHP 

Digunakan untuk membuat program yang menunjang dalam pembuatan 

situs music-map ini. Program ini digunakan untuk membuat navigasi dari 

situs, yaitu pada bagian header dan footer saja. Selain itu software PHP ini 

digunakan untuk mengakses database, karena Adobe Flex tidak 

mendukung untuk menghubungkan dengan database. 

• ActionScript 3.0 

Digunakan untuk membuat komponen, yang nantinya akan digunakan 

dalam untuk proses pencarian ini. Komponen berisi penerapan dari 

algoritma Force-Directed Graph, penggambaran graf, dan lain-lain yang 

berhubungan untuk penggambaran graf yang akan digunakan dalam proses 

pencarian musik. 

• MySQL 

Digunakan untuk menyimpan data user dan juga digunakan untuk 

menyimpan data feedback yang diberikan user. Selain itu digunakan untuk 

menyimpan komentar-komentar atau saran yang diberikan user pada untuk 

website yang dibuat. 
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1.4 Metodologi 
Berikut adalah langkah-langkah yang digunakan dalam pembuatan situs 

Music-Map dengan menggunakan algoritma Force-Directed Graph untuk tugas 

akhir ini: 

• Mencari, mengumpulkan bahan-bahan dan semua informasi yang berkaitan 

dengan Adobe Flex dan algoritma Force-Directed Graph di internet baik 

dalam bentuk pdf, web page, dsb. 

• Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing secara rutin dan teratur. 

• Mempelajari cara kerja web service pada Adobe Flex dan cara kerja algoritma 

Force-Directed Graph dalam melakukan dan mendesain untuk pembuatan 

aplikasi music-map. 

• Mempelajari ulang sintak-sintak pada PHP untuk membantu dalam 

pendesainan aplikasi. 

• Bertanya kepada orang-orang yang lebih mengerti tentang Adobe Flex dan 

algoritma Force-Directed Graph.   

• Penyusunan buku tugas akhir ini. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 
Pada subbab ini dijelaskan tentang gambaran umum mengenai isi dari 

buku Tugas Akhir ini. Buku ini terdiri dari tujuh bab yaitu, Pendahuluan, Dasar-

Dasar Teori yang meliputi beberapa bahasan, Analisa Sistem, Desain Sistem, 

Implementasi, Uji Coba, dan Penutup. Berikut ini adalah gambaran garis besar isi 

dari bab-bab tersebut: 

• Bab I :  PENDAHULUAN 

Pada Bab I dijelaskan latar belakang pembuatan Tugas Akhir, 

tujuan pembuatan Tugas Akhir, ruang lingkup yang membatasi 

pembuatan program pada Tugas Akhir ini, metodologi yang 

digunakan, dan sistematika pembahasan dari setiap bab yang ada 

dalam buku Tugas Akhir ini. 
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• Bab II  : ALGORITMA FORCE DIRECTED GRAPH 

Pada Bab II dijelaskan tentang dasar-dasar teori akan yang menjadi 

penunjang dalam pembuatan situs music-map ini. Pada bab ini 

akan dijelaskan mengenai algoritma Force Directed Graph yang 

akan dipakai dalam pembuatan Tugas Akhir ini. 

• Bab III  : PEMROGRAMAN ADOBE FLEX 

Pada Bab III ini akan dijelaskan mengenai framework dari Flex, 

pengenalan elemen-elemen Flex, yakni MXML dan ActionScript 

3.0 yang merupakan elemen yang penting dalam pemrograman 

Flex serta pengenalan Flex Web Service yang digunakan dalam 

pembuatan Tugas Akhir ini. 

• Bab IV :  ANALISA SISTEM 

Pada Bab IV dijelaskan mengenai analisa sistem dari program yang 

dibuat. Pada bab analisa sistem ini akan dibagi menjadi beberapa 

bagian antara lain adalah metode fact finding, hasil analisa fact 

finding, gambaran umum sistem saat ini, analisa permasalahan, dan 

analisa kebutuhan. 

• Bab V :  DESAIN SISTEM 

Pada Bab V dijelaskan mengenai desain dari program yang dibuat. 

Desain ini adalah gambaran umum dari sistem kerja program yang 

dibuat. Desain yang akan dibahas pada bab ini meliputi desain 

interface sampai dengan desain prosedural yang akan dibuat pada 

Tugas Akhir ini. 

• Bab VI :  IMPLEMENTASI 

Pada Bab VI dijelaskan mengenai implementasi program. 

Penjelasan dimulai dari proses login dilanjutkan dengan proses 

pembuatan pencarian data dengan menggunakan music-map, 

proses pengambilan data dari web service yang dipakai. 
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• Bab VII  :  UJI COBA 

Pada Bab VII berisi beberapa hasil uji coba dari program yang 

dibuat pada Tugas Akhir ini. Program akan diujicobakan sendiri 

oleh penulis dan juga beberapa orang tester. 

• Bab VIII :  PENUTUP 

Pada Bab VIII berisi kesimpulan dari pembuatan program pada 

Tugas Akhir ini. Pada bab ini juga disertakan saran mengenai 

kemungkinan pengembangan pada program yang dibuat. 
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BAB II 

ALGORITMA FORCE DIRECTED GRAPH 
 

Dalam bab ini dibahas mengenai algoritma yang dipakai dalam pembuatan 

Tugas Akhir ini. Bab ini terdiri dari 3 bagian utama. Bagian pertama adalah 

bagian pengertian graph. Setelah itu bagian kedua yaitu ukuran graf. Bagian 

ketiga adalah penggunaan graf. Sedangkan yang terakhir adalah bagian algoritma 

force directed graph. 

 

2.1 Pengertian Graf 
 Secara informal, suatu graf adalah himpunan benda-benda yang disebut 

verteks (atau node) yang terhubung oleh edge-edge (atau arc). Biasanya graf 

digambarkan sebagai kumpulan titik-titik (melambangkan verteks) yang 

dihubungkan oleh garis-garis (melambangkan edge).1 

 Banyak sekali struktur yang bisa direpresentasikan dengan graf, dan 

banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Jaringan 

persahabatan pada Friendster bisa direpresentasikan dengan graf: verteks-

verteksnya adalah para pemakai Friendster dan ada edge antara A dan B jika dan 

hanya jika A berteman dengan B. Perkembangan algoritma untuk menangani graf 

akan berdampak besar bagi ilmu komputer. 

 Sebuah struktur graf bisa dikembangkan dengan memberi bobot pada tiap 

edge. Graf berbobot dapat digunakan untuk melambangkan banyak konsep 

berbeda. Sebagai contoh jika suatu graf melambangkan jaringan jalan maka 

bobotnya bisa berarti panjang jalan maupun batas kecepatan tertinggi pada jalan 

tertentu. Ekstensi lain pada graf adalah dengan membuat edgenya berarah, yang 

secara teknis disebut graf berarah atau digraf (directed graph). Digraf dengan edge 

berbobot disebut jaringan. 

                                                 
1 Artikel tentang Teori Graf, http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_graf, 2009 
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 Jaringan banyak digunakan pada cabang praktis teori graf yaitu analisis 

jaringan. Perlu dicatat bahwa pada analisis jaringan, definisi kata "jaringan" bisa 

berbeda, dan sering berarti graf sederhana (tanpa bobot dan arah). 

 Suatu graph G dapat dinyatakan sebagai G = < V,E > . Graph G terdiri atas 

himpunan V yang berisikan verteks/node pada graph tersebut dan himpunan dari 

E yang berisi edge pada graph tersebut. Himpunan E dinyatakan sebagai pasangan 

dari verteks yang ada dalam V. Sebagai contoh definisi dari graf pada gambar 2.1 

adalah : V = {1,2,3,4,5,6} dan E = {(1,2),(1,5),(2,3),(3,4),(4,5),(5,2),(4,6)} 

 
Gambar 2.1 

Contoh Graf2 
 

 Pada digraf maka pasangan-pasangan ini merupakan pasangan terurut. 

Untuk menyatakan digraf, dapat menggunakan himpunan edge seperti E = { < 1,2 

> , < 1,5 > , < 2,5 > , < 3,2 > , < 4,3 > , < 5,4 > , < 4,6 > }. Dalam himpunan edge 

untuk digraf, urutan pasangan verteks menentukan arah dari edge tersebut. 

 Dalam teori graf, formalisasi ini untuk memudahkan ketika nanti harus 

membahas terminologi selanjutnya yang berhubungan dengan graph. Beberapa 

terminologi berhubungan dengan teori graf: 

• Degree atau derajat dari suatu node, jumlah edge yang dimulai atau berakhir 

pada node tersebut. Node 5 berderajat 3. Node 1 berderajat 2. 

• Path suatu jalur yang ada pada graph, misalnya pada gambar 2.1 antara node 

1 dan node 6 ada path b  c  g 

• Cycle siklus ? path yang kembali melalui titik asal node 2 f  c  d  e 
kembali ke node 2 (pada gambar 2.1). 

                                                 
2 Artikel tentang Teori Graf, http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_graf, 2009 
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• Tree merupakan salah satu jenis graf yang tidak mengandung cycle. Jika edge 

f dan a dalam gambar 2.1 dihilangkan, graf tersebut menjadi sebuah tree. 

Jumlah edge dalam suatu tree adalah nV - 1. Dimana nV adalah jumlah vertex 

 

2.2 Ukuran Graf 
 Tidak ada istilah yang pasti untuk ukuran graf. Biasanya ukuran ditetapkan 

melalui ukuran verteksnya, dimana bukan merupakan solusi yang terbaik. 

Semakin hari kecepatan komputer semakin cepat. Pendekatan yang terbaik adalah 

dengan mendefinisikan ukuran graf dengan kompleksitas komputer. Pembagian 

graf antara lain kecil, sedang, besar, dan sangat besar.3 

1. Graf kecil, dapat dijalankan sedikit jenis algoritma. Graf jenis ini dapat 

menggambar n*10 (kira-kira 150 node). 

2. Graf sedang dapat digambar menggunakan algoritma polynomial, atau 

algoritma dengan tingkat dibawahnya. Graf ini juga dikelompokkan sebagai 

graf kecil, sehingga bisa digambar pada layar biasa. Jumlah node yang bisa 

digambar adalah n*100. 

3. Graf besar tidak dapat digambar pada ukuran layar biasa, karena nantinya 

pada layar monitor akan melebihi batas pixel. 

4. Graf yang lebih besar dikatakan graf sangat besar. 

Terkadang graf juga dibagi berdasarkan banyaknya verteks (|V|) dan edge 

(|E|). Berikut merupakan pembagiannya:4 

• Kecil : |E| <= |V| (Jumlah edge lebih kecil dari jumlah verteks) 

• Normal : |V| < |E| <= 3 |V| (Jumlah edge lebih kecil dari 3 kali jumlah 

verteks dan lebih besar dari jumlah verteks) 

• Besar : |E| > 3 |V| (Jumlah edge lebih kecil dari 3 kali jumlah verteks) 

 

 

 

                                                 
3 Bostjan Pajntar, Overview of Algorithms for Graph Drawing, 2006, p.1 
4 Arne Frick, Andreas Ludwig, and Heiko Mehldau, A fast adaptive layout algorithm for 
undirected graphs, Berlin, Germany, Desember 1994, p.388-403 
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2.3 Penggunaan Graf 
Kualitas dari visualisasi sebuah graf merupakan penilaian yg subjektif. 

Penilaian tergantung dari graf itu sendiri, dan juga informasi yang ingin didapat 

dari graf tersebut. Hanya ada beberapa ilmu dalam pembacaan informasi dari 

sebuah graf5, kebanyakan kriteria yang ada adalah secara intuitif. 

Tujuan umumnya adalah bagaimana user seharusnya dapat mendapatkan 

informasi dari sebuah graf yang menarik baginya dengan semudah mungkin. 

Beberapa kriteria untuk sebuah representasi graf yang baik: 

1. Verteks harus seimbang peletakkannya pada gambar. 

2. Kemungkinan kecil penyilangan antara edge. 

3. Panjang tiap edge harus seimbang. 

4. Kesimetrisan pada struktur graf harus divisualisasikan. 

5. Graf harus dibatasi di dalam sebuah frame/bingkai. 

Kriteria tersebut biasanya sudah memenuhi kebutuhan akan sebuah graf 

yang baik. Akan tetapi, terdapat juga beberapa pengecualian diantaranya: 

1. Penggambaran secara planar memberikan hasil yang lebih baik, jika edge 

dalam ukurang yang berbeda. Cara penggambaran secara planar dapat dilihat 

pada gambar 2.2 dan 2.3. 

 
Gambar 2.2 

Graf yang Digambar dengan Algoritma  
Fruchterman and Reingold dan Davidson and Harel6 

 

                                                 
5 Weidong Huang and Peter Eades, How people read graphs, APVIS, 2005, p.51–58 
6 Bostjan Pajntar, Overview of Algorithms for Graph Drawing, 2006, p.3 
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2. Untuk graf yang berukuran besar, pembagian node harus dilakukan. Salah 

satu cara visualisasinya adalah dengan menempatkan semua node yang dibagi 

dalam satu titik. 

 
Gambar 2.3 

Graf yang Digambar dengan Algoritma  
Fruchterman and Reingold dan Bentuk Bidang Datar7 

 

3. Untuk graf dengan ukuran yang sangat besar, lebih baik menggabungkan 

edge yang sama kedalam sebuah deretan. Cara ini lebih baik dalam 

menggambar graf planar daripada graf nonplanar. Dapat dilihat pada gambar 

2.4. 

 
Gambar 2.4 

Graf Penuh dengan 96 Node dengan  
Penggambaran Delta-Confluent8 

                                                 
7 Bostjan Pajntar, Overview of Algorithms for Graph Drawing, 2006, p.3 
8 Bostjan Pajntar, Overview of Algorithms for Graph Drawing, 2006, p.2 
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2.4 Algoritma Force Directed Graph 
Untuk pengaturan tata letak verteks dalam penggambaran graph, aplikasi 

ini menggunakan metode Force Directed Graph (FDG). Secara umum, metode ini 

melakukan 3 langkah utama. Langkah pertama adalah melakukan penolakan antar 

verteks (repulsion force). Kemudian langkah kedua yaitu gaya saling tarik antar 

verteks yang berhubungan (attraction force). Setelah itu langkah terakhir adalah 

penggantian posisi lama dengan yang baru. 

Tujuan umum metode FDG adalah bagaimana pengguna seharusnya 

mendapatkan informasi dari sebuah graph dengan tampilan yang lebih menarik 

dan mudah dimengerti. Beberapa kriteria untuk sebuah representasi graph yang 

baik yaitu: 

1. Verteks harus seimbang peletakannya pada gambar. 

2. Kemungkinan kecil penyilangan antara edge. 

3. Panjang tiap edge harus seimbang. 

4. Kesimetrisan pada struktur graf harus divisualisasikan. 

5. Graf harus dibatasi di dalam sebuah frame/bingkai. 

Untuk memenuhi semua kriteria tersebut, ada 2 prinsip penerapan sebuah 

metode FDG. Yang pertama, verteks terhubung dengan sebuah edge harus 

digambar dekat satu sama lain dan yang kedua adalah verteks tidak seharusnya 

digambar dekat satu sama lain. Seberapa dekat verteks harus ditempatkan 

tergantung berapa banyak verteksnya dan berapa besar ruang yang tersedia. 

 
Algoritma 2.1 Metode Force-Directed Graph9 
1: area := W * L; {W and L are the width and length of the 

frame} 
2: G := (V, E); {the vertices are assigned random initial 

positions} 
3: k := √area/|V|; 
4: function fa(z) := begin return z2/k end; 
5: function fr(z) := begin return k2/z end; 
6:  
7: for i := 1 to iterations do begin 
8:   {calculate repulsive forces} 
9:   for v in V do begin 
10:     {each vertex has two vectors: .pos and .disp} 

                                                 
9 Thomas M. J. Fruchterman & Edward M. Reingold, Graph Drawing by Force-Directed 
Placement, Software – Practice and Experience, November 1991 
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Algoritma 2.1 Lanjutan 
11:     v.disp := 0; 
12:     for u in V do 
13:      if (u # v) then begin 
14:         {∆ is short hand for the difference} 
15:         {vector between the positions of the two vertices) 
16:         ∆ := v.pos - u.pos; 
17:         v.disp := v.disp + (∆/|∆|) * fr(|∆|) 
18:       end 
19:   end 
20:  
21:   {calculate attractive forces} 
22:   for e in E do begin 
23:     {each edge is an ordered pair of vertices .v and .u} 
24:     ∆ := e.v.pos – e.u.pos; 
25:     e.v.disp := e.v.disp – (∆/|∆|) * fa(|∆|); 
26:     e.u.disp := e.u.disp + (∆/|∆|) * fa(|∆|); 
27:   end 
28:  
29:   {limit the maximum displacement to the temperature t} 
30:   {and then prevent from being displaced outside frame} 
31:   for v in V do begin 
32:     v.pos := v.pos + (v.disp/|v.disp|) * min(v.disp, t); 
33:     v.pos.x := min(W/2, max(-W/2, v.pos.x));  
34:     v.pos.y := min(L/2, max(–L/2, v.pos.y)); 
35:   end 
36:  
37:   {reduce the temperature as the layout approaches a better 

configuration} 
38:   t := cool(t); 
39: end 
 

Pada algoritma 2.1, baris 1 sampai 5 adalah inisialisasi variabel dan fungsi 

yang akan digunakan. Variabel area yang terdapat pada baris 1 menampung luas 

frame yang akan digambar. Kemudian variabel G (baris 2) adalah graph yang 

memiliki kumpulan verteks (V) dan edge (E). Sedangkan k pada baris 3 adalah 

gaya kinetik yang terdapat pada frame. Gaya tersebut sangat bergantung pada 

ukuran layar dan jumlah verteks. Variabel k berguna untuk menentukan seberapa 

besar jarak antar verteks yang seharusnya terjadi. 

Perlu diketahui, variabel V adalah array of verteks. Tiap-tiap verteks 

memiliki pos dan disp (masing-masing memiliki x dan y). Pos pada verteks 

berfungsi sebagai posisi verteks sekarang. Sedangkan disp adalah variabel yang 

menyimpan hasil perhitungan posisi baru (displacement). Oleh karena itu, setiap 

perhitungan yang berhubungan dengan pos dan disp pada vertex adalah 
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perhitungan terhadap x dan y. Variabel E adalah array of edge. Masing-masing 

edge memiliki 2 verteks yang bertindak sebagai verteks asal dan verteks tujuan. 

Fungsi fa yang terdapat pada baris 4 adalah fungsi attraction. Fungsi 

tersebut melakukan perhitungan gaya saling tarik antar verteks yang dihubungkan 

oleh edge. Sedangkan fungsi fr (baris 5) adalah fungsi repulsion. Fungsi ini yang 

memberikan efek saling dorong antar verteks agar penggambaran verteks tidak 

terlalu dekat antara satu dengan yang lainnya. 

Dalam perulangan besar (baris 7 sampai 39), terdapat 3 perulangan. 

Perulangan pertama yang terdapat pada baris 9 sampai 19 melakukan perhitungan 

gaya tolak untuk tiap-tiap verteks. Lain halnya dengan perulangan yang terdapat 

pada baris 22 sampai 27. Perulangan tersebut menghitung gaya tarik antar verteks 

yang saling terhubung. Dan terakhir adalah perulangan yang melakukan 

pengecekan terhadap posisi baru (baris 31 sampai 35). Iterasi yang dilakukan oleh 

pengulangan besar setidaknya dilakukan antara 50 sampai 100 kali. 

  Variabel ∆ pada baris 16 adalah variabel yang menampung jarak antar 

verteks. Hasil perhitungan ∆ kemudian dimasukkan kedalam fungsi fr untuk 

mendapatkan gaya tolak antar verteks. Gaya tersebut kemudian dijumlahkan ke 

dalam displacement verteks (baris 17). 

 Lain halnya dengan variabel ∆ yang terdapat pada baris 24. Variabel ∆ 

menghitung jarak antar verteks yang dihubungkan oleh edge. Setelah itu, masing-

masing verteks pada ujung edge diberikan gaya tarik yang telah dimasukan 

dengan nilai ∆ (baris 25 dan 26). 

 Setelah melakukan perhitungan terhadap disp, nilai tersebut kemudian 

dimasukkan ke dalam posisi baru (baris 32). Kemudian dilakukan pencarian nilai 

max dan min antara posisi baru, posisi minimal, dan posisi maksimal. Pengecekan 

tersebut dilakukan untuk menghindari penempatan vertex berada diluar frame. 

Variabel t (temperatur) yang terdapat dalam algoritma Force Directed 

Graph adalah hasil dari pemikiran Fruchterman dan Reingold. Tujuan penggunaan 

variabel t adalah untuk mempercepat penempatan posisi baru. Pada mulanya t 

dapat diisi dengan nilai lebar frame dibagi dengan 10. Fungsi cool(t) pada baris 
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38, melakukan penurunan temperatur. Idealnya, penurunan nilai t akan bernilai 0 

pada akhir iterasi. 

 

2.4.1 Contoh Penggunaan Algoritma 
Graph yang telah diberikan efek FDG biasanya dikenal dengan sebutan 

Spring Graph. Contoh-contoh efek FDG dalam sebuah graph dapat dilihat pada 

gambar  2.5. 

 

 
Gambar 2.5 

Digraph Dengan FDG 
 

Gambar graph yang bernomor 1 pada gambar 4.1 adalah graph yang posisi 

verteksnya masih bernilai random. Gambar tersebut menunjukkan posisi awal 

semua verteks ketika pertama kali dibentuk. Sedangkan gambar dengan nomor 2, 

adalah graph yang sama namun telah melakukan perhitungan FDG sebanyak 10 

iterasi. Begitu pula dengan nomor 3, 4, 5, dan 6 adalah graph yang telah dihitung 

sebanyak 20, 30, 40, dan 50 iterasi. 

Pada penjelasan algoritma FDG sebelumnya, dapat diketahui bahwa 

perhitungan repulsion (daya tolak) dan attraction (daya tarik) sangatlah penting. 

Untuk mengetahui bagaimana efek algortima ini berkerja, dapat dilihat pada 

gambar 2.6. 

1 2
3 

4 5 6 
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Gambar 2.6 

Daya Antar Node 
 

Gambar 2.6 menunjukkan salah satu iterasi yang dilakukan oleh metode 

FDG. Garis warna biru menunjukkan gaya tolak antar node, sedangkan di sisi lain 

terdapat garis warna merah yang melakukan gaya tarik. Perhitungan ini terus 

dilakukan sampai gaya tarik mendekati nilai gaya tolak. Jika kedua gaya tersebut 

memiliki bobot yang sama, node graph tidak akan menunjukkan pergerakan atau 

perubahan posisi node.  

FDG tidak hanya berguna pada saat pembentukkan graph pertama kali. 

Efek yang diberikan pada saat pengguna melakukan drag terhadap salah satu 

node, akan terlihat lebih baik apabila menggunakan metode ini. Pada gambar 2.7 

memperlihatkan gambar graph dengan mouse melakukan drag pada salah satu 

node-nya. 

 
Gambar 2.7 
Drag Node 
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Sebelah kiri pada gambar 2.7 menunjukkan gambar graph setelah 

melewati 50 iterasi. Sedangkan bagian kanan adalah graph yang salah satu node-

nya dilakukan drag oleh mouse. Perlakuan drag oleh mouse dilakukan sesuai 

dengan arah yang ditunjukkan pada bagian kanan gambar. 

 

2.4.2 Kelebihan 
Sama seperti algoritma lainnya, Force-Directed Graph juga memiliki 

beberapa kelebihan. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai kelebihan 

untuk algoritma ini. 

1. Hasilnya berkualitas baik: setidaknya untuk graf dengan ukuran sedang (50-

100 verteks), hasil yang diperoleh biasanya sangat baik dalam sifat estetika. 

Secara khusus, hasil yang baik untuk mencapai kriteria estetika adalah 

sebagai berikut: panjang tepi seragam, distribusi verteks yang beraturan dan 

menunjukkan simetri. Kriteria terakhir ini adalah salah satu yang paling 

penting dan sulit untuk dicapai dengan algoritma jenis lain. 

2. Fleksibilitas: algoritma force-directed dapat dengan mudah diadaptasi dan 

diperluas untuk memenuhi kriteria estetika tambahan. Hal ini membuat 

algoritma tersebut merupakan algoritma paling serbaguna dalam 

penggambaran graf. Contoh ekstensi yang ada termasuk yang untuk graf 

terarah, penggambaran graf 3D, penggambaran graf cluster, penggambaran 

graf constrained, dan menggambar graf dinamis. 

3. Intuitif: karena algoritma ini didasarkan pada analogi fisika dari benda umum, 

seperti pegas, perilaku algoritmaini  relatif mudah untuk ditebak dan 

dipahami. Ini tidak terjadi pada jenis algoritma penggambaran graf lainnya. 

4. Kesederhanaan: gaya algoritma force-directed yang sederhana dan dapat 

dilaksanakan dalam beberapa baris kode. Algoritma lain dari algoritma 

penggambaran graf, seperti untuk tata letak ortogonal, biasanya jauh lebih 

sulit. 

5. Interaktivitas: Keuntungan lain dari algoritma ini adalah aspek interaktif. 

Dengan menggambar graf tahap intermediate, pengguna dapat mengikuti 

bagaimana perkembangan graf, melihat graf tersebut menjadi rapi dari 
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kekacauan yang kusut menjadi konfigurasi yang baik. Dalam beberapa alat 

penggambaran graf yang interaktif, pengguna dapat menarik satu atau lebih 

node keluar dari keadaan stabil dan meilihat graf berpindah kembali ke posisi 

semula. Hal ini membuat algoritma ini menjadi pilihan yang lebih disukai 

untuk graf dinamis dan sistem penggambaran graf online. 
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BAB III 

PEMROGRAMAN ADOBE FLEX 
 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai beberapa hal, yaitu framework dari 

Flex sendiri, elemen-elemen penting yang digunakan dalam Flex yakni MXML 

dan ActionScript 3.0 serta Flex Web Service yang akan digunakan pada tugas 

akhir ini. 

 

3.1 Flex Framework 
 Pada dasarnya Flex adalah kumpulan dari beberapa teknologi yang dapat 

membangun sebuah aplikasi yang Flash Player sebagai compilernya, sebuah 

runtime enviroment untuk mewujudkan user interface dan interactivity yang lebih 

baik. Flex telah memberikan pengaruh terhadap beberapa teknologi dan standar 

yaitu seperti MXML, Web Service, HTTP, Flash Player, dan ActionScript.1 

 Flex merupakan bagian dari Adobe Flash Platform dimana merupakan 

kumpulan teknologi dengan Flash Player sebagai intinya. Aplikasi-aplikasi Flex 

ditujukan untuk menggunakan Flash Player sebagai compiler yang berarti Flash 

Player yang menjalankan semua aplikasi Flex. Framework dari Flex terdiri dari 

Flex class library dan sekumpulan class ActionScript yang digunakan dalam 

aplikasi Flex. Flex framework yang ditulis secara keseluruhan dalam bentuk class-

class ActionScript, mengenali control, container, dan manager yang didesain 

untuk mempermudah pembuatan Rich Internet Application (RIA). Flex class 

library sendiri terdiri dari beberapa kategori, yaitu: 

1. Form Control 

Form control merupakan standar control, seperti button, text input, text area, 

list, radio button, combo box, dan check box. Sebagai tambahan terhadap 

standar control yang umum untuk semua developer HTML yang telah ada 

maka Flex class library juga terdapat control seperti rich text editor, color 

selector, date selector dan masih banyak lagi control-control yang lainnya. 

                                                 
1 Chafic Kazoun and Joey Lott, Programming Flex 3, O’Reilly Media Inc, April 2008, p.1 
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2. Menu Control 

Flex menyediakan sejumlah menu control, seperti pop-up menu dan menu 

bar. Selain itu pada Flex juga terdapat accordion menu, accordion menu ini 

mirip dengan menu yang biasanya terdapat pada sebelah kiri windows 

explorer. 

3. Media Component 

Salah satu ciri khas dari aplikasi Flex adalah rich media support. Flex class 

library menyediakan sejumlah komponen untuk bekerja dengan media-media 

seperti gambar, audio, dan video. Terdapat SWFLoader pada Flex yang dapat 

menampilkan video dalam format .swf. 

4. Chart Component 

Ciri lainnya dari Flex adalah kemampuan untuk menampilkan sebuah chart 

tanpa harus membuatnya dari awal. User hanya perlu sebuah data service 

yang berfungsi sebagai sumber data dari chart tersebut. Komponen ini 

biasanya digunakan untuk proses laporan. Bentuk chart yang disediakan tidak 

hanya berupa line chart, tapi juga tersedia pie chart, bar chart, dan lain-lain. 

5. Layout Container 

Aplikasi Flex memampukan untuk mendapatkan screen layout yang dapat 

ditata denagn baik. Pada aplikasi Flex, dapat digunakanlayout container untuk 

meletakkan isi halaman web dan menentukan perubahan tampilan yang akan 

dilakukan dari waktu ke waktu atau ketika user merubah dimensi dari Flash 

Player. Dengan banyak container component maka dapat dibuat sebuah 

layout yang menggunakan frid, form, box, canvas, dan banyak lagi komponen 

lainnya. Selain itu juga dapat diletakkan elemen-elemen dengan koordinat 

absolute atau relative sehingga komponen-komponen tersebut dapat diatur 

dengan baik terhadap dimensi yang berbeda-beda dalam Flash Player. 

6. Data Component dan Data Binding 

Aplikasi Flex secara umum merupakan distributed application yang membuat 

Remote Procedure Call (RPC) kepada data service yang berada pada server. 

Data component sendiri terdiri dari konektor yang menyederhanakan 

pemanggilan prosedur sedangkan data model digunakan untuk menampung 
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data yang dikembalikan dari server, dan fungsi data binding untuk secara 

otomatis mengasosiasikan data pada form control dengan data model. 

7. Formatter dan Validator 

Data yang dikembalikan oleh remote procedure call seringkali harus diformat 

terlebih dahulu sebelum ditampilkan kepada user. Pada Flex class library 

telah tersedia sekumpulan fitur-fitur formating untuk melakukan hal tersebut. 

Demikian juga halnya dengan pengiriman data dari inputan user kepada 

sebuah data service dimana perlu dilakukan pengecekan atau validasi apakah 

data tersebut dalam bentuk yang benar. Pada Flex class library telah terdapat 

sekumpulan validator untuk menangani hal tersebut. 

8. Cursor Management 

Tidak seperti aplikasi web tradisional, aplikasi Flex bersifat stateful dan tidak 

perlu melakukan refresh screen setiap kali data dikirim atau diminta dari 

sebuah data service. Tapi bagaimanapun juga karena remote procedure call 

bisa menyebabkan network dan system latency maka perlu memberi 

pemberitahuan pada user bahwa sedang mengunngu respon dari data service. 

Cursor management memampukan aplikasi Flex untuk merubah tampilan 

cursor untuk memberitahukan perubahan-perubahan pada user. 

9. State Management 

Sebuah aplikasi Flex akan sering memerlukan banyak perubahan state. 

Contohnya untuk sebuah operasi standar seperti mendaftar untuk akun baru 

atau melakukan transaksi biasanya memerlukan beberapa tampilan. Flex class 

library menyediakan class-class untuk mengatur perubahan-perubahan 

tersebut dalam bentuk state. State management bekerja tidak hanya pada level 

makro untuk perubahan tampilan layar tapi juga pada lebel mikro untuk 

perubahan state dalam masing-masing komponen. Contohnya sebuah 

komponen product display dapat mempunyai beberapa state seperti sebuah 

base state yang menampilkan hanya gambar serta nama dan sebuah detail 

state yang menambahkan deskripsi, harga serta shipping. Selain itu Flex juga 

tersedia kemampuan untuk melakukan transisi sehingga perubahan state 

terjadi dalam bentuk animasi. 
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10. Effect 

Aplikasi Flex tidak dibatasi oleh batasan-batasan seperti pada aplikasi web 

tradisional. Karena aplikasi Flex dijalankan pada Flash Player maka dapat 

dilakukan animasi pada aplikasi Flex. Flex class library menyediakan 

sejumlah efek seperti fade, zoom, blur, dan glow. 

11. History Management 

Ketika state berubah dalam aplikasi Flex maka fitur history management dari 

Flex class library memampukan untuk melakukan navigasi dari state ke state 

menggunakan back dan forward button pada web browser. 

12. Drag and Drop Management 

Flex class library menambahkan fungsi drag dan drop kepada komponen 

dengan fungsi built-in drag and drop pada select component dan sebuah 

manager class untuk menambahkan drag and drop behaviour pada komponen. 

13. Tool Tips 

Tool tips merupakan fitur dari Flex class library untuk menambahkan tool tips 

pada elemen-elemen ketika mouse dari user berada di area elemen tersebut. 

14. Style Management 

Flex class library memberikan kontrol sehingga hampir untuk setiap aspek 

dari aplikasi Flex dapat dibentuk style. Perubahan style seperti color dan font 

setting terhadap sebagian control dan container dapat dilakukan secara 

langsung terhadap objek atau melalui CSS. 

 

 Semua aplikasi Flex membutuhkan paling tidak satu file MXML atau file 

ActionScript class dan sebagian besar aplkasi Flex menggunakan kedua file 

tersebut, yakni MXML dan ActionScript. File MXML dan ActionScript class 

menggandung source code untuk aplikasi Flex ini. Dengan menggunakan Flex 

framework, source code dapat dibuat dan dikompilasi ke dalam format .swf. File 

.swf yang telah dikompilasi ini merupakan format intermediate code yang dapat 

dibaca Flash Player. Flash Player 9 sendiri memperkenalkan sebuah virtual 

machine yang disebut AVM2. Dengan AVM2 isi dari .swf tidak lagi 

diinterpretasikan melainkan dikompilasi dan dijalankan sehingga dapat 
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memberikan sebuah keuntungan yakni lower-level computing power. Hal ini 

sangat mirip dengan cara kerja dari aplikasi pada Java dan .NET. Karena isi dari 

.swf dikompilasi ke dalam bentuk bytecode yang dapat dimengerti oleh virtual 

machine dari ActionScript maka format .swf bersifat platform independent. 

 Aplikasi Flex pada umumnya men-compile hanya satu file .swf yang 

kemudian dideploy ke server ketika diminta akan dijalankan kembali di Flash 

Player. Tidak seperti aplikasi yang berbasis HTML, pada Flex file source code 

tetap berada pada development machine dan tidak dideploy ke dalam server 

produksi. File-file aset seperti MP3, dokumen-dokumen CSS dan PNG dapat 

dimasukkan ke dalam .swf ataupun diload saat run time. Gambar dibawah ini 

merupakan gambar yang menjelaskan tentang konsep dasar dari cara kerja Flex 

atau Flex workflow. 

 
Gambar 3.1 

Flex Workflow2 
 

 Flex Builder merupakan Adobe IDE yang digunakan untuk membuat dan 

mendebug aplikasi Flex ini. Dibangun dengan berdasarkan pada Eclipse IDE yang 

terkenal, Flex Builder telah mempunyai built-in tools untuk menulis, mendebug, 

dan membuat aplikasi menggunakan teknologi elemen-elemen Flex, seperti 

MXML dan ActionScript.3 

 

 

 

                                                 
2 Chafic Kazoun and Joey Lott, Programming Flex 3, O’Reilly Media Inc, April 2008, p.10 
3 Artikel tentang Adobe Flex, http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flex, 2009 
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3.2 Elemen Flex 
 Pada subbab ini akan dibahas mengenai elemen-elemen yang ada dalam 

framework Flex. Framework Flex termasuk sekumpulan language dan library 

utama yang merupakan dasar dari semua aplikasi Flex. Dengan menggunakan 

elemen-elemen Flex, seperti MXML, ActionScript, dan Flex class library maka 

source code dapat dirubah ke dalam bentuk .swf file dengan menggunakan Flash 

Player sebagai compilernya. 

 

3.2.1 MXML 
 MXML merupakan sebuah XML-based markup language yang 

mendeskripsikan tampilan pada layar seperti pada HTML. Dengan menggunakan 

tag MXML dapat ditambahkan komponen seperti form control dan media 

playback component ke dalam layout container misalnya seperti grid. 

 Selain untuk tampilan pada layar MXML juga dapat digunakan untuk 

mendeskripsikan efek, transisi, dan data model serta data binding. MXML 

merupakan elemen yang cukup hebat sehingga mampu membangun banyak 

aplikasi Flex dengan hanya menggunakan MXML secara keseluruhannya. Flex 

Builder dapat membentuk MXML dengan pendekatan What You See Is What You 

Get (WYSIWYG) sehingga dapat membantu aplikasi Flex dasar tanpa menuliskan 

code.4 

 MXML merupakan cara yang mudah dan cepat untuk membuat isi layout 

dan user interface. Dokumen MXML akan dicompile dan akan mengalami 

beberapa tahap, yakni mengubah MXML ke dalam sebuah class ActionScript 

dimana selanjutnya dokumen MXML akan diperlakukan sebagai class-class 

ActionScript pada waktu runtime. 

 

3.2.1.1 Syntax dan Structure pada MXML 
 Struktur dari MXML memiliki kemiripan dengan XML atau HTML. 

MXML menggunakan tag untuk membuat komponen-komponen seperti user 

                                                 
4 Chafic Kazoun and Joey Lott, Programming Flex 3, O’Reilly Media Inc, April 2008, p.6 
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interface control (button, menu, dan sebagainya) dan untuk menentukan 

bagaimana komponen-komponen tersebut berinteraksi satu dengan yang lainnya 

serta dengan aplikasi lainnya, misalnya data source. 

 

3.2.1.1.1 Membuat Dokumen MXML 
 Semua MXML harus tersedia pada dokumen MXML yang merupakan 

dokumen plain-text. Untuk melakukan perubahan pada pada dokumen MXML 

atau membuat sebuah dokumen MXML dapat digunakan digunakan text editor, 

XML editor, atau IDE yang bekerja dengan text atau XML dengan tujuan untuk 

menulis MXML. Untuk membuat sebuah dokumen MXML dapat dilakukan 

dengan membuat suatu file dengan ekstension .mxml. Pada Flex Builder dapat 

digunakan menu dari program untuk menambahkan baik aplikasi MXML atau 

komponen MXML. 

 Setiap dokumen harus mempunyai sebuah deklarasi XML. Banyak IDE 

dan XML editor secara otomatis telah menambahkan deklarasi XML. Flex Builder 

secara default akan menambahkan sebuah deklarasi XML menggunakan UTF-8 

sebagai encoding-nya. Deklarasi XML harus diletakkan dibaris pertama dari 

dokumen MXML. Contoh deklarasinya pada MXML adalah <?xml 

version=”1.0” encoding=”utf-8”?>. Deklarasi XML tidak selalu dibutuhkan 

oleh compiler Flex tapi untuk membentuk sebuah MXML yang baik hendaknya 

diberikan deklarasi XML sesuai dengan spesifikasi XML 1.0. 

 Semua MXML dokumen hanya dapat mempunyai satu root node saja. 

Berdasarkan tipe dari macam-macam root node tersebut, dokumen-dokumen 

MXML terbagi menjadi dua tipe. Dokumen-dokumen aplikasi menggunakan node 

Application sebagai root node. Semua aplikasi Flex harus mempunyai satu 

dokumen aplikasi dimana dokumen aplikasi ini yang merupakan satu-satunya tipe 

dokumen yang dapat dicompile ke dalam bentuk aplikasi. Contoh dari dokumen 

aplikasi sederhana yang dibuat oleh Flex Builder secara default dapat dilihat pada 

segmen program dibawah ini. 
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Segmen Program 3.1 Pembuatan Dokumen Aplikasi 
1: <?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?> 
2: <mx:Application xmlns:mx=”http://www.adobe.com/2006/mxml” 

layout=”absolute”> 
3: </mx:Application> 
 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada contoh diatas adalah: 

• Node Application mempunyai tag pembuka dan tag penutup. Tag penutupnya 

diberi tanda ( / ). Semua node MXML harus mempunyai tag penutup. 

• Nama tag menggunakan namespace mx. Pengidentifikasian namespace dapat 

dilakukan karena nama tag didahului dengan pengenalan namespace diikuti 

dengan ( : ). 

• Tag Application pada contoh diatas mempunyai dua atribut yang disebut 

xmlns dan layout. Atribut dapat digunakan untuk mengatur nilai dari sebuah 

node. Pada contoh diatas atribut xmlns menentukan namespace mx dan 

atribut layout menentukan bagaimana isi dari dokumen akan ditampilkan. 

Dokumen komponen digunakan untuk menentukan komponen MXML 

yang merupakan elemen di dalam aplikasi yang dapat diatur. Struktur dari 

dokumen komponen mirip dengan aplikasi dokumen dalam semua hal kecuali root 

node yang bukan sebuah tag Application. Komponen dokumen menggunakan 

komponen yang telah ada sebagai root node. Contoh dari komponen dokumen 

berdasarkan komponen framework Flex standar yang disebut Canvas dapat dilihat 

pada segmen program dibawah ini. Contoh komponen dokumen dibawah ini 

mempunyai struktur dokumen yang sama seperti aplikasi dokumen dengan 

perbedaan yang menjadi root node adalah tag Canvas bukan tag Application. 

 
Segmen Program 3.2 Pembuatan Dokumen Komponen 
1: <?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?> 
2: <mx:Canvas xmlns:mx=”http://www.adobe.com/2006/mxml”> 
3: </mx:Canvas> 
  

 Jika ada tag-tag MXML yang lain maka akan diletakkan di dalam root 

node dari dokumen. Contohnya jika menambahkan sebuah button ke dalam 

aplikasi maka tag-tag dari dokumen dapat dilihat pada segmen program dibawah 

ini. 
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Segmen Program 3.3 Penempatan Tag pada Dokumen Aplikasi 
1: <?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?> 
2: <mx:Application xmlns:mx=”http://www.adobe.com/2006/mxml” 

layout=”absolute”> 
3: <mx:Button label=”Example Button”></mx:Button> 
4: </mx:Application> 
  

 Pada contoh diatas tag Button juga mempunyai tag penutup seperti pada 

tag Application. Selain menggunakan cara diatas ada cara lain untuk memberikan 

tag penutup pada sebuah tag yakni dengan memberikan “/>” pada akhir tag. 

Contohnya terdapat pada segmen program dibawah ini. 

 
Segmen Program 3.4 Penggunaan Tag Penutup 
1: <?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?> 
2: <mx:Application xmlns:mx=”http://www.adobe.com/2006/mxml” 

layout=”absolute”> 
3: <mx:Button label=”Example Button” /> 
4: </mx:Application> 
 

 Pada contoh-contoh diatas MXML menggunakan namespace yang 

merupakan pengelompokkan elemen-elemen yang ada pada Flex library. 

Keseluruhan framework Flex ditulis dalam bentuk ActionScript dan beberapa 

komponen dokumen MXML yang tersimpan pada eksternal library dalam file 

.swc. Pada eksternal library ini terdapat banyak class dan komponen MXML. 

Untuk menggunakan elemen-elemen ini dalam ActionScript tidaklah sulit tetapi 

penggunaannya dalam dokumen MXML harus dapat memetakan class-class 

dalam library dan komponen-komponen MXML ke dalam bentuk tag. 

 Sebuah manifest file akan memetakan sebuah class ActionScript kepada 

sebuah pengenal yakni tag MXML. Sebuah manifest file sendiri akan dapat 

mengakses class-class ActionScipt dan komponen-komponen MXML dengan tag-

tag MXML. Permasalahannya adalah perlu memastikan bagaimana mengenali 

antar namespace yang berbeda. Untuk mengatasi hal ini maka digunakan Uniform 

Resource Identifier (URI) yang merupakan nama unik dari setiap namespace. 

Pada framework Flex default namespacenya adalah 

http://www.adobe.com/2006/mxml. Pembuatan URI dari namespace ini 

ditentukan pada ssat mengcompile file .swc. Pada dokumen MXML, Flex harus 
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diberitahukan namespace yang diinginkan dalam penggunaan dokumen tersebut. 

Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan atribut xmlns. Jika atribut xmlns 

digunakan sendirian akan menentukan default namespace untuk dokumen 

tersebut. Sebuah MXML dokumen dapat terdiri dari tag-tag yang tidak terdapat 

pada namespace defualt dari framework Flex. Oleh karena itu, lebih baik tidak 

mengisikan nilai namespace sebagai default tetapi menggunakan sebuah 

namespace prefix. Untuk framework Flex, nemspace prefix yang digunakan 

adalah mx. Namespace prefix dapat digunakan dengan memberi tanda “:” setelah 

xmlns dan nama prefixnya sebelum mengisikan nilainya seperti pada segmen 

program dibawah ini. 

 
Segmen Program 3.5 Penggunaan Namespace Prefix Default 
1: <?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?> 
2: <mx:Application xmlns:mx=”http://www.adobe.com/2006/mxml” 

layout=”absolute”> 
3: <mx:Button label=”Example Button” /> 
4: </mx:Application> 
 

 Dengan namespace prefix maka dapat ditambahkan namespace ke dalam 

aplikasi Flex. Setiap namespace dapat menggunakan prefix yang berbeda dalam 

dokumen MXML untuk memastikan jika dua namespace mempunyai mapping 

identifier yang sama maka tidak akan sampai terjadi konflik. Contoh dibawah ini 

menunjukkan adanya eksternal library yang sudah dicompile dengan namespace 

URInya adalah http://www.example.com dan manifest file dari library 

mengandung sebuah mapping identifier Button. Pada contoh segmen program 

dibawah ini, aplikasi akan membuat dua button masing-masing dari framework 

Flex dan example library. 

 
Segmen Program 3.6 Penggunaan Namespace Prefix Pilihan 
1: <?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?> 
2: <mx:Application xmlns:mx=”http://www.adobe.com/2006/mxml” 

xmlns:example=”http://www.example.com” layout=”absolute”> 
3: <mx:Button label=”Example Button” /> 
4: <example:Button /> 
5: </mx:Application> 
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3.2.1.1.2 Komponen-Komponen MXML 
 Aplikasi Flex merupakan sekumpulan dari banyak komponen. Secara 

teknik, komponen merupakan sebuah class ActionScript atau sebuah komponen 

dokumen MXML yang telah dipetakan terhadap sebuah pengenalan lewat 

manifest file sehingga dapat dibuat instance-nya melalui MXML. Terdapat 

banyak macam komponen tapi dalam framework Flex komponen-komponen 

tersebut dibagi dalam dua kategori dasar, yakni visual dan non-visual, dimana 

komponen visual meliputi container dan user interface control sedangkan 

komponen non-visual terdiri atas data component dan utility component. 

 Container merupakan tipe komponen yang dapat menampung komponen 

lain. Setiap aplikasi harus menggunakan container. Pada implementasi paling 

minimum elemen Application sendiri merupakan sebuah container karena dapat 

ditempatkan komponen-komponen lain di dalamnya. Container juga dapat 

digunakan untuk layout dimana juga tersedia container untuk vertical layout, 

horisontal layout, grid, tile, dan semua jenis konfigurasi layout. Ketika 

menggunakan layout container dapat diletakkan komponen lain di dalamnya 

dengan menggunakan tag bersusun. Contoh dibawah ini merpuakan sebuah VBox 

yakni sebuah container yang secara otomatis mengatur anak elemennya sehingga 

tersusun vertikal dimana di dalam VBox ini terdapat dua button. 

 
Segmen Program 3.7 Penggunaan VBox 
1: <?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?> 
2: <mx:Application xmlns:mx=”http://www.adobe.com/2006/mxml” 

layout=”absolute”> 
3: <mx:VBox> 
4: <mx:Button label=”Example Button 1” /> 
5: <mx:Button label=”Example Button 2” /> 
6: </mx:VBox> 
7: </mx:Application> 
 

 Selain itu tag container juga dapat diletakkan di dalam tag container lain 

seperti contoh dibawah ini, dimana diletakkan sebuah tag HBox yang merupakan 

sebuah container yang secara otomatis mengatur anak-anak elemen sehingga 

tersusun horisontal di dalam sebuah VBox. 
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Segmen Program 3.8 Penggunaan HBox 
1: <?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?> 
2: <mx:Application xmlns:mx=”http://www.adobe.com/2006/mxml” 

layout=”absolute”> 
3: <mx:VBox> 
4: <mx:Button label=”Example Button 1” /> 
5: <mx:Button label=”Example Button 2” /> 
6: <mx:HBox> 
7: <mx:Button label=”Example Button 3” /> 
8: <mx:Button label=”Example Button 4” /> 
9: </mx:HBox> 
10: </mx:VBox> 
11: </mx:Application> 
 

 User interface control merupakan sebuah elemen interface yang terlihat, 

seperti button, text input, list, dan data grid. Terdapat banyak tipe user interface 

control. Masing-masing user interface control dapat diletakkan kedalam form 

dengan menempatkan tag-tag yang mewakili user interface control tersebut di 

antara root node pada dokumen MXML. 

 Ketika bekerja dengan komponen-komponen, dapat dilakukan pengaturan 

terhadap komponen tersebut dengan menggunakan propertinya. Contohnya, 

sebuah komponen button dapat diatur labelnya dengan mengatur propertinya. 

Setiap komponen mempunyai sejumlah properti yang unik yang dapat diatur. 

Contohnya, sebuah button dan VBox mempunyai properti yang berbeda karena 

mereka melakukan hal-hal yang berbeda. Walaupun terdapat perbedaan properti 

tetapi pada dasarnya pengaturan properti dapat diatur dengan beberapa cara, yakni 

menggunakan tag attribute, nested tag, dan ActionScript. Cara yang paling umum 

dan mudah untuk mengatur properti suatu komponen adalah untuk menggunakan 

tag attribute. Contohnya pada tag Application, dapat diatur properti layout-nya 

dengan menggunakan tag attribute, dapat dilihat pada segmen program dibawah 

ini. Sebuah tag dapat mempunyai banyak atribut dimana masing-masing 

dipisahkan oleh spasi. Atribut itu sendiri terdiri dari nama atribut, tanda sama 

dengan ( = ), dan nilainya yang diapit di dalam tanda petik ganda ( “ ). 

 
Segmen Program 3.9 Pengaturan Properti dengan Tag Atribut 
1: <?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?> 
2: <mx:Application xmlns:mx=”http://www.adobe.com/2006/mxml” 

layout=”absolute”> 
3: </mx:Application> 
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 Hampir semua komponen (semua komponen yang terlihat) mempunyai 

properti id. Hampir dalam semua kasus kontainer dan user interface control harus 

diatur nilai properti id-nya karena properti id ini yang mereferensikan instance 

menggunakan data binding atau ActionScript. Properti id merupakan nama dari 

instance sebuah komponen dan harus bersifat unuim dalam sebuah dokumen. 

Nilainya juga harus mengikuti aturan-aturan pemberian nama, yakni harus terdiri 

dari huruf, angka, dan underscore ( _ ) saja, serta harus diawali dengan sebuah 

underscore atau sebuah huruf dan bukan angka. Contoh dari pemberian nama id 

sebuah button adalah <mx:Button id=”exampleButton” label=”Example 

Button” />. 

 Pengaturan properti dapat dilakukan pada kebanyakan properti dengan 

menggunakan nested tag sebagai alternatif dari attribute tag. Nested tag 

menggunakan nama yang sama dengan properti atau atribut, tapi harus didahului 

dengan namespace yang benar. Contoh dibawah ini untuk mengatur nilai label 

sebuah button dengan menggunakan nested tag. 

 
Segmen Program 3.10 Pengaturan Properti dengan Nested Tag 
1: <mx:Button id=”exampleButton”> 
2: <mx:Label>Example Button</mx:Label> 
3: </mx:Button> 
 

 Pada sebagian besar kasus lebih digunakan pengaturan properti melalui 

atribut daripada nested tag, karena atribut lebih sederhana dan mudah dibaca. 

Akan tetapi pada beberapa properti membutuhkan nilai yang kompleks yang tidak 

dapat disajikan dalam bentuk string yang diapit dengan tanda petik ganda. 

Contohnya adalah properti dataProvider untuk sebuah combo box yang 

menggunakan sebuah nested tag dataProvider untuk mengisi nilai-nilainya. 

 
Segmen Program 3.11 Pengisian Banyak Nilai dengan Nested Tag 
1: <mx:ComboBox id=”exampleComboBox”> 
2: <mx:dataProvider> 
3: <mx:ArrayCollection> 
4: <mx:String>A</mx:String> 
5: <mx:String>B</mx:String> 
6: <mx:String>C</mx:String> 
7: <mx:String>D</mx:String> 
8: </mx:ArrayCollection> 
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Segmen Program 3.11 Lanjutan 
9: </mx:dataProvider> 
10: </mx:ComboBox> 
 

 Selain dengan menggunakan attribute tag dan nested tag dapat juga 

digunakan ActionScript dalam pengaturan nilai-nilai properti dari sebuah 

komponen. Ketika melakukan pengaturan nilai properti id untuk sebuah 

komponen dapat dilakukan dengan mereferensikan nama id tersebut sebagai objek 

ActionScript. Sebagai besar properti dari komponen mempunyai nama yang sama 

dengan atribut dan sebagai properti dari ActionScript. 

 Data component merupakan komponen yang digunakan dalam pembuatan 

sebuah struktur data seperti pada array dan collection serta digunakan untuk 

melakukan remote procedure call dengan protokol seperti SOAP untuk web 

service atau AMF pada Flash Remoting. 

 Utility component merupakan komponen yang digunakan untuk 

memaksimalkan fungsionalitas. Contoh dari utility component adalah untuk 

membuat repeating component dan untuk membuat data binding antar komponen. 

 

3.2.1.2 Interaktifitas MXML 
 Walaupun MXML berguna untuk membuat user interface seperti layout 

dan control, tapi isi yang static bukanlah ciri dari sebuah Rich Internet Application 

(RIA). Pada RIA user berharap untuk dapat berinteraksi dengan aplikasi Flex, 

oleh karena itu disediakan dua cara untuk berinteraksi dengan MXML yakni 

handling event dan data binding. 

 Setiap komponen melakukan beberapa hal misalnya pada konsep 

minimum semua visual component akan menginisialisasi diri mereka sendiri dan 

melakukan perubahan ukuran. Kebanyakan komponen dapat melakukan beberapa 

hal yang spesifik terhadap tipe komponen tersebut. Contohnya sebuah button 

dapat merespon ketika penekanan button oleh user. Semua hal ini disebut dengan 

event, yakni sebuah jalan dimana komponen memberitahu pihak lain dari aplikasi 

ketika suatu aksi terjadi. Ketika komponen mengirimkan notifikasi ini maka 

disebut dengan dispatches an event. 
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 Setiap komponen mempunyai sejunlah eevnt yang di-dispatch. Contohnya 

sebuah komponen button akan selalu men-dispatch sebuah click event ketika user 

melakukan penekanan pada button. Akan tetapi hanya karena sebuah komponen 

men-dispatch eventnya, bukan berarti akan ada yang menerima pemberitahuan 

tersebut. Oleh karena itu, jika aplikasi hendak merespon terhadap sebuah event 

maka harus dilakukan pengaturan untuk event tersebut. 

 Terdapat beberapa cara untuk melakukan pengaturan event. Salah satunya 

adalah dengan menggunakan ActionScript untuk mendaftar listener sedangkan 

dalam MXML dapat ditambahkan sebuah event handler attribute ke dalam sebuah 

tag component. Nama dari event handler attribute tersebut selalu sama dengan 

nama eventnya. Contohnya untuk menangani sebuah click event dari button maka 

dapat digunakan atribut click dalam tag komponen. Nilai yang diisikan pada 

atribut event dianggap sebagai ActionScript. Contoh segmen program dibawah ini 

adalah cara untuk menangani sebuah click event pada button dan memunculkan 

alert window sebagai responnya. 

 
Segmen Program 3.12 Pengunaan ActionScript untuk Pengaturan Event 
1: <?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?> 
2: <mx:Application xmlns:mx=”http://www.adobe.com/2006/mxml” 

layout=”absolute”> 
3: <mx:Button id=”alertButton” label=”Show Alert” 

click=”mx.controls.Alert.show(‘Example’)” /> 
4: </mx:Application> 
 

 Data binding adalah sebuah fitur untuk menghubungkan sebuah komponen 

dengan komponen lainnya atau dengan sebuah objek ActionScript. Data binding 

melakukan otomatisasi perubahan nilai dari sebuah objek ketika nilai dari objek 

lain berubah. Data binding merupakan salah satu konsep yang penting dalam 

membuat sebuah aplikasi Flex. 

 Sebenarnya terdapat beberapa syntax untuk melakukan data binding, tapi 

yang paling sederhana adalah dengan syntax yang menggunakan sepasang tanda 

kurung kurawal ( { } ) untuk mengevaluasi sebuah pernyataan dalam tag MXML. 

Contoh segmen program dibawah ini merupakan segmen program yang 
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menggunakan data binding terhadap sebuah text control dan sebuah text input 

control yang diatur secara vertikal. 

 
Segmen Program 3.13 Pengunaan Data Binding 
1: <mx:VBox> 
2: <mx:Text id=”output” text=”{input.text}” width=”200” 

height=”200” /> 
3: <mx:TextInput id=”input” /> 
4: </mx:VBox> 
 

 Pada contoh segmen program diatas, sebuah text control telah 

dihubungkan dengan sebuah text input control sehingga apa yang ditampilkan 

pada text control merupakan nilai input pada text input control tersebut. Jika 

terdapat perubahan nilai pada text input control maka nilai yang ditampilkan pada 

text control juga akan berubah sesuai dengan nilai yang ada pada text input 

control. Contoh data binding diatas memberitahukan kepada aplikasi Flex bahwa 

text control harus selalu menggunakan nilai dari properti text pada text input 

control bahkan ketika nilai tersebut berubah maka nilai yang ada pada text control 

juga harus dirubah seturut dengan nilai dari properti text pada text input control. 

 

3.2.2 ActionScript 
 ActionScript adalah bahasa pemrograman yang dimengerti oleh Flash 

Player dan merupakan hal yang dasar bagi semua aplikasi Flex. MXML memang 

menyerdehanakan tampilan layar dan banyak hal-hal yang dasar tapi semua yang 

dilakukan MXML adalah karena ActionScript, dan ActionScript memiliki banyak 

hal yang tidak dapat dilakukan oleh MXML misalnya untuk merespon event 

seperti mouse click. 

 Walaupun sangatlah mungkin untuk membangun sebuah aplikasi terdiri 

dari MXML secara keseluruhan atau sebaliknya dengan ActionScript secara 

keseluruhan tapi akan jauh lebih baik untuk menggabungkan keduanya. Masing-

masing elemen dari Flex ini mempunyai kelebihan sendiri-sendiri dan elemen-

elemen ini dapat bekerja sama dengan baik jika digunakan bersama-sama. MXML 

paling cocok digunakan untuk pengaturan tampilan pada layar dan fitur-fitur data 

yang sifatnya dasar sedangkan ActionScript lebih cocok digunakan untuk 
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pengaturan user interaction, fungsi-fungsi data yang lebih kompleks dan beberapa 

fungsi tertentu yang tidak terdapat di dalam Flex class library. 

 Secara alami ActionScript telah ditunjang oleh Flash Player dan tidak 

memerlukan library tambahan untuk menjalankannya. Semua class ActionScipt 

dasar telah termasuk dalam package flash atau pada top-level package. Sebaliknya 

framework Flex ditulis dalam ActionScript tapi class-class ActionScript tersebut 

sudah termasuk di dalam .swf file ketika dicompile. Semua class dari framework 

Flex terdapat pada package mx. 

 ActionScript merupakan bahasa pemrograman yang bersifat object-

oriented yang dapat dilihat sebagai kumpulan API dalam bentuk class-class. 

Terdapat tiga macam API dalam ActionScript: 

1. Flash Player API 

API ini merupakan bagian dari Flash Player sendiri dan dijalankan pada 

runtime environment. Flash Player API terdiri dari beberapa class inti seperti 

String, Number, Date, dan Array serta beberapa class Flash Player yang lebih 

spesifik seperti DisplayObject, URLLoader, NetConnection, Video dan 

Sound. 

2. Flex Framework API 

API ini merupakan API yang membangun framework Flex itu sendiri. 

Framework Flex ditulis dalam ActionScript sehingga mempengaruhi Flash 

Player API yang lebih rendah levelnya. Framework Flex merupakan sebuah 

lapisan di atas Flash Player API. Flex Framework API terdiri atas container, 

control, dan beberapa data campuran, manager, serta class-class utility. 

3. Custom API 

API ini digunakan untuk class-class yang dibangun pada aplikasi buatan. 

Class-class buatan dapat menggunakan Flash Player API seperti pada Flex 

Framework API. 

 

3.2.2.1 Penggunaan ActionScript 3.0 
 Ketika menggunakan ActionScript ada empat pilihan untuk 

meletakkannya, yaitu: 
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1. Inline di dalam tag MXML 

Inline ActionScript terletak di dalam tag MXML. Contohnya dari inline untuk 

data binding adalah menampilkan nilai dari text input control ke dalam 

properti text dari text control dengan menggunakan data binding dimana 

dilakukan concatenation antara string “User input:” dengan nilai dari text 

input control. 

 
Segmen Program 3.14 Pengunaan Inline ActionScript 
1: <mx:VBox> 
2: <mx:TextInput id=”input” /> 
3: <mx:Text id=”output” text=”{‘User input: ‘ + input.text}” 

/> 
4: </mx:VBox> 

 
Selain inline untuk data binding juga bisa dilakukan inline untuk event 

handler dimana setiap baris dari ActionScript dipisahkan dengan tanda titik 

koma ( ; ). Contoh untuk menampilkan sebuah alert dialog box yang 

kemudian memindahkan posisi button ke kanan sebesar 40 pixel adalah 
<mx:Button id=”alertButton” label=”Show Alert” 

click=”mx.controls.Alert.show(‘Example’);alertButton.x += 40;” 

/> 

2. Nested di dalam tag MXML 

Selain dengan menggunakan konsep inline dapat juga digunakan konsep 

nested di dalam tag MXML untuk ActionScript. ActionScript harus 

diletakkan dalam sebuah CDATA block. Contohnya seperti dibawah ini. 

 
Segmen Program 3.15 Pengunaan Nested ActionScript 
1: <mx:Button> 
2: <mx:click> 
3: <![CDATA[ 
4:    mx.controls.Alert.show(“Example”); 
5: ]]> 
6: </mx:click> 
7: </mx:Button> 

 
3. Di dalam MXML script 

Sebuah MXML script akan tampak pada sebuah dokumen MXML di dalam 

sebuah elemen Script. Dalam MXML script dapat dilakukan import class dan 

pendeklarasian variabel serta method. Karena ActionScript dapat 
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menggunakan karakter-karakter khusus maka ActionScript harus diletakkan 

di dalam tag Script dan juga di dalam CDATA block seperti contoh dibawah 

ini. 

 
Segmen Program 3.16 Pengunaan Nested pada MXML Script 
1: <mx:Script> 
2: <![CDATA[ 
3:    import mx.controls.Alert; 
4:    private function example( ):void { 
5:       Alert.show(“Example”); 
6:    } 
7: ]]> 
8: </mx:Script> 

 
Selain itu ActionScript juga dapat diletakkan pada file terpisah dan dapat 

dipasang pada script block dengan menggunakan atribut source dari sebuah 

tag Script. Contohnya adalah <mx:Script source=”code.as” /> dimana 

code.as merupakan file ActionScript terpisah yang disimpan pada text file 

dengan nama code yang mempunyai extension .as. 

4. Di dalam class-class ActionScript 

Kode dari ActionScript class ditulis pada dokumen yang berbeda dari 

komponen dan aplikasi dokumen pada MXML yakni dalam bentuk class-

class ActionScript yang berdiri sendiri. File dari ActionScript class ini 

merupakan text file dengan extension .as. 

 

3.2.2.2 Syntax pada ActionScript 3.0 
 Subbab ini akan membahas syntax-syntax yang digunakan pada 

ActionScript 3.0 dan elemen-elemen dasar pada ActionScript 3.0 seperti class, 

variabel, statement, expression, function, dan object. 

1. Package 

Package merupakan banyak class yang terorganisir dalam bentuk 

suatu struktur. Sebuah package mengelompokkan class-class sehingga dapat 

dicapai keunikan dalam sebuah namespace. Dengan package dapat diciptakan 

beberapa class-class dengan nama yang sama tapi dengan menempatkan 

mereka pada namespace yang berbeda. Contohnya adalah Button yang 
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merupakan bagian dari framework Flex yang terdapat di dalam package 

mx.controls. Ketika sebuah class diletakkan dalam sebuah package maka 

nama class tersebut disebut dengan fully qualified class name dari Button 

adalah mx.controls.Button. Hal ini untuk memastikan jika dibuat class 

Button yang lain pada package yang berbeda tidak akan terjadi konflik 

dengan mx.controls.Button. Misalnya dua Button dimana masing-masing 

dari package mx.controls.Button dan com.example.ui.Button dapat 

berada pada aplikasi yang sama tanpa masalah karena mempunyai nama class 

yang berbeda. 

2. Class 

Ketika class-class berbeda dalam sebuah package akan cukup 

menyulitkan jika harus mereferensikan sebuah class dengan fully qualified 

name-nya. Misalnya untuk mendeklarasikan sebuah variabel Button maka 

jika menggunakan fully qualified class maka dapat dilihat pada segmen 

program dibawah ini. 

 
Segmen Program 3.17 Pendeklarasian dengan Fully Qualified Name 
1: var button:mx.controls.Button; 
2: button = new mx.controls.Button( ); 

 
Hal ini akan menjadi lebih mudah jika menggunakan nama class-nya 

saja. ActionScript dapat mendeklarasikan hanya dengan nama class saja jika 

telah menambahkan statemen import. Statemen import ini memberitahu 

compiler untuk mereferensi class dengan nama class-nya saja. Statemen 

import dapat dilakukan dengan import mx.controls.Button;. 

Pada dasarnya class-class pada ActionScript 3.0 terbagi atas beberapa 

elemen yakni class package declaration dan class declaration. Untuk 

membuat sebuah class maka harus dibuat file-nya. Nama file harus sama 

dengan nama class yang terdapat didalamnya dan file harus berextension .as. 

Contohnya jika ingin membuat class Example maka harus membuat file 

Example.as. 

Syntax untuk semua class ActionScript 3.0 dimulai dengan deklarasi 

package. Sebuah nama package di dalam ActionScript berkoresponden 
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dengan struktur direktori dimana file ActionScript tersebut disimpan. 

Misalnya jika sebuah class disimpan pada direktori com/example/ maka nama 

package akan menjadi com.example. Deklarasi package sebuah class 

menggunakan keyword package yang diikuti dengan nama package-nya 

kemudian ada tanda kurung kurawal pembuka dan penutup yang di dalamnya 

diletakkan import dan deklarasi class. Contoh dibawah ini merupakan 

deklarasi package class. 

 
Segmen Program 3.18 Pendeklarasian Package Class 
1: package com.example { 
2:    import flash.net.URLLoader; 
3:    import flash.net.URLRequest; 
4:    public class Example { 
5:       // Class code goes here. 
6:    } 
7: } 

 
3. Variabel dan Properti 

Variabel merupakan sebuah elemen bernama yang digunakan untuk 

menyimpan data atau sebuah referensi terhadap data. Pada variabel dapat 

diisikan sebuah nilai dan juga dapat dibaca nilainya. Untuk menggunakan 

variabel maka perlu dilakukan pendeklarasian variabel sehingga akan 

dialokasikan memori untuk variabel tersebut dan aplikasi diberitahu akan 

adanya variabel tersebut. Untuk mendeklarasikan variabel dalam digunakan 

keyword var diikuti dengan nama variabelnya sekaligus dengan tipe datanya. 

Contohnya adalah var variabelName:DataType;. 

Pemberian nama untuk variabel pada ActionScript terdapat beberapa 

aturan yang dipenuhi supaya nama sebuah variabel diakui valid. Pemberian 

nama variabel harus memenuhi beberapa persyaratan berikut: 

• Nama variabel terdiri hanya dari huruf, angka, tanda dolar, dan underscore. 

• Nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. 

Sedangkan untuk tipe data variabel, Flex sudah menyediakan 

beberapa tipe data yang umum untuk digunakan. Beberapa tipe data yang 

umum yang telah disediakan adalah: 

• Array: sekumpulan data yang sudah terindex 
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• Date: data tanggal dan waktu 

• Boolean: data yang nialinya true atau false 

• uint: data numerik yang nilainya positif integer dan 0 

• int data numerik yang nilainya positif dan negatif integer serta 0 

• Number: semua nilai numerik termasuk floating-point 

• String: satu karakter atau lebih termasuk semua karakter unicode 

Setelah mendeklarasikan maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah 

mengisikan nilai ke dalam variabel dengan operator sama dengan. Sedangkan 

untuk mengisikan nilai ke dalam properti sebuah komponen juga digunakan 

operator yang sama. Contoh untuk pengisian nilai baik ke dalam variabel 

maupun properti terdapat pada segmen program dibawah ini. 

 
Segmen Program 3.19 Pengisian Nilai pada Variabel dan Properti 
1: userName = “Flex User”; 
2: textInput.text = userName; 

 
Beberapa hal yang menjadi perbedaan antara variabel dan properti 

adalah: 

• Semua variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah method adalah 

terbatas pada method tersebut secara eksklusif yang berarti tidak dapat 

direferensikan variabel yang pendeklarasiannya di luar method. 

• Properti dapat diakses pada seluruh class dan dapat dilakukan pengaksesan 

dari luar class dengan beberapa perubahan yang disebut modifier. 

Class-class menentukan properti dengan menggunakan beberapa 

modifier sebagai berikut: 

• Public: properti dapat diakses dari luar class 

• Private: properti hanya dapat diakses dari dalam class 

• Protected: properti hanya dapat diakses dari dalam class dan subclassnya 

• Internal: properti hanya bisa diakses dalam satu package yang sama 

• Static: nilai properti diambil dari dalam class daripada instance 

Method merupakan sebuah cara untuk mengelompokkan statemen 

bersama-sama, memberikan nama atas kelompok tersebut, dan menunda 
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pelaksanaan statement tersebut sampai method tersebut dipanggil. Semua 

pendefinisian method harus diletakkan di dalam body dari class, dan 

digunakan keyword function diikuti dengan nama method-nya. Jika sebuah 

function tidak mengembalikan nilai maka nilai kembaliannya dideklarasikan 

sebagai void. Contoh dari pendeklarasian method adalah sebagai berikut. 

 
Segmen Program 3.20 Pendeklarasian Method 
1: function test(a:String, b:String):void { 
2:    trace(“Your message is “ + a + “ and “ + b); 
3: } 

 
Untuk melakukan pemanggilan method dapat dilakukan dengan 

menggunakan nama method-nya serta parameter yang diminta jika ada. 

Contoh pemanggilan method test dengan dua buah parameter yang berjenis 

string adalah test(“one”, “two”);. 

ActionScript tidak memperbolehkan overloading, yang berarti tidak 

bisa ada dua method yang mempunyai nama yang sama dengan parameter 

berbeda. Tetapi pada ActionScript bisa dilakukan rest parameter yakni 

memberikan parameter tambahan atau tidak terhadap function yang tidak 

diketahui tipenya. Rest parameter dideklarasikan dengan menggunakan 

sebuah nama parameter yang didahului tiga buah titik di depannya seperti 

pada segmen programn dibawah ini. 

 
Segmen Program 3.21 Pendeklarasian Rest Parameter 
1: function test(a:String, ...rest):String { 
2:    var message:String = “Your message is”; 
3:    for(var i:uint = 0; i < rest.length; i++) { 
4:       message += “ “ + rest[i]; 
5:    } 
6:    return message; 
7: } 

 
Jika sebuah method tidak diberikan status modefiernya seperti pada 

method diatas maka Flex akan mengasumsikan bahwa method tersebut 

bersifat internal. Setiap class pada Flex mempunyai sebuah method khusus 

yang disebut dengan constructor yang mempunyai beberapa aturan, yaitu: 

• Nama method harus sama dengan nama class 

• Method harus dideklarasikan public 
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• Method tidak mendeklarasikan tipe nilai kembalian ataupun nilai 

kembalian dari method tersebut 

Selain itu ada beberapa method khusus yang disebut dengan method 

implicit getter dan setter. Method-method ini dideklarasikan sebagai method 

tapi dapat diakses seperti properti yang bersifat public. Pendeklarasiannya 

sama dengan pendeklarasian method pada umumnya dengan beberapa 

ketentuan khusus yakni: 

• Method getter menggunakan keyword get 

• Method setter menggunakan keyword set 

• Method getter tidak mempunyai parameter dan harus memberikan nilai 

kembalian 

• Method setter harus mempunyai minimal satu parameter dan harus 

dideklarasikan dengan tipe nilai kembalian void 

Dibawah ini merupakan contoh method getter dan setter yang 

mempunyai nama sampleProperty. Pada contoh ini sebuah properti yang 

bersifat private dideklarasikan dengan menggunakan method getter dan 

method settter sebagai accessor. 

 
Segmen Program 3.22 Pendeklarasian Method Getter dan Setter 
1: package com.example { 
2:    import flash.net.URLLoader; 
3:    import flash.net.URLRequest; 
4:    public class Example { 
5:       private var _loader:URLLoader; 
6:       static private var _instance:Example; 
7:       private var _sampleProperty:String; 
8:       public function get sampleProperty( ):String { 
9:          return _sampleProperty; 
10:       } 
11:       public function set 

sampleProperty(value:String):Void { 
12:          _sampleProperty = value; 
13:       } 
14:       static public const TEST:String = “test constant”; 
15:       public function Example( ) { 
16:          _loader = new URLLoader( ); 
17:       } 
18:       public function traceMessage(message:String):void { 
19:          trace(“Your message is “ + message); 
20:       } 
21:       static public function getInstance( ):Example { 
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Segmen Program 3.22 Lanjutan 
22:          if(_instance == null) { 
23:             _instance = new Example( ); 
24:          } 
25:          return _instance; 
26:       } 
27:    } 
28: } 

 

Untuk memanggil method getter dan setter dapat dilakukan dengan 

nama method-nya sebagai properti dari instance. Contoh dibawah ini 

membuat sebuah instance dari class Example yang kemudian menuliskan dan 

membaca nilai dari dan ke dalam instance melalui method setter dan getter. 

 
Segmen Program 3.23 Penggunaan Setter dan Getter pada Instance 
1: var example:Example = new Example( ); 
2: example.sampleProperty = “A”; 
3: trace(example.sampleProperty); 

 
4. Array 

Array adalah sekumpulan data yang terorganisir berdasarkan index 

atau key integer. ActionScript mempunyai tipe data Array. Cara 

pendeklarasian array pada ActionScript adalah sama seperti pada 

pendeklarasian variabel dengan penggunaan tanda kurung siku seperti 

dibawah ini, dimana variabel tersebut bisa langsung diisikan beberapa nilai 

yang dipisahkan dengan koma. Contohnya adalah var books:Array = 

[“Programming Fkex 3”, “ActionScript 3.0 Cookbook”];. 

Untuk mengakses sebuah array maka dapat dilakukan dengan 

menggunakan array access notation seperti pada contoh dibawah ini dimana 

index dari elemen yang diinginkan diletakan di dalam kruung siku array. 

Untuk mengakses elemen pertama dalam array maka index yang diisikan 

adalah 0 karena array pada ActionScript dimulai dari 0. Contohnya adalah 

book[2] = “Web Services Essentials”;. 

Array merupakan objek pada ActionScript sehingga array sendiri 

mempunyai beberapa method dan properti seperti objek-objek lainnya yakni 

properti length dan method push(). properti length memberikan nilai dari 

banyajnya ekeneb yang terseimpan di dalam array sedangakan method push() 
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untuk menambahkan elemen pada array. Array pada ActionScript tidak 

dibatasi untuk jenis datanya sehingga dapat disimpan berbagai macam data 

pada array seperti number, string, date, serta array sendiri dan jenis data yang 

disimpan di dalam array tidak terbatas pada satu macam data saja. 

Pada ActionScript tidak terdapat hashmap atau jenis yang serupa, tapi 

ActionScript mempunyai tipe Object yang merupakan dasar dari semua tipe 

objek. Tidak seperti sebagian besar class-class pada ActionScript maka class 

Object ini sifatnya dinamis yang berarti dapat ditambahkan properti 

sembarangan ke dalam instance Object seperti dibawah ini. 

 
Segmen Program 3.24 Penggunaan Array Dinamis 
1: var authorsByBook:Object = new Object( ); 
2: authorsByBook[“Programming Flex 3”] = “Chafic Kazoun,Joey 

Lott”; 
3: authorsByBook[“ActionScript 3.0 Cookbook”] = “Joey 

Lott,Keith Peters,Darron Schall”; 
 

5. Inheritance 

Pada ActionScript dapat dilakukan inheritance yaitu membuat sebuah 

class baru yang mewarisi sifat-sifat dari class yang telah ada sebelumnya. 

Class yang baru disebut dengan subclass, sedangkan class yang mewariskan 

disebut dengan superclass. Untuk melakukan inheritance pada ActionScript 

dilakukan dengan keyword extends pada nama class yang hendak dibuat. 

Contohnya seperti dibawah ini dimana class B mewarisi dari class A. 

 
Segmen Program 3.25 Penggunaan Inheritance 
1: package com.example { 
2:    import com.example.A; 
3:    public class B extends A { 
4:    } 
5: } 

 
Subclass akan mewarisi semua implementasi yang ada pada superclass 

tapi hanya akan dapat mengakses properti dan method yang dideklarasikan 

sebagai public atau protected. Properti dan method yang dideklarasikan 

sebagai private tidak akan dapat diakses oleh subclass karena sifatnya hanya 

dapat diakses oleh class itu sendiri. Jika subclass ingin merombak class yang 

diwarisi dari superclass dapat dilakukan dengan overriding. Untuk melakukan 
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override harus menggunakan keyword override pada pendeklarasian method 

seperti dibawah ini. 

 
Segmen Program 3.26 Penggunaan Override 
1: package com.example { 
2:    import com.example.A; 
3:    public class B extends A { 
4:       override public function run ( ):void { 
5:          trace(“B”); 
6:       } 
7:    } 
8: } 

 
6. Interface 

Pada ActionScript 3.0 juga dapat ditentukan interface. Beberapa hal 

mengenai interface dalam Flex yang perlu diketahui adalah: 

• Menggunakan keyword interface 

• Interface tidak dapat mendeklarasikan properti 

• Method interface mendeklarasikan penamaan method tapi bukan 

implementasinya 

• Interface mendeklarasikan hanya public interface untuk implementasi class 

sehingga penamaan method tidak menggunakan modifier 

Dibawah ini merupakan contoh segmen program yang merupakan cara 

pembuatan interface dengan menggunakan ActionScript. 

 
Segmen Program 3.27 Pembuatan Interface 
1: package com.example { 
2:    public interface IExample { 
3:       function a( ):String; 
4:       function b(one:String, two:uint):Void; 
5:    } 
6: } 

 
Sedangkan untuk mendeklarasikan kelas yang dapat menggunakan 

interface dapat dilakukan dengan menggunakan keyword implements seperti 

pada contoh segmen program dibawah ini. 

 
Segmen Program 3.28 Penggunaan Implements 
1: package com.example { 
2:    import com.example.Iexample; 
3:    public class example implements IExample { 
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Segmen Program 3.28 Lanjutan 
4:       public function Example( ) { 
5:       } 
6:       public function a( ):String { 
7:          return “a”; 
8:       } 
9:       public function b(one:String, two:uint):Void { 
10:          trace(one + “ “ + two); 
11:       } 
12:    } 
13: } 

 
7. Handling Event 

ActionScript 3.0 dan framework Flex menggunakan event untuk 

melakukan pemberitahuan dan menerima pemberitahuan ketika suatu hal 

terjadi. Event yang terjadi sebagai respon terhadap user (misalnya user click), 

time (timer event), dan asynchronous messaging (remote procedure call). 

Pada ActionScript 3.0 event dapat ditangani dengan mendaftarkan 

listener yang berfungsi sebagai method yang menerima pemberitahuan ketika 

sebuah even di-dispatch. Untuk mendaftarkan listener diperlukan dua hal 

yaitu sebuah objek untuk men-dispatch event dan sebuah function yang akan 

mendengarkan event tersebut. Objek akan mampu untuk men-dispatch event 

ketika mempunyai extends dari class flash.event.EventDispatcher atau 

merupakan implements dari interface flash.event.IeventDispatcher. 

Ketika sebuah objek hendak men-dispatch event maka objek tersebut akan 

mempunyai method addEventListener() yang membutuhkan dua buah 

parameter yakni nama dari event yang ingin didengarkan dan function atau 

method yang fungsinya adalah mendengarkan event. Contohnya adalah 

object.addEventListener(“eventName”, listenerFunction);. 

Function pada listener harus mempunyai sebuah parameter yang 

bertipe mx.events.Event atau subclass dari Event. Contohnya ketika sebuah 

objek men-dispatch sebuah event yang bertipe MouseEvent maka listener 

harus menerima parameter MouseEvent. Parameter dari event ini memuat 

informasi tentang event yang terjadi termasuk referensi terhadap objek yang 

men-dispatch event tersebut dan objek yang terakhir menerima event tersebut. 

Contoh dibawah ini menambahkan sebuah event listener menggunakan 
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ActionScript dan ketika user menekan button maka listener akan 

emnampilkan objek dari event dalam sebuah alert box. 

 
Segmen Program 3.29 Penanganan Event 
1: <?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?> 
2: <mx:Application xmlns:mx=”http://www.adobe.com/2006/mxml” 

layout=”absolute” initialize=”initializeHandler(event)”> 
3: <mx:Script> 
4: <![CDATA[ 
5:    import mx.controls.Alert; 
6:    private function initializeHandler(event:Event):void { 
7:       button.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 

clickHandler); 
8:    } 
9:    private function clickHandler(event:MouseEvent):void { 
10:       Alert.show(event.toString( )); 
11:    } 
12: ]]> 
13: </mx:Script> 
14: <mx:Button id=”button” /> 
15: </mx:Application> 

 

Untuk membatalkan pendaftaran sebuah event dapat dilakukan dengan 

method remoteEventListener() dimana parameter yang dibutuhkan sama 

dengan addEventListener() yakni dua buah parameter. Contohnya adalah 

button.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, onClick);. 
 

8. Error Handling 

ActionScript mendukung adanya error handling pada saat runtime 

dimana dibagi menjadi dua macam yaitu synchronous dan asynchronous. 

Synchronous  error terjadi sesaat setelah menjalankan sebuah statement. 

Untuk mengatasi hal ini bisa digunakan try/catch/finally seperti dibawah ini. 

 
Segmen Program 3.30 Penggunaan Error Handling 
1: try { 
2: /// Code that might throw errors 
3: } 
4: catch (error:IOError) { 
5: // Code in case the specific error occurs 
6: } 
7: catch (error:Error) { 
8: // Code in case a non-specific error occurs 
9: } 
10: finally { 
11: // Code to run in any case } 



 

 

53

Asynchronous error terjadi pada saat merespon terhadap operasi 

jaringan. Contohnya jika sebuah file tidak ditemukan dalam jaringan maka 

proses pancarian akan gagal secara asynchronous dan sebuah asynchronous 

error akan muncul. Semua asynchronous error terdapat dalam bentuk event 

dan menggunakan model event standar. Contohnya jika objek URLLoader 

berusaha untuk me-load data di luar Flash Player security sandbox maka akan 

di-dispatch sebuah event securityError. 

 
Segmen Program 3.31 Penanganan Asynchronous Error 
1: <?xml version=”1.0” encoding=”utf-8”?> 
2: <mx:Application xmlns:mx=”http://www.adobe.com/2006/mxml” 

layout=”absolute” initialize=”initializeHandler(event)”> 
3: <mx:Script> 
4: <![CDATA[ 
5:    private function initializeHandler(event:Event):void { 
6:       var loader:URLLoader = new URLLoader( ); 
7:       loader.load(new URLRequest(“data.xml”)); 
8:       

loader.addEventListener(SecurityErrorEvent.SECURITY
_ERROR, securityErrorhandler); 

9:    } 
10:    private function 

securityErrorhandler(event:SecurityErrorEvent):void { 
11:       errors.text += event + “\n”; 
12:    } 
13: ]]> 
14: </mx:Script> 
15: <mx:TextArea id=”errors” /> 
16: </mx:Application> 

 
9. Penggunaan XML 

Flash Player 9 mendukung dua cara dalam penggunaan XML yakni 

dengan sebuah class XMLDocument dan sebuah class XML baru yang 

megimplementasikan ECMAScript untuk standar XML (EA4). Untuk 

membuat sebuah dokumen XML ada dua cara yakni dengan menggunakan 

XML literal atau dengan XML contructor. XML literal berguna ketika hendak 

menentukan data XML secara langsung. Contoh dibawah ini adalah 

pembuatan XML dengan cara XML literal. 

 
Segmen Program 3.32 Pembuatan XML secara Literal 
1: var xml:XML = <books> 
2: <book> 
3: <title>Programming Flex 3</title> 
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Segmen Program 3.32 Lanjutan 
4: <authors> 
5: <author first=”Chafic” last=”Kazoun” /> 
6: <author first=”Joey” last=”Lott” /> 
7: </authors> 
8: </book> 
9: <book> 
10: <title>ActionScript 3.0 Cookbook</title> 
11: <authors> 
12: <author first=”Joey” last=”Lott” /> 
13: <author first=”Keith” last=”Peters” /> 
14: <author first=”Darron” last=”Schall” /> 
15: </authors> 
16: </book> 
17: </books>; 

 
Pada ActionScript data dapat dimasukkan dalam bentuk string 

kemudian diteruskan kepada XML constructor untuk dibentuk XMLnya 

seperti pada contoh dibawah ini. Ketika menggunakan XML contsructor 

maka semua data string yang akan diberikan kepada constructor akan 

diparsing menjadi objek XML yakni node XML. Contohnya adalah var 

xml:XML = new XML(loadedXMLData);. 

Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk membaca objek XML yakni 

dengan melalui Document Object Model (DOM) atau mengakses data 

menggunakan syntax EA4. Ketika menggunakan DOM maka data pada XML 

akan dianggap sebagai node parent dan child dimana DOM akan mengakses 

data XML dari node ke node. Class XML menyediakan beberapa method 

untuk mendapatkan informasi struktur dari DOM yakni: 

• Children() : mengembalikan objek XMLList yang terdiri atas node 

child dari sebuah objek XML. 

• Length() : mengembalikan jumlah dari elemen yang ada. 

• Parent() : mendapatkan node parent dari sebuah XML atau objek 

XMLList. 

• Attributes() : mengembalikan sebuah objek XMLList dengan semua 

data dari atribut yang ada pada sebuah objek XML. 

Modifikasi pada objek XML dapat dilakukan dalam tiga cara yakni 

merubah data yang ada, menambahkan data baru, dan menghapus data yang 

ada. Untuk merubah data yang sudah ada, dapat dilakukan dengan langsung 
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menuliskan ulang data yang baru pada posisi data yang lama. Sedangkan 

untuk menambahkan data baru, dapat digunakan method-method seperti 

method appendChild(), prependChild(), insertChildBefore(), dan 

insertChildAfter(). Pada method appendChild() dan prependChild() 

menerima satu parameter dan menambahkan node pada bagian akhir dan pada 

bagian awal struktur. Sedangkan method insertChildBefore() dan 

insertChildAfter() menambahkan node baru sebelum atau sesudah node 

yang sudah ada. Method ini memerlukan dua parameter yakni node baru yang 

hendak ditambahkan dan sebuah referensi node yang sudah ada. Untuk 

menghapus data yang sudah ada digunakan method delete(). Contoh-contoh 

dari penggunaan method-method diatas dapat dilihat dibawah ini. 

 
Segmen Program 3.33 Penggunaan Method DOM 
1: xml.book[0].appendChild(<publisher>O’Reilly</publisher>); 
2: xml.book[0].prependChild(<publisher>O’Reilly</publisher>)

; 
3: xml.book[0].insertChildAfter(xml.book[0].authors, 

<publicationDate>2006</publicationDate>); 
4: xml.book[1].insertChildBefore(xml.book[1].authors, 

<publicationDate>2006</publicationDate>); 
5: delete.xml.book[0].authors.author[1].@middle; 

 

3.3 Flex Web Service 
 Web service merupakan sebuah cara terstandarisasi yang digunakan untuk 

mengintegrasikan aplikasi-aplikasi pada Web dengan menggunakan Extensible 

Markup Language (XML), Simple Object Access Protocol (SOAP), Web Service 

Description Language (WSDL), dan Universal Description Discovery and 

Integration (UDDI). XML digunakan untuk menandai data, SOAP digunakan 

untuk mentransfer data, WSDL digunakan untuk mendeskripsikan service yang 

tersedia, dan UDDI digunakan untuk menyusun daftar seluruh service-service 

yang tersedia. Karena tujuan utama web service adalah membuat pihak-pihak 

mampu berkomunikasi sehingga tidak diperlukan untuk mengetahui secara detil 

tentang seluk beluk sistem pihak lain di balik firewall. 

 Flash Player tidak mempunyai built-in fitur untuk SOAP web service tapi 

Flex menyediakan komponen WebService yang menggunakan built-in HTTP 
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request/response seperti XML yang mampu untuk bekerja dengan SOAP web 

service. Ada dua cara untuk menggunakan komponen Web Service yakni dengan 

MXML dan ActionScript. 

 
Gambar 3.2 

Arsitektur Web Service5 
  

 Komponen web service pada Flex mengirim dan menerima pesan SOAP 

lewat HTTP. Untuk dapat berhubungan dengan web service dan memanggil 

operasi dari web service maka objek pada client harus dihubungkan dengan Web 

Service Description Language (WSDL) dari web service dengan cara mengisi 

nilai dari WSDL dari web service dengan URI-nya. 

 
Gambar 3.3 

Flex Web Service6 

                                                 
5 Artikel tentang Web Service, http;//en.wikipedia.org/wiki/Web_Service, 2009 
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3.3.1 Web Service dengan MXML 
 Untuk pemakaian komponen WebService melalui MXML dapat dilakukan 

seperti contoh dibawah ini. Dimana pada web service dapat ditentukan satu 

method atau lebih yang diinginkan di dalamnya. 

 
Segmen Program 3.34 Pengunaan Web Service 
1: <mx:WebService id=”statesService” 

wsdl=”http://www.rightactionscript.com/states/webservice/Stat
esService.php?wsdl”> 

2: <mx:operation name=”getCountries” /> 
3: </mx:WebService> 

 
 Untuk melakukan pemanggilan pada komponen WebService seperti pada 

contoh di atas dapat dilakukan dengan cara seperti dibawah ini. Cara pemanggilan 

untuk method pada web service ini hampir sama dengan cara pemanggilan 

method-method lainnya. Contohnya adalah statesService.getCountries( );. 

 Sedangkan untuk menangani kembalian dari web service dapat dilakukan 

dalam dua cara yakni dengan menangani event secara langsung atau dengan 

menggunakan data binding. Untuk mendapatkan nilai kembalian dapat digunakan 

properti lastResult. 

 
Segmen Program 3.35 Penanganan Result Web Service 
1: <mx:WebService id=”statesService” 

wsdl=”http://www.rightactionscript.com/states/webservice/Stat
esService.php?wsdl”> 

2: <mx:operation name=”getCountries” 
result=”trace(statesService.getCountries.lastResult)” /> 

3: </mx:WebService> 
 

 Dengan menggunakan komponen WebService dapat dikirimkan parameter 

kepada method web service. Ada dua cara untuk mengirimkan parameter yaitu 

dengan meneruskan nilai parameter ketika melakukan pemanggilan method atau 

mendeklarasikan parameter ketika mendeklarasikan operasi pada web service. 

Contoh dibawah ini adalah contoh untuk meneruskan nilai parameter ketika 

pemanggilan method. Cara pemanggilan dengan parameter ini juga tidak jauh 

berbeda dengan cara pemanggilan method yang mempunyai parameter pada 

umumnya. Contohnya adalah service.exampleOperation(“a”, “b”);. 

                                                                                                                                      
6 Flex Architecture Fundamental, http://www.dehats.com/drupal/?q=node/33, 2009 
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Sedangkan untuk cara pendeklarasian dapat dilihat seperti dibawah ini dimana 

parameter yang hendak diteruskan nilainya harus diapit di dalam tag yang 

merupakan nama dari parameter. 

 
Segmen Program 3.36 Penanganan Result Web Service 
1: <mx:WebService id=”exampleService” 

wsdl=”http://www.example.com/service.wsdl ”> 
2: <mx:operation name=”exampleOperation”> 
3: <mx:request> 
4: <a>1</a> 
5: <b>2</b> 
6: </mx:request> 
7: </mx:operation> 
8: </mx:WebService> 

 
 Ketika menggunakan metode pendeklarasian seperti contoh diatas maka 

pemanggilan web service dapat dilakukan dengan menggunakan method send(). 

Contohnya adalah exampleService.exampleOperation.send( );. 

 

3.3.2 Web Service dengan ActionScript 3.0 
 Untuk menggunakan komponen WebService melalui ActionScript maka 

harus dibuat instance dari mx.rpc.soap.WebService dan mengisi WSDL URL 

melalui properti wsdl yang kemudian dipanggil methodnya menggunakan 

loadWSDL(). Contoh dari pemanggilan web service dengan menggunakan 

ActionScript dapat dilihat pada contoh dibawah ini. 

 
Segmen Program 3.37 Pemanggilan Web Service dengan ActionScript 
1: var exampleService:WebService = new WebService( ); 
2: exampleService.wsdl = “http://www.example.com/Service.wsdl”; 
3: exampleService.loadWSDL( ); 

 
 Jika sudah memanggil method loadWSDL() maka dapat dipanggil operasi 

web service lainnya dengan method send() yang dapat dilengkapi dengan 

parameter. Contohnya adalah exampleService.textOperation.send 

(parameter);. 
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Segmen Program 3.38 Pendaftaran Listener 
1: exampleService.testOperation.addEventListener(ResultEvent.RES

ULT, onResult); 
2: exampleService.testOperation.addEventListener(FaultEvent.FAUL

T, onError); 
 

 Sedangkan untuk menangani hasilnya dapat dilakukan dengan dua cara 

yakni mendengarkan event atau menggunakan data binding. Jika hendak 

mendengarkan event maka harus mendaftarkan listener terlebih dahulu untuk 

hasilnya dan error yang di-dispatch. Event yang didaftarkan terdiri dari dua 

macam yakni result event dan error event. Result event bertipe 

mx.rpc.events.ResultEvent dan error event bertipe mx.rpc.events.FaultEvent. 

Segmen program di atas adalah cara untuk mendaftarkan listener untuk result dan 

error event. 
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BAB IV 

ANALISA SISTEM 
 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisa dari sistem yang telah ada 

dan sistem baru yang akan digunakan pada pembuatan situs music-map ini. Hal 

yang akan dijelaskan meliputi dasar-dasar dari analisa sistem mulai dari fakta-

fakta yang ada, deskripsi sistem yang lama, permasalahan yang timbul, deskripsi 

sistem yang baru, kelebihan sistem yang baru, sampai dengan analisa kebutuhan 

serta analisa aliran data baik dari sistem yang lama maupun yang baru. 

 

4.1 Fact Finding 
 Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai metode-metode yang dilakukan 

untuk mendapatkan informasi dan fakta mengenai sistem pencarian musik pada 

situs yang ada. Metode-metode yang dilakukan adalah melalui referensi dari situs-

situs music-map yang sudah ada. 

 

4.1.1 Wawancara 
 Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai informasi yang telah didapat 

untuk sistem pencarian musik pada toko musik yang ada di Surabaya. Wawancara 

dilakukan di toko musik Disc Tarra yang terletak di Galaxy Mall lantai 2. Petugas 

yang diwawancara adalah Nesya yang bertugas melayani para tamu yang datang. 

Wawancara dilakukan pada tanggal 17 September 2009 pukul 17.50 WIB melalui 

tanya jawab langsung. Dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa dalam 

pencarian musik pada toko musik tersebut tamu dapat mencari musik yang 

diinginkan sendiri atau dapat bertanya kepada petugas yang mana nantinya 

petugas akan mencarikan langsung atau melalui komputer yang ada. Selain itu 

tamu juga tidak dapat mengetahui relasi atau hubungan antara satu album dengan 

album lainnya. Proses pencarian secara langsung dipermudah dengan tata letak 

album-album musik tersebut yang diurutkan secara alfabetik dan kategorinya. 

Hasil wawancara bisa dilihat pada lampiran A. 
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4.1.2 Majalah 
 Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai sistem pencarian musik yang 

ada di majalah. Pada kebanyakan majalah remaja terdapat sebuah rubrik kecil 

mengenai musik yang baru, baik itu musik dari dalam maupun luar negeri. 

Sebagai contoh majalah remaja yang menyediakan rubrik musik adalah majalah 

B’Girl!, Cosmogirl, dan Girlfriend. Majalah tersebut menjelaskan sedikit tentang 

album musik yang baru saja keluar di pasaran. Majalah tersebut tidak menjelaskan 

tentang detail lagu-lagu yang terdapat dari album tersebut. Namun beberapa 

majalah juga ada yang menjelaskan tentang detail lagu-lagu yang ada dalam 

album tersebut. Halaman musik pada majalah tersebut dapat dilihat pada lampiran 

B. 

 Majalah yang menyediakan rubrik musik biasanya adalah majalah hiburan 

atau entertainment, maka kebanyakan majalah tersebut adalah majalah remaja. 

Tidak hanya majalah yang menyediakan informasi musik, namun bacaan berbau 

remaja lainnya juga menyediakan informasi ini misalnya tabloid. Contoh majalah-

majalah musik diantaranya Rolling Stones, Hai, Trax. 

 

4.1.3 Referensi Situs Musik Yang Ada Saat Ini 
 Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai sistem pencarian musik yang 

ada di internet. Situs musik yang ada saat ini hanya memuat hubungannya dengan 

album lain dan informasi mengenai album seperti jumlah lagu yang ada, label 

musik, dan tahun dikeluarkan. Pada situs musik tersebut, jika ingin melihat 

review, lirik, atau video dari lagu tersebut harus berpindah lagi ke situs lainnya. 

Karena sampai saat ini belum ditemukan situs yang mencakup kedua hal tersebut. 

Dari hasil analisa pada situs-situs yang mencakup musik dan yang hanya 

memberikan informasi lagu, lirik, dan video didapatkan sejumlah informasi 

mengenai sistem pencarian musik pada situs-situs tersebut, yakni: 

• Pada situs Music Mp3 Download tidak terdapat fasilitas login, sehingga 

semua pengunjung dapat mengakses semua fasilitas dari website. Untuk dapat 

mengakses fitur-fitur yang ada pada situs ini, para pengunjung situs tidak 

perlu untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Proses pencarian bisa 
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melalui nama album atau judul lagu. Selain itu juga dapat dilakukan proses 

pengurutan dari hasil pencarian seperti Best Selling, Release Date, Relevance 

Rank, dan Price. Pada situs ini tidak terdapat pencarian melalui visualisasi 

music-map 

 
Gambar 4.1 

Screenshot dari Music-Mp3-Download 
 

• Pada situs DiscTarra hasil dari proses pencarian tidak begitu menarik dan 

kurang user-friendly. Pada situs ini user dapat juga berbelanja secara online 

dan akan diantar ke alamat user. Situs ini juga tidak memenuhi standar 

interaksi manusia komputer yang baik, karena menggunakan 2 bahasa dalam 

sebuah situs. 

 
Gambar 4.2 

Screenshot dari DiscTarra 
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• Pada situs TuneGlue hanya terdapat beberapa fasilitas dan tidak selengkap 

yang ada pada Music Mp3 Download. Fasilitas yang diberikan pada situs ini 

tidak selengkap yang ada pada Music Mp3 Download. Pada TuneGlue hanya 

terdapat fasilitas search atau pencarian yang hasilnya ditampilkan dalam 

bentuk visualisasi music-map dan juga informasi yang didapat dari Amazon, 

seperti tanggal dikeluarkan, jumlah lagu yang ada, dan lain-lain.. Tidak 

terdapat fasilitas video dan lirik pada situs ini seperti pada Music Mp3 

Download. Tidak terdapat juga fasilitas login, top search, hot download, 

newsletter, questions/messages, dan feedback. Hanya terdapat fasilitas 

pencarian secara visualisasi music-map saja. 

 
Gambar 4.3 

Screenshot dari TuneGlue 
 

• Pada situs Dimvision sama dengan situs TuneGlue, hanya terdapat perbedaan 

terhadap visualisasi music-map saja. Pada Dimvision ditampilkan gambar 

sampul depan album pada hasil graf, sedangkan pada TuneGlue hanya berupa 

bentuk disc saja. Fasilitas yang diberikan pada situs ini tidak selengkap yang 
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ada pada Music Mp3 Download. Pada situs Dimvision hanya terdapat 

beberapa fasilitas dan tidak selengkap yang ada pada Music Mp3 Download. 

Pada Dimvision hanya terdapat fasilitas search atau pencarian yang hasilnya 

ditampilkan dalam bentuk visualisasi music-map dan juga informasi yang 

didapat dari Amazon, seperti tanggal dikeluarkan, jumlah lagu yang ada, dan 

lain-lain. Tidak terdapat fasilitas video dan lirik pada situs ini seperti pada 

Music Mp3 Download. Tidak terdapat juga fasilitas login, top search, hot 

download, newsletter, questions/messages, dan feedback. Hanya terdapat 

fasilitas pencarian secara visualisasi music-map saja. 

 
Gambar 4.4 

Screenshot dari Dimvision 
 

4.2 Hasil Analisa Fact Finding 
 Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai hasil dari fact finding yang 

telah dilakukan diatas. Fact finding sebelumnya dilakukan dengan wawancara, 

melihat majalah, dan melihat situs yang sudah ada. Masing-masing dari fact 

finding yang sudah dikumpulkan akan dibahas dalam paragraf yang berbeda. 
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 Hasil dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa dalam pencarian 

musik pada toko musik tersebut tamu dapat mencari musik yang diinginkan 

sendiri atau dapat bertanya kepada petugas yang mana nantinya petugas akan 

mencarikan langsung atau melalui komputer yang ada. Selain itu tamu juga tidak 

dapat mengetahui relasi atau hubungan antara satu album dengan album lainnya. 

Tamu juga tidak bisa melihat atau mendengarkan musik yang ingin dibelinya, 

sehingga ini tidak mempermudah tamu dalam mendapatkan musik yang 

diinginkannya. 

 Hasil dari fact finding yang didapat dari majalah hampir sama dengan 

hasil wawancara yang hanya bersifat satu arah, tidak seperti pada wawancara yang 

bersifat dua arah. Informasi yang diberikan juga terbatas. Informasi yang 

diberikan hanya tentang latar belakang di-release-nya album tersebut. Majalah 

tidak membeikan tentang lagu apa saja yang terdapat pada album tersebut ataupun 

harga dari album atau lagu. Review musik yang ada di majalah ini hanya berkisar 

antara 5 buah album saja. Hal ini karena setiap bulannya majalah menerbitkan 

edisi baru. 

 Dari situs-situs musik yang ada dapat diketahui bahwa informasi yang 

didapatkan sudah cukup memadai dan cukup interaktif. Situs-situs musik yang 

ada sudah menyediakan informasi, video, lirik tentang album musik atau lagu 

yang dicari user. User dapat juga mencari kemiripan sebuah album dengan album 

lainnya melalui visualisasi yang dibuat dengan menggunakan algoritma force-

directed graph. Namun visualisasi dan informasi yang ada tidak berada dalam 

sebuah situs, melainkan pada 2 atau lebih situs yang berbeda. Hal ini tentunya 

akan mempersulit user dalam pencarian informasi musik. Visualisasi yang 

digunakan untuk similarity dapat menarik minat user dalam mencari musik yang 

diinginkannya ataupun mencari musik lainnya yang berhubungan dengan musik 

yang dicari sebelumnya. 

 

4.3 Deskripsi Sistem Yang Ada Saat Ini 
 Situs music-map yang ada saat ini hanya menampilkan visualisasi dari 

pencarian musik tersebut. Hasil informasi dari lagu yang dicari hanya sedikit yang 



66 

ditampilkan, misalnya adalah tanggal dikeluarkannya album tersebut, label yang 

menaungi, jumlah lagu yang ada, dan lain-lain. Sebagai contoh, data musik yang 

dicari adalah tentang Vanessa Hudgens, maka jika user melakukan proses 

perluasan akan muncul juga nama grup band atau penyayi lain seperti High 

School Musical, Jonas Brother, Demi Lovato, dan lainnya yang berhubungan. 

Hubungan tersebut tercipta karena Vanessa Hudgens bermain dalam film High 

School Musical, dan Demi Lovato dan Jonas Brother pernah bermain dalam film 

High School Musical juga. Hubungan-hubungan dari penyanyi atau grup band 

telah disediakan oleh Amazon, dimana merupakan service dengan nama 

Similarity. User juga dapat melihat detail dari album musik tersebut, seperti label 

perusahaan rekaman, tanggal keluarnya album, peringkat penjualan, harga, dan isi 

album.  

 Selain untuk mencari suatu musik, user juga dapat mendengarkan musik, 

melihat lirik ataupun video musik tersebut, dan juga dapat mendownload musik 

yang dicari tersebut. Untuk proses download, nantinya user akan diarahkan ke 

situs penjualan online Amazon. Berikut ini akan dibahas menegani pemodelan 

aliran data pada proses pencarian musik pada sistem yang ada saat ini dengan 

menggunakan Data Flow Diagram (DFD). DFD yang akan dijelaskan dibawah ini 

akan meliputi beberapa DFD, yaitu Context Diagram, DFD Level 0, dan DFD 

Level 1. Sistem yang dibahas hanya sistem dari situs Dimvision dan TuneGlue 

saja, atau yang mencakup music-map saja. 

 
Gambar 4.5 

Context Diagram Sistem Dimvision dan TuneGlue 
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Gambar diatas merupakan gambar dari context diagram untuk sistem yang 

lama. Pada DFD ini terdapat sebuah proses utama yakni pencarian musik dengan 

entity utama yakni user. Entity user mewakili seorang user di mana seorang user 

bisa melakukan pencarian musik yang diinginkannya. Entity user akan 

memberikan data berupa judul lagu atau nama album kepada proses pencarian 

musik. Dimana proses pencarian musik kemudian akan memberikan data berupa 

judul lagu, tanggal dikeluarkan, label yang dinaungi, gambar album, dan lain 

sebagainya. 

Pada DFD level 0 proses utama dari context diagram atau proses pencarian 

musik akan didekomposisi menjadi beberapa proses lagi yaitu proses pencarian 

pada website dengan music-map dan proses pencarian pada Amazon. Gambar 

untuk DFD level 0 dari proses pencarian musik dapat dilihat dibawah ini. 

 
Gambar 4.6 

DFD Level 0 Sistem Dimvision dan TuneGlue 
 

Pada proses pencarian pada website, user hanya memasukkan judul lagu 

atau nama album yang ingin dicarinya. Proses pencarian pada Amazon digunakan 

sebagai database dari album atau lagu yang ada. Data yang sebelumnya diberikan 

oleh user pada website, nantinya oleh website data tersebut akan dikirim ke situs 

Amazon guna untuk mencari lagu atau album yang dicari. Dimana proses 

pencarian pada Amazon ini kemudian akan memberikan data berupa judul lagu, 

tanggal dikeluarkan, label yang dinaungi, gambar album, dan lain sebagainya. 

Hasil yang didapatkan dari Amazon akan ditampilkan pada website dalam bentuk 

music-map yang memiliki hubungan similarity. 
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Pada DFD level 1 dari proses pencarian pada Amazon akan didekomposisi 

menjadi beberapa proses lagi yaitu proses pencarian dengan ItemSearch dan 

proses pencarian dengan Similarity. Gambar untuk DFD level 1 dari proses 

pencarian pada Amazon dapat dilihat dibawah ini. 

 
Gambar 4.7 

DFD Level 1 Pencarian pada Amazon 
 

Pada proses pencarian pada Amazon, dilakukan dengan menggunakan web 

service yang disediakan oleh Amazon, yaitu ItemSearch dan SimilaritySearch. 

ItemSearch akan mengelola data yang musik yang dicari. Hasil dari ItemSearch 

adalah berupa kode album atau lagu yang ada pada Amazon yang disebut dengan 

ASIN, tanggal dikeluarkan, gambar album, dan lain sebagainya. Kode ASIN ini 

nantinya akan dibutuhkan untuk web service Similarity yang akan mencari 

kesamaan untuk kode ASIN tersebut. Similarity dibutuhkan karena music-map 

akan menampilkan album atau lagu yang berhubungan dengan data yang dicari, 

jika user memilih untuk melakukan ekspansi. Penggunaan web service lainnya 

dapat dilihat pada dokumentasi web service Amazon. 

Hasil proses pencarian akan ditampilkan berupa informasi tentang musik 

tersebut. Informasi yang diberikan misalnya jumlah lagu pada album tersebut, 

lirik lagu, tanggal dikeluarkan, nama penyanyi, dan lain sebagainya. Selain proses 
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pencarian musik pada situs-situs music-map tersebut, terdapat juga proses 

pembelian musik tersebut.  

 
Gambar 4.8 

DFD Level 1 Pencarian pada Dimvision dan TuneGlue 
 

Jika user ingin membeli musik yang dicarinya tersebut, situs juga 

menyediakan jasa untuk pembelian. Proses pembelian juga dilakukan melalui 

Amazon. Situs hanya mereferensikan musik yang ingin dibeli ke halaman 

Amazon. Proses pembayaran, pengiriman, dan hal-hal yang berhubungan dengan 

proses pembelian akan diurus selanjutnya oleh Amazon.  

 
Gambar 4.9 

DFD Level 2 Pembelian pada Amazon 
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4.4 Analisa Permasalahan 
Pada saat ini situs musik sudah cukup tersedia, namun data dari hasil 

pencarian pada situs musik tersebut kurang lengkap. Hasil pencarian dari situs 

musik tersebut hanya memberikan keterangan album atau lagu yang diinginkan 

dan album atau lagu yang berkaitan dengan album atau lagu tersebut. 

Pada situs lainnya hanya memberikan informasi saja mengenai lagu 

tersebut, tidak memberikan hasil pencarian yang berhubungan dan tanpa 

visualisasi music-map. Informasi yang diberikan misalnya tanggal dikeluarkan, 

lirik dan video dari lagu tersebut, lagu-lagu yang ada pada album tersebut, dan 

lain sebagainya.  

Akibat dari hal-hal tersebut munculah sejumlah masalah pada pemakaian 

situs tersebut. Beberapa permasalahan yang timbul dengan sistem situs yang 

sudah ada saat ini yaitu: 

• Pada sistem pencarian musik pada situs music-map tidak memberikan 

informasi yang lengkap tentang lagu ataupun album tersebut. Jika user ingin 

mencari lirik lagu tersebut, maka harus pindah ke situs lain lagi. Hal ini sangat 

tidak efisien dan juga tidak efektif.  

• Pada sistem pencarian musik pada situs non music-map tidak memberikan 

hubungan terhadap musik yang dicari. Sehingga user harus mengetahui secara 

individual hubungan seorang artis dengan artis lainnya atau sebuah lagu 

dengan lagu lainnya. Hal ini juga merepotkan user, karena user harus 

menggunakan memori otaknya hanya untuk mengingat hubungan-hubungan 

tersebut. 

• Pada sistem pencarian musik pada situs music-map juga tidak memberikan 

video atau audio tentang lagu yang dicari. Sehingga user harus mendownload 

terlebih dahulu untuk mengetahui lagu tersebut. Hal ini akan sangat 

merugikan jika dalam proses mendownload memerlukan biaya. 

• User harus membuka 2 atau lebih situs jika ingin mendapatkan tentang 

informasi musik, yaitu lirik lagu, tanggal release, video, harga, hubungan 

kemiripan, pembelian, dan lain-lain. 
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• Web service Amazon mengalami perubahan struktur dalam pengaksesan yang 

membutuhkan sebuah parameter baru. Pada bulan Agustus 2009 dibutuhkan 

sebuah parameter baru untuk melakukan akses web service milik Amazon. 

Parameter itu adalah parameter “Signature”. Parameter ini akan berubah 

setiap detik dan hanya diberikan jika user ingin melakukan akses ke web 

service. Untuk mendapatkan parameter Signature, user dapat mengeneratenya 

melalui alamat http://associates-amazon.s3.amazonaws.com/signed-

requests/helper/index.html. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat sebuah 

situs dengan alamat http://apisigning.com/ yang dapat otomatis melakukan 

proses generate parameter Signature.  

• Penghentian pengaksesan web service LyricWiki dalam mendapatkan lirik. 

Hal ini dikarenakan bergabungnya LyricWiki ke dalam perusahaan 

wikipedia. Sehingga web service LyricWiki hanya mengembalikan alamat 

URL dari lirik yang dicari. Alamat url tersebut akan mereferensikan menuju 

halaman situs LyricWiki yang menjadi LyricsWikia dengan alamat 

http://lyrics.wikia.com/. 

• Penggunaan web service LyricsFly sebagai pemecahan masalah poin diatas. 

Web service ini akan mendapatkan lirik dari musik yang dicari. Namun hal 

yang sangat disayangkan adalah lirik yang didapatkan dari web service ini 

hanya sebagian. Hal ini dikarenakan pengembang tidak mendaftarkan dirinya 

pada situs LyricsFly. 

 

4.5 Analisa Kebutuhan 
Pada subbab ini akan dibahas mengenai analisa dari kebutuhan sistem atau 

merupakan solusi dari permasalahan yang ada. Pada permasalahan yang ada 

dikatakan bahwa situs musik yang ada saat ini tidak mendukung dalam pencarian 

informasi musik yang lengkap secara langsung pada satu situs saja, tapi harus 

melalui beberapa situs. Selain itu juga user harus menebak sendiri hubungan 

sebuah album dengan album lainnya, dan user juga tidak dapat mendengarkan 

lagu itu terlebih dahulu sebelum membelinya. 
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Dikarenakan adanya permasalahan tersebut, maka untuk mengatasi 

permasalahan yang ada maka diperlukan sebuah aplikasi web yang berbasis 

kepada music-map, yang dimana nantinya dapat mengakses proses pencarian 

tersebut dengan mudah, dapat diakses dimanapun serta jangkauan informasinya 

lebih luas. Situs dibuat berbasis music-map karena dalam kemudahannya dalam 

pencarian hubungan antara sebuah album dengan album yang lain, yang 

direpresentasikan dalam visualisasi yang menarik, yaitu dalam bentuk graf. 

Dalam mencari musik yang diinginkan oleh pengguna aplikasi ini, maka 

disediakan sistem pencarian. Pengguna aplikasi berbasis music-map ini harus 

memasukkan kata kunci yang diinginkan dalam melakukan proses pencarian 

musik. Kata kunci dapat berupa nama pemusik, nama album, dan lain sebagainya. 

Pencarian tersebut akan menghasilkan sebuah daftar yang berisi dengan kata 

kunci yang dicari sebelumnya. 

User dapat melihat lebih detail hasil pencarian dengan cara mengklik judul 

album atau lagu dari hasil pencarian tersebut. Detail yang ditampilkan untuk 

sebuah album musik diantaranya judul, artis, label, tahun peluncuran album 

tersebut, peringkat penjualan, harga, dan melihat isi album. Sedangkan untuk 

sebuah lagu akan ditampilkan juga lirik dan video dari lagu tersebut jika tersedia. 

 User dapat melakukan proses download untuk musik yang dicarinya. Jika 

user ingin mendownload, maka akan dilakukan pemindahan halaman ke website 

lain, yaitu oleh Amazon.com dimana sebagai website penjualan terbesar di dunia 

internet. Selain itu, user dapat memperluas pencarian dengan melakukan proses 

‘expand’ pada data hasil pencarian awal. Proses perluasan ini nantinya akan 

ditampilkan dengan sebuah graf yang saling berhubungan satu dengan lainnya. 
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BAB V 

DESAIN SISTEM 
 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang desain sistem dari program yang 

akan dibuat untuk tugas akhir ini. Pada bagian desain sistem ini, akan dijelaskan 

mengenai desain arsitektural dan desain database yang akan digunakan dalam 

program. Selain itu akan akan diberikan gambaran mengenai desain interface dari 

program. Dan yang terakhir merupakan desain prosedural yang berisi mengenai 

algoritma-algoritma yang akan digunakan pada pembuatan situs musik berbasis 

music-map ini.  

 

5.1 Desain Arsitektural 
Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai desain arsitektural mengenai 

sistem yang akan dibuat. Bagian ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian 

arsitektural situs dan bagian arsitektural komponen yang dibuat dengan 

menggunakan algoritma Force-Directed Graph. Komponen yang dibuat nantinya 

akan digunakan dalam penggambaran music-map. 

 

5.1.1 Desain Arsitektural Situs 
 Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai desain arsitektural situs secara 

umum, desain sitemap, dan desain modul yang ada pada situs music-map. Desain 

arsitektural dari situs music-map ini menggunakan database sendiri dan database 

dari Amazon, LyricWiki, dan YouTube yang di akses melalui web service.  

Pada gambar 5.1, situs user mengakses web service yang dilambangkan 

dengan simbol yang menyerupai awan dan garis putus-putus karena proses dari 

pengambilan data pada halaman dari Amazon, LyricWiki, dan YouTube tidak 

dilakukan secara langsung dari masing-masing situs tersebut, melainkan melalui 

pemanggilan web service. Berikut ini akan diberikan penjelasan berdasarkan 

gambar 5.1 secara urut sesuai dengan nomornya. 
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1. Situs administrator dapat melihat data apa saja yang ada dalam database situs, 

yaitu laporan user, laporan feedback, laporan komentar, laporan popular 

download, dan laporan popular search. Sebelum administrator dapat melihat 

laporan-laporan tersebut, administrator diharuskan melakukan proses login 

terlebih dahulu. 

2. Database situs mengembalikan data-data yang dibutuhkan untuk proses 

laporan, yang nantinya akan diproses melalui halaman-halaman situs 

administrator yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.1 

Arsitektur Situs Secara Umum 
 

3. Situs user mengakses database situs untuk melakukan proses login dan proses 

pemberian feedback. Saat user melakukan proses pencarian dan proses 

download, data ini nantinya juga akan disimpan didalam database. 

4. Jika data user ada dalam database situs, maka user tersebut dapat login 

kedalam situs. 

5. Untuk proses pencarian, situs user melakukan pencarian data musik melalui 

web service. Web service yang dipakai adalah web service dari Amazon, 

LyricWiki, dan YouTube. 
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6. Hasil pencarian melalui web service akan kembali ditampilkan pada halaman 

situs. 

7. Web service Amazon menerima kata kunci untuk proses pencarian musik. 

8. Kata kunci yang didapatkan dari user akan dicari ke dalam database Amazon. 

9. Data yang telah ditemukan dikembalikan ke web service Amazon. 

10. Web service Amazon akan mengembalikan data hasil pencarian melalui 

XML. 

11. Web service LyricWiki menerima kata kunci untuk proses pencarian lirik 

musik. 

12. Kata kunci yang didapatkan dari user akan dicari ke dalam database 

LyricWiki. 

13. Data yang telah ditemukan dikembalikan ke web service LyricWiki. 

14. Web service LyricWiki akan mengembalikan data hasil pencarian melalui 

XML. 

15. Web service YouTube menerima kata kunci untuk proses pencarian video. 

16. Kata kunci yang didapatkan dari user akan dicari ke dalam database 

YouTube. 

17. Data yang telah ditemukan dikembalikan ke web service YouTube. 

18. Web service YouTube akan mengembalikan data hasil pencarian melalui 

XML. Data yang dikembalikan hanya berupa kode video, yang nantinya akan 

ditampilkan pada halaman user. 

19. Web service LyricFly menerima kata kunci untuk proses pencarian lirik 

musik. 

20. Kata kunci yang didapatkan dari user akan dicari ke dalam database LyricFly. 

21. Data yang telah ditemukan dikembalikan ke web service LyricFly. 

22. Web service LyricFly akan mengembalikan data hasil pencarian melalui 

XML. 

 

 Selain desain arsitektural akan dijelaskan mengenai desain sitemap dan 

modul yang ada pada situs music-map. Halaman index dari situs music-map 

adalah halaman login. Jadi pertama-tama user akan diminta untuk memasukkan 
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username dan password mereka. Apabila username yang dimasukkan tidak 

terdaftar pada database, maka akan ditampilkan pesan invalid username or 

password demikian juga jika passwordnya yang salah akan ditampilkan pesan 

invalid username or password juga. Bila user belum memiliki account pada situs, 

maka user dapat melakukan registrasi dengan memilih link Register dan user akan 

menuju pada halaman register. Pada halaman registrasi, user akan diminta untuk 

memilih salah satu pertanyaan yang diberikan kemudian menjawabnya. 

Pertanyaan ini berguna sebagai kata kunci apabila user lupa dengan password 

mereka. Apabila username yang diinputkan telah ada yang memiliki, maka situs 

akan menampilkan pesan bahwa username tersebut sudah pernah ada. Bila semua 

syarat sudah terpenuhi, maka user akan memperoleh account baru dan siap untuk 

digunakan pada situs ini. 

 Bagi user lain yang tidak ingin melakukan registrasi, mereka hanya dapat 

melihat halaman awal saja, tidak dapat melakukan proses pencarian. Pada 

halaman awal atau home akan diberikan daftar musik-musik yang didapatkan dari 

Amazon yang akan diurutkan berdasarkan best selling, harga, tanggal release, dan 

lain-lain yang disediakan Amazon. 

 Bila user lupa dengan password mereka, user dapat memilih pilihan forgot 

your password dan kemudian akan ditampilkan halaman forgot. Untuk proses 

forgot your password ini akan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu mengisi nama 

username dan email, lalu mengisi jawaban dari pertanyaan yang diberikan, dan 

yang terakhir adalah melakukan proses konfirmasi yang nantinya akan dikirimkan 

password ke email masing-masing. Untuk sitemap dari situs dapat dilihat pada 

gambar 5.2. 

Setelah memiliki account, user dapat segera melakukan login dengan 

memasukkan username dan password mereka pada kolom input yang telah 

disediakan. Apabila username dan password benar, maka akan ditampilkan 

halaman utama dari situs yaitu musik-musik baru yang ada pada database 

Amazon.  
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Gambar 5.2 

Sitemap Situs Music-Map User 
 

Untuk dapat login sebagai admin, user dapat memasukkan username dan 

password milik admin melalui sebuah halaman khusus. Halaman tersebut nantinya 

akan berisi proses login yang meminta inputan username dan password. Melalui 

halaman login user dapat menuju halaman report. Halaman report berguna untuk 

melihat laporan jumlah user, laporan feedback, laporan contact us, laporan 

popular download, ataupun laporan popular search yang sering dicari pada situs 

ini. Untuk sitemap admin dapat dilihat pada gambar 5.3. 

 
Gambar 5.3 

Sitemap Situs Music-Map Admin 
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5.1.2 Desain Arsitektural Komponen SpringGraph 
Pada subbab ini akan dijelaskan mengenai desain arsitektural untuk 

pembuatan komponen SpringGraph yang nantinya akan digunakan untuk 

melakukan penggambaran pada fasilitas music-map yang akan dibuat. Berikut ini 

merupakan gambar dari desain arsitektur untuk pembuatan komponen 

SpringGraph. 

 
Gambar 5.4 

Arsitektur Komponen SpringGraph 
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Pada gambar 5.4 terdapat 2 bagian yang dibedakan dengan pembatasan 

dengan garis putus-putus. Bagian-bagian yang terdapat dalam kotak putus-putus 

merupakan bagian inti dari komponen SpringGraph, sedangkan bagian luarnya 

adalah bagian dari Force Directed Layout yang didalamnya terdapat perhitungan 

algoritma Force-Directed Graph. 

Pada bagian dengan nama Node merupakan bagian terpenting dalam 

pembuatan music-map, karena node atau yang biasa disebut dengan verteks akan 

menjadi data pada music-map. bagian IEdge digunakan sebagai deklarasi fungsi 

untuk mendapatkan panjang, asal, dan tujuan dalam proses penggambaran edge 

atau sisi, dalam hal ini yang menghubungkan 2 buah node atau verteks. Karene 

IEdge akan menggambar hubungan antar node maka dibutuhkan juga class atau 

fungsi yang sebelumnya dibuat pada bagian Node. Untuk bagian AbstractEdge 

hanya digunakan untuk melakukan pengaturan panjang, asal, dan tujuan node 

yang berhubungan. Selain itu dilakukan juga pengisian fungsi yang sebelumnya 

berada pada bagian IEdge.  

Bagian IForEachNode sebagai deklarasi fungsi untuk setiap node yang 

ada. Demikian juga dengan IForEachNodePair yang digunakan untuk deklarasi 

fungsi setiap node yang berpasangan. Untuk bagian IForEachEdge sebagai 

deklarasi fungsi untuk setiap edge yang ada. IDataProvider untuk menggabungkan 

data-data node, edge, dan node yang berpasangan menjadi sebuah bagian yang 

didalamnya langsung dapat diakses fungsi dari bagian IForEachNode, 

IForEachNodePair, dan IForEachEdge.  

Bagian ForceDirectedLayout adalah bagian utama yang digunakan pada 

music-map selain bagian SpringGraph. Bagian ini melakukan perhitungan 

terhadap graf yang akan digambarkan pada music-map. Pada bagian ini digunakan 

algoritma Force-Directed Graph. Bagian ini juga yang memberikan animasi pada 

graf. Bagian ForceDirectedLayout terdiri dari beberapa bagian lainnya, yaitu 

Node, IForEachNode, IForEachNodePair, IForEachEdge, IdataProvider, dan 

IEdge. 

Untuk bagian SpringGraph digunakan juga beberapa bagian dari bagian 

ForceDirectedLayout. Bagian Item hampir digunakan oleh seluruh bagian yang 
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ada pada SpringGraph. Bagian ini berguna untuk mendeklarasikan item atau data 

dari musik yang didapatkan dari web service. Bagian Graph melakukan 

penggambaran graf, yaitu menggambar, menghapus, menghubungkan, 

memutuskan, menghitung jumlah dari item yang ada pada graf. Pada bagian 

GraphNode digunakan juga bagian Node pada ForceDirectedLayout dan 

membutuhkan bagian Item juga. Bagian ini berfungsi sebagai node yang akan 

digambarkan pada graf. 

GraphDataProvider merupakan bagian yang didalamnya terdapat data-data 

yang diperlukan dalam penggambaran graf. Bagian yang diperlukan yaitu Item, 

Graph, GraphNode, Node, IEdge, IForEachNodePair, IForEachNode, 

IForEachEdge, dan IDataProvider. Kebanyakan isi dari bagian ini adalah sama 

dengan bagian yang diperlukan, yaitu hanya melakukan pendeklarasian kembali 

fungsi yang ada. Bagian GraphEdge merupakan turunan dari AbstractEdge pada 

bagian ForceDirectedLayout dan membutuhkan GraphNode. Bagian ini juga 

melakukan pendeklarasian kembali fungsi yang ada pada AbstractEdge. 

HistorySeed hanya berguna sebagai pemancing agar dapat melakukan 

penggambaran dan menggunakan Item juga untuk melakukan pengecekkan 

lainnya. DefaultItemView berguna untuk melakukan pengesetan data yang 

dibuthkna untuk penggambaran graf. HistorySeed View digunakan untuk 

melakukan pengecekan terhadap besar graf yang sudah digambar. 

IEdgeRenderer akan dipanggil setiap kali jika ada 2 item yang 

berhubungan atau yang akan digambarkan edgenya. IViewFactory digunakan 

untuk merepresentasikan item pada graf atau yang akan digambarkan pada graf. 

Bagian SpringGraph menggunakan semua bagian yang dibuat pada bagian 

SpringGraph dan juga menggunakan bagian ForceDirectedLayout. Bagian ini 

nantinya yang akan melakukan penggambaran graf seluruhnya ke dalam daerah 

msuic-map yang telah disediakan. ForceDirectedLayout diperlukan untuk 

melakukan perhitungan tata letak dan animasi graf, sedangkan SpringGraph yang 

bertugas untuk melakukan penggambaran. Pada bagian ini juga dilakukan proses 

perubahan nilai untuk variabel-variabel yang dibutuhkan oleh algoritma Force-

Directed graph. 
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5.1.2.1 Desain Interface IEdgeRenderer  
IEdgeRenderer tergolong sebagai interface dalam pembuatan package 

SpringGraph. Interface ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah objek yang 

sudah diketahui dan menggambar hubungan atau edge antara 2 item dalam 

SpringGraph. Fungsi yang ada hanya 1, yaitu draw() dimana SpringGraph akan 

memanggil fungsi ini setiap kali perlu untuk menggambar sebuah link yang 

menghubungkan 2 buah itemRenderer. Perhatikan bahwa fromView.data adalah 

‘dari’ item dan toView.data adalah ‘ke’ item. Parameter yang dibutuhkan untuk 

fungsi interface ini yaitu: 

• g: Graphics – objek flash grafis, mewakili seluruh area layar komponen 

SpringGraph. Dapat menggunakan berbagai perintah gambar yang ada pada 

flash untuk menggambar pada area yang disediakan 

• fromView: UIComponent – bagian dari itemRenderer untuk ‘dari’ item untuk 

menggambar link 

• toView: UIComponent – bagian dari itemRenderer untuk ‘ke’ item untuk 

menggambar link 

• fromX: int – koordinat X dari fromView 

• fromY: int – koordinat Y dari fromView 

• toX: int – koordinat X dari toView 

• toY: int – koordinat Y dari toView 

• graph:Graph – graf yang akan digambar 

Dan output dari fungsi ini adalah: 

• Boolean – mengembalikan true jika berhasil menggambar edge, dan false jika 

SpringGraph yang menggambar edgenya 

 

5.1.2.2 Desain Interface IViewFactory 

IViewFactory tergolong sebagai interface dalam pembuatan package 

SpringGraph. Interface ini digunakan untuk membuat UIComponent untuk 

mewakili suatu item dalam SpringGraph. UIComponent yang dikembalikan harus 

menjadi instance unik yang ditujukan sebagai Item. Fungsi ini akan 
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mengembalikan komponen view yang unik pada masing-masing panggilan, atau 

mungkin view cache dan mengembalikan view yang sama jika dipanggil 

berulang-ulang untuk item yang sama. Fungsi ini dapat mengembalikan objek 

class obyek yang berbeda berdasarkan jenis atau data dari Item. Fungsi yang ada 

hanya 1, yaitu getView() dimana parameter yang dibutuhkan untuk fungsi 

interface ini yaitu: 

• item:Item – sebuah item yang akan ditampilkan viewnya 

Dan output dari fungsi ini adalah: 

• UIComponent – UIComponent yang unik untuk mewakili Item. Komponen 

ini juga harus mengimplementasikan interface IDataRenderer. Tidak ada 

masalah jika mengembalikan null 

 

5.1.2.3 Desain Class Graph 

Graph tergolong sebagai class yang didalamnya terdapat beberapa method, 

properties, dan event dalam pembuatan package SpringGraph. Sebuah graf adalah 

kumpulan dari item yang dapat dihubungkan satu sama lain. Method-method yang 

terdapat pada class ini, yaitu: 

• Graph() – sebagai contructor 

• add() – menambahkan sebuah item ke dalam graf. Parameter yang dibutuhkan 

adalah: 

o item:Item – sebuah item yang akan dimasukkan ke dalam graf 

• empty() – menghapus semua item yang ada dari graf 

• find() – menemukan sebuah item dalam graf sesuai dengan kode. Parameter 

yang dibutuhkan adalah: 

o id:String – kode item dengan tipe data string 

Dan output dari method ini adalah: 

o Item – item dalam grafik yang memiliki kode yang diberikan, atau null 

jika tidak ada item tersebut. 

• fromXML() – membuat graf dari XML. XML yang diberikan harus 

mengandung 2 macam unsur yaitu <Node id="xxx" anything-else..../> 
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dan <Edge fromID="xxx" toID="yyy"/>. Parameter yang dibutuhkan 

adalah: 

o xml:XML – sebuah dokumen XML yang memiliki elemen node dan edge 

o strings:Array – elelmen XML dan nama atribut yang akan digunakan saat 

parsing ke XML dataProvider. 

Dan output dari method ini adalah: 

o Graph – sebuah graf yang sesuai dengan elemen Node dan Edge yang 

sudah diinputkan 

• getLinkData() – mengambil data yang berhubungan dengan link. Parameter 

yang dibutuhkan adalah: 

o item1:Item – sebuah item dalam graf 

o item2:Item – sebuah item dalam graf 

Dan output dari method ini adalah: 

o Object – Objek data yang terkait dengan link antara dua item. Jika tidak 

ada data, atau null, yang dihubungkan dengan link, maka mengembalikan 

nilai 0. Jika tidak ada hubungan antara item, maka mengembalikan nilai 

null 

• hasNode() – mencari tahu apakah suatu item dengan kode tertentu ada dalam 

grafik. Parameter yang dibutuhkan untuk method ini adalah: 

o id:String – kode item dengan tipe data string 

Dan output dari method ini adalah: 

o Boolean - true jika ada item dalam grafik dengan id yang diberikan, false 

sebaliknya 

• link() – menghubungkan 2 item. Tidak berpengaruh bila 2 item sudah 

terhubung. Link yang tidak terarah: link (a, b) adalah sama dengan link (b, a). 

Parameter yang dibutuhkan adalah: 

o item1:Item – sebuah item dalam graf 

o item2:Item – sebuah item dalam graf 

o data:Object (default = node) - setiap data yang akan diinginkan, atau null. 

Graf tidak mencari hal ini, tetapi mungkin dapat dilakukan pencarian. 

Dapat menggunakan getLinkData untuk mengambil data ini kemudian. 
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• linked() – mengetahui apakah 2 item berhubungan. Parameter yang 

dibutuhkan adalah: 

o item1:Item – sebuah item dalam graf 

o item2:Item – sebuah item dalam graf 

Dan output dari method ini adalah: 

o Boolean - true jika 2 item berhubungan satu sama lain 

• neighbors() – mendapatkan sebuah array dari semua item yang berhubungan 

dengan item terkait. Parameter yang dibutuhkan untuk method ini adalah: 

o id:String – kode item dengan tipe data string 

Dan output dari method ini adalah: 

o Object – sebuah array yang berisi item 

• numLinks() – mengetahui berapa banyak item yang terkait dengan item 

tertentu. Parameter yang dibutuhkan adalah: 

o item:Item – sebuah item dalam graf 

Dan output dari method ini adalah: 

o int – jumlah item yang terhubung dengan item tersebut 

• remove() – menghapus sebuah item dari grafik. Parameter yang dibutuhkan 

adalah: 

o item:Item – sebuah item yang akan dihapus dari dalam graf 

• unlink() – menghapus link atau hubungan antara 2 item. Parameter yang 

dibutuhkan untuk method ini adalah: 

o item1:Item – sebuah item dalam graf yang terhubung ke item 2 

o item2:Item – sebuah item dalam graf yang terhubung ke item 1 

Selain method-method tersebut, class Graph juga memiliki beberapa property 

yang dapat digunakan, yaitu: 

• distinguishedItem – berguna untuk mengingat sebuah item tertentu. Fungsi ini 

dapat digunakan untuk tujuan tertentu, namun tidak digunakan langsung oleh 

graf. Secara default, distinguishedItem digunakan sebagai item pertama yang 

dimasukkan kedalam graf. Fungsi atau implementasi yang ada pada property 

ini adalah: 
o public function get distinguishedItem():Item 
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o public function set distinguishedItem(value:Item):void  

• edges – sebuah array yang terdiri dari semua link dalam graf. Setiap elemen 

array adalah array dari 2 string, yang merupakan kode dari 2 item yang 

dihubungkan. Fungsi atau implementasi yang ada pada property ini adalah: 
o public function get edges():Array 

• hasNodes – true jika graf mempunyai node. Fungsi atau implementasi yang 

ada pada property ini adalah: 
o public function get hasNodes():Boolean 

• nodeCount – menghitung jumlah item yang berada dalam graf. Fungsi atau 

implementasi yang ada pada property ini adalah: 
o public function get nodeCount():int 

• nodes – array asosiatif dari semua item dalam graf. Kuncinya adalah kode, 

nilainya adalah Item. Fungsi atau implementasi yang ada pada property ini 

adalah: 
o public function get nodes():Object 

Selain itu terdapat juga sebuah event yang akan digunakan oleh komponen 

SpringGraph, yaitu: 

• changed – dijalankan ketika ada perubahan ke node dan atau link dari graf ini. 

 

5.1.2.4 Desain Class Item 

Item tergolong sebagai class yang didalamnya terdapat beberapa method 

dan properties dalam pembuatan package SpringGraph. Class ini merupakan class 

dasar untuk semua item dalam graf. Method-method yang terdapat pada class ini, 

yaitu: 

• Item() – sebagai contructor untuk item. Parameter yang dibutuhkan untuk 

method ini adalah: 

o id:String (default = null) – jika tidak null, maka kode unik ini menjadi 

milik item tersebut. Setiap item harus memiliki sebuah kode yang 

berbeda dari kode semua item lain. Jika tidak memberikan kode, akan 

dibuatkan otomatis. 
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• okToMove() – mengetahui apakah tidak masalah bagi user untuk 

memindahkan item ini dengan mouse. Output dari method ini adalah: 

o Boolean – true jika saat ini user diperbolehkan untuk memindahkan item 

ini. Secara default, bernilai true, tetapi subclass dari Item bisa mengubah 

hal yang diinginkan. 

Selain method-method tersebut, class Item juga memiliki beberapa property yang 

dapat digunakan, yaitu: 

• data – properti ini dapat digunakan sebagai sumber untuk data binding. Jika 

item tersebut berisi data, maka property ini berisi data dari item tersebut. 

• id – properti ini dapat digunakan sebagai sumber untuk data binding. Kode ini 

merupakan kode yang unik dan semua item mempunyai kode yang unik. 

 

5.1.2.5 Desain Class SpringGraph 

SpringGraph sendiri tergolong sebagai class yang didalamnya terdapat 

beberapa method dan properties. Komponen SpringGraph menampilkan satu set 

objek, menggunakan algoritma Force-Directed Graf untuk memposisikan obyek. 

Di belakang objek tersebut, komponen menggambarkan garis yang 

menghubungkan item yang terhubung. 

Himpunan obyek, dan hubungan antara item, ditentukan oleh komponen 

ini pada properti dataProvider. Untuk setiap item dalam dataProvider, ada 

itemRenderer yang sesuai, yang merupakan UIComponent yang 

mengimplementasikan interface IDataRenderer. Dapat diatur melalui properti 

itemRenderer atau viewFactory. Setiap properti data itemRenderer adalah salah 

satu referensi untuk Item yang sesuai. 

SpringGraph menggambar garis dan item di dalam area yang sudah 

ditetapkan denagn tinggi dan lebar dari komponen ini. Dapat diatur tampilan link 

dalam 4 cara: 

1. Tidak merubah apa-apa. Edge akan digambarkan dengan tebal dan warna 

default. 

2. Pengaturan ‘lineColor’. Edge akan digambarkan dengan warna tersebut dan 

dengan tebal default. 
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3. Menggunakan Graph.link() untuk menambahkan objek data untuk link 

tertentu. Jika objek data yang berisi field yang disebut ‘setting’, maka nilai 

‘setting’ harus menjadi sebuah objek dengan parameter ‘warna’, ‘ketebalan’, 

dan ‘alpha’. Sebagai contoh: 
var data: Object = {settings: {alpha: 0.5, color: 0, 

thickness: 2}}; 

g.link(fromItem, toItem, data); 

4. Mendefinisikan sebuah EdgeRenderer. 

Komponen ini memperbolehkan user untuk melakukan klik pada sebuah 

item dan menggeser item tersebut. Method-method yang terdapat pada class ini, 

yaitu: 

• SpringGraph() – sebagai contructor.  

• empty() – menghapus dataProvider, dan membiarkan graf yang kosong.  

• refresh() – menggambar ulang semuanya. Fungsi ini dipanggil ketika 

mengubah sesuatu yang dapat mempengaruhi ukuran dari setiap 

itemRenderer yang aktif. Fungsi ini tidak dipanggil ketika data graf berubah, 

karena akan diupdate secara otomatis. 

Selain method-method tersebut, class Item juga memiliki beberapa property yang 

dapat digunakan, yaitu: 

• addItemEffect – efek yang diterapkan ke semua instance itemRenderer ketika 

item tersebut ditambahkan ke SpringGraph. 

• autoFit – mengaktifkan/menonaktifkan fitur auto-fit. Bila diaktifkan, secara 

otomatis dan terus-menerus menyesuaikan properti ‘repulsionFactor’, serta 

area tampilan menjadi scroll, sehingga item graf sepenuhnya digambarkan di 

dalam area, dan tersebar di seluruh area komponen ini. Bila dinonaktifkan, 

maka akan mematuhi apa pun nilai yang diberikan ke properti milik 

‘repulsionFactor’, dan scroll harus dilakukan secara manual. Ketika AutoFit 

diaktifkan, dapat mengatur repulsionFactor dan scroll - komponen akan 

meneruskan dari manapun anda meninggalkan posisi item terakhir. Fungsi 

atau implementasi yang ada pada property ini adalah: 
o public function set autoFit(value:Boolean):void 
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• dataProvider – mendefinisikan model data untuk springgraph. Data adalah 

satu set item yang dapat dihubungkan satu sama lain. Dapat diberikan data 

berupa XML, atau sebagai objek Graf. Bila diatur ke dataProvider XML, 

maka secara otomatis membuat Graf yang merepresentasikan item dan link 

yang ada pada data XML. Setiap properti ‘data’ itemRenderer ini diatur ke 

objek Item yang ‘id’nya adalah id dari Node pada XML, dan yang properti 

‘data’ adalah objek XML yang mewakili Node. Dapat menggunakan properti 

xmlNames untuk menentukan nama-nama yang telah digunakan dalam data 

XML. Default nama XML adalah ‘Node’, ‘Edge’, ‘fromID’, dan ‘toID’. 

Fungsi atau implementasi yang ada pada property ini adalah: 
o public function get dataProvider():Object 

o public function set dataProvider(value:Object):void 

• edgeRenderer – edgeRenderer mendefinisikan sebuah objek yang akan 

mereferensikan edge. Jika beriniali null, kita menggunakan built-in edge 

renderer. Fungsi atau implementasi yang ada pada property ini adalah: 
o public function set edgeRenderer(value:IEdgeRenderer):void 

• itemRenderer – mendefinisikan class UIComponent untuk rendering item. 

Salah satu contoh dari class ini akan dibuat untuk setiap item yang 

terkandung dalam properti ‘dataProvider’. Harus ditentukan sebuah 

itemRenderer jika ingin setiap jenis item untuk memiliki jenis item yang 

sama. Jika ingin berbagai jenis item untuk memiliki view yang berbeda, 

gunakan viewFactory. Fungsi atau implementasi yang ada pada property ini 

adalah: 
o public function set itemRenderer(value:IFactory):void 

• lineColor – warna yang digunakan untuk menggambar edge yang mewakili 

hubungan antara item. Warna default adalah 0xcccccc. Fungsi atau 

implementasi yang ada pada property ini adalah: 
o public function set lineColor(value:int):void 

• motionThreshold - perhitungan tata letak dihentikan ketika besar gerak turun 

di bawah batas threshold ini. Jumlah yang rendah berarti bahwa tata letak 

membutuhkan waktu lebih lama untuk menetap, tetapi memberikan hasil 
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yang lebih baik. Nomor tinggi berarti bahwa tata letak akan berhenti lebih 

cepat, tapi mungkin dengan hasil yang kurang baik. 

• removeItemEffect – efek yang diterapkan ke semua instance itemRenderer 

ketika akan dihapus dari spring graph. 

• repulsionFactor – seberapa kuat item mendorong satu sama lain saling 

menjauh. Nilai default adalah 0,75. Fungsi atau implementasi yang ada pada 

property ini adalah: 
o public function get repulsionFactor():Number 

o public function set repulsionFactor(value:Number):void 

• viewFactory – sebuah factory yang dapat membuat view untuk item tertentu. 

Ini adalah sebuah instance dari sebuah class (atau komponen) yang 

mengimplementasikan interface IViewFactory. Harus ditentukan salah satu 

dari itemRenderer atau viewFactory. Fungsi atau implementasi yang ada pada 

property ini adalah: 
o public function set viewFactory(value:IViewFactory):void 

• xmlNames – elemen XML dan nama atribut yang akan digunakan untuk 

melakukan parsing sebuah dataProvider XML. Array haris mempunyai 4 

elemen, yaitu: 

1. Nama element untuk edge 

2. Nama element untuk node 

3. Nama atribut edge yang mendefinisikan asal node 

4. Nama atribut edge yang mendefinisikan tujuan node 

Fungsi atau implementasi yang ada pada property ini adalah: 
o public function set xmlNames(value:Array):void 

 

5.2 Desain Database 
 Pada subbab ini akan dijelaskan pentingnya desain sebuah database. 

Database merupakan komponen utama yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan 

aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan seluruh data yang diperlukan dalam 

situs music-map ini berserta proses-prosesnya. Oleh karena pentingnya database 

ini, maka deiperlukan desain database yang baik agar proses penggunaan data 
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nantinya tidak mengakibatkan kesalahan. Di dalam subbab ini akan dijelaskan 

tentang desain ER-Diagram dan desain tabel. 

 

5.2.1 Desain ER-Diagram 
 Pada subbab ini akan dijelaskan desain database yang diawali dengan 

membuat suatu Conceptual Data Model (CDM). Relasi-relasi antar entity pada 

Conceptual Data Model tersebut dapat dilihat pada gambar 5.5. Dapat dilihat 

bahwa terdapat 6 buah tabel yang akan digunakan pada pembuatan situs music-

map ini. Masing-masing tabel mempunyai fungsi, field-field, jumlah field yang 

berbeda.  

Mengisi
Memberikan

Member

KodeUser
firstname
lastname
email
username
password
Question
answer
level

<pi> Text (5)
Text (20)
Text (20)
Text (30)
Text (15)
Text (15)
Text (100)
Text (50)
Text (1)

<M>
<M>

<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>

KodeUser <pi>

Msg_Contact

KodeCU
email
subject
message

<pi> Text (5)
Text (30)
Text (20)
Text (10000)

<M>
<M>

<M>

KodeCU <pi>

Feedback

KodeFB
email
soal1
soal2
soal3
soal4
soal5
soal6
soal7

<pi> Text (5)
Text (30)
Text (10)
Text (10)
Text (10)
Text (10)
Text (10)
Text (10)
Text (10)

<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>
<M>

KodeFB <pi>

PopDownload

ASIN
Artist
Title
Times

<pi> Text (30)
Text (30)
Text (30)
Integer

<M>

<M>

ASINPD <pi>

PopSearch

ASIN
Times

<pi> Text (30)
Integer

<M>
<M>

ASINPS <pi>

Soal

Number
Question

<pi> Text (1)
Text (100)

<M>
<M>

Number <pi>

 
Gambar 5.5 
ER-Diagram 
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Tabel-tabel yang digunakan ada yang memiliki primary key dan ada juga 

yang tidak memiliki. Primary key digunakan agar dalam pengisian data pada tabel 

tidak akan terjadi penggandaan data atau data kembar untuk field tersebut. Field-

field yang ada dapat bersifat not null, null, dan unique. Not null artinya field 

tersebut harus diisi dan tidak boleh dikosongkan, null artinya field tersebut dapat 

dikosongkan dalam pengisiannya, sedangkan unique artinya field tersebut data 

yang dimasukkan tidak boleh kembar satu dengan yang lainnya, dengan kata lain 

bersifat unik. Field yang digaris bawahi merupakan primary key dari tabel 

tersebut. Huruf M yang terdapat pada bagian belakang field tersebut merupakan 

singkatan dari Mandatory yang berarti not null atau tidak boleh dikosongkan. 

Pada gambar 5.5 dapat dilihat seluruh hubungan antar tabel. Pada situs 

music-map ini terdapat 3 buah tabel yg saling berhubungan antara satu dengan 

lainnya dan 3 buah tabel yang berdiri sendiri. Ketiga tabel yang ada pada situs 

music-map adalah sebagai berikut: 

 

1. Tabel Member 

Tabel member berguna untuk menyimpan semua data mengenai user yang 

meliputi kodeuser, firstname, lastname, email, username, password, question, 

answer, dan level. Masing-masing tipe data dari field pada tabel member adalah 

sebagai berikut: 
Member: 
( KodeUser : Text(5), Primary key; 
 Firstname : Text(20), Not Null; 
 Lastname : Text(20); 
 Email : Text(30), Not Null; 
 Username : Text(15), Not Null, Unique; 
 Password : Text(15), Not Null; 
 Question : Text(100), Not Null; 
 Answer : Text(50), Not Null; 
 Level : Text(1), Not Null; 
); 
 
Field kodeuser digunakan untuk menyimpan kode dari user yang 

mendaftarkan dirinya, kode untuk setiap membernya berbeda satu dengan yang 

lainnya. Field firstname dan lastname digunakan untuk menyimpan nama depan 

dan nama belakang dari user. Field email berfungsi untuk menyimpan email dari 
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user. Field username berfungsi untuk menyimpan username dari masing-masing 

user yang terdaftar pada situs. Field username ini bersifat unique sehingga antara 

satu username dengan username yang lainnya tidak boleh sama. Sedangkan untuk 

field password, digunakan untuk menyimpan password dari masing-masing user.  

Untuk field question dan field answer digunakan untuk menyimpan 

pertanyaan dan jawaban dari user pada saat registrasi yang nantinya berguna 

untuk mengingat kembali password mereka jika mereka lupa akan passwordnya. 

Dan yang terakhir untuk field level digunakan untuk menyimpan level dari user 

tersebut, user yang ada adalah level user dan level administrator. 

 

2. Tabel Msg_Contact 

Tabel msg_contact berguna untuk menyimpan semua data komentar-

komentar yang diberikan oleh user. Data msg_contact tersebut meliputi kodecu, 

email, subject, dan message. Masing-masing tipe data dari field pada tabel 

msg_contact adalah sebagai berikut: 
Msg_Contact: 
( KodeCU : Text(5), Primary Key; 
 Email : Text(30), Not Null; 
 Subject : Text(20); 
 Message : Text(10000), Not Null; 
); 
 

Field kodecu berguna untuk menyimpan kode dari komentar yang 

diberikan. Field kodecu bersifat primary key, sehingga setiap komentar yang 

masuk akan memiliki kode yang berbeda. Field email berguna untuk menyimpan 

email dari user sebagai pengirim pesan tersebut. Field subject digunakan untuk 

menyimpan judul dari pesan yang diberikan user. Field ini dapat tidak diisi oleh 

user dalam pengisian pesannya. Sedangkan untuk field message digunakan untuk 

menyimpan pesan yang diberikan oleh user. 

 

3. Tabel Feedback 

Tabel feedback ini berguna untuk menyimpan feedback yang diberikan 

oleh user. Isi dari tabel ini nantinya akan digunakan untuk proses uji coba 

pembuatan situs ini. Data feedback tersebut meliputi kodefb, email, soal1, soal2, 
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soal3, soal4, soal5, soal6, dan soal7. Masing-masing tipe data dari field pada tabel 

feedback adalah sebagai berikut: 
Feedback: 
( KodeFB : Text(5), Primary Key; 
 Email : Text(30), Not Null; 
 Soal1 : Text(10) , Not Null; 
 Soal2 : Text(10) , Not Null; 
 Soal3 : Text(10) , Not Null; 
 Soal4 : Text(10) , Not Null; 
 Soal5 : Text(10) , Not Null; 
 Soal6 : Text(10) , Not Null; 
 Soal7 : Text(10) , Not Null; 
); 
 

Field kodefb berguna untuk menyimpan kode dari feedback yang telah 

diberikan oleh member. Field ini bersifat primary key, sehingga setiap feedback 

yang diberikan member akan mempunyai kode yang berbeda. Field email berguna 

untuk menyimpan email dari penjawab soal-soal feedback. Untuk field soal1 

sampai soal7 digunakan untuk menyimpan jawaban dari soal-soal feedback yang 

sudah disediakan. Semua field-field yang ada pada tabel ini tidak boleh 

dikosongkan atau harus diisi secara lengkap. 

 

4. Tabel PopDownload 

Tabel popdownload ini berguna untuk menyimpan lagu atau musik yang 

sering didownload oleh user. Data popdownload tersebut meliputi ASIN, artist, 

title, dan times. Masing-masing tipe data dari field pada tabel popdownload 

adalah sebagai berikut: 
PopDownload: 
( ASIN : Text(30), Primary Key; 
 Artist : Text(30); 
 Title : Text(30); 
 Times : Number, Not Null; 
); 
 

Field ASIN berguna untuk menyimpan kode ASIN yang didownload oleh 

user, field ini bersifat primary key sehingga tidak boleh kembar. Field artist 

berguna untuk menyimpan nama dari artis yang menyanyikan sebuah lagu. 

Sedangkan field title menyimpan judul dari sebuah lagu atau album. Dan field 

times untuk menyimpan banyak lagu tersebut didownload. 



94 

5. Tabel PopSearch 

Tabel popsearch ini berguna untuk menyimpan lagu atau musik yang 

sering dicari oleh user. Data popsearch tersebut meliputi ASIN dan times. 

Masing-masing tipe data dari field pada tabel popsearch adalah sebagai berikut: 
PopSearch: 
( ASIN : Text(30), Primary Key; 
 Times : Number, Not Null; 
); 
 

Field ASIN berguna untuk menyimpan kode ASIN yang dicari oleh user 

dalam proses pencarian, field ini bersifat primary key sehingga tidak boleh 

kembar. Dan field times untuk menyimpan banyak keyword tersebut dicari. 

 

6. Tabel Soal 

Tabel soal ini berguna untuk menyimpan soal-soal yang digunakan untuk 

feedback. Data soal tersebut meliputi number dan question. Masing-masing tipe 

data dari field pada tabel soal adalah sebagai berikut: 
PopSearch: 
( Number : Text(1), Primary Key; 
 Question : Text(100), Not Null; 
); 
 

Field number berguna untuk menyimpan nomer dari soal-soal yang ada 

dan bersifat primary key. Field Question berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan 

digunakan untuk feedback. 

 

5.2.2 Desain Tabel 
Situs music-map ini memerlukan tabel untuk menyimpan data penting 

yang akan digunakan untuk memudahkan dalam pembuatan situs. Contoh data 

yang disimpan adalah data dari user seperti nama username dan passwordnya. 

Selain itu data yang disimpan juga meliputi komentar yang diberikan oleh user, 

seperti email, subject, dan message. Data pemberian feedback oleh user juga akan 

disimpan jawabannya, agar administrator dapat mengembangkan situs menjadi 

lebih baik lagi. Ketiga tabel tersebut memiliki hubungan satu dengan lainnya 
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Terdapat tiga tabel yang tidak memiliki relasi, karena hanya digunakan 

sebagai tempat penyimpanan informasi tambahan saja. Ketiga tabel tersebut 

adalah tabel popular download, popular search, dan soal. Tabel popular download 

berisi data-data musik yang paling sering dilakukan proses download oleh user. 

Sedangkan tabel popular search berisi data-data musik yang paling sering dicari 

oleh user. Tabel soal berisi soal-soal yang digunakan pada feedback. 

Software database yang digunakan oleh situs music-map ini adalah 

MySQL versi 5.0.51. Berikut ini adalah tabel-tabel yang digunakan oleh situs 

music-map untuk menyimpan data, beserta dengan struktur datanya. 

 

1. Tabel member 

Tabel ini merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan data dari 

user yang sudah teregistrasi pada situs music-map ini. Berikut ini adalah 

struktur data dari tabel ini. 

Tabel 5.1 
Struktur Tabel Member 

No Nama Field Tipe Data Key Keterangan 
1 KodeUser Text(5) PK Menyimpan kode user 
2 Firstname Text(20) NN Menyimpan nama depan 
3 Lastname Text(20)  Menyimpan nama belakang 
4 Email Text(30) NN Menyimpan email 
5 Username Text(15) NN Menyimpan username 
6 Password Text(15) NN Menyimpan password 

 7 Question Text(100) NN Menyimpan pertanyaan 
8 Answer Text(50) NN Menyimpan jawaban 
9 Level Text(1) NN Menyimpan level user 

 

Field kodeuser adalah merupakan primary key yang menjaga agar 

susunan data dalam tabel ini selalu teratur dan tidak teracak-acak dengan 

sendirinya, selain itu primary key tersebut juga berfungsi agar kodeuser yang 

dimasukkan ke dalam database tidak kembar. Field username bersifat not null 

dan unique yang berfungsi agar username yang dimasukkan ke dalam 

database tidak kosong dan tidak kembar.  
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Field password untuk menyimpan password dari masing-masing user, 

sedangkan field firstname dan field lastname digunakan untuk untuk 

menyimpan nama depan dan nama belakang dari masing-masing user. Field 

email digunakan untuk menyimpan email dari user, yang nantinya akan 

digunakan sebagai alamat penerimaan informasi-informasi yang diberikan 

oleh situs. Untuk field question ini digunakan untuk menampung pertanyaan 

yang dipilih oleh user dan untuk field answer digunakan untuk menyimpan 

jawaban yang diberikan oleh user. Field question dan answer ini nantinya 

sangat diperlukan apabila user lupa passwordnya. Dan field yang terakhir 

adalah field level, field tersebut berisi level dari masing-masing user, level 

dibedakan menjadi dua, yaitu level administrator dan level user. 

 

2. Tabel msg_contact 
Tabel ini merupakan tabel yang berisi komentar-komentar yang diberikan 

oleh user. Selain komentar masuk ke dalam database, komentar nantinya akan 

dikirim melalui email kepada administrator. Berikut ini adalah struktur data 

dari tabel ini. 

Tabel 5.2 
Struktur Tabel Msg_contact 

No Nama Field Tipe Data Key Keterangan 
1 KodeCU Text(5) PK Menyimpan kode komentar
2 Email Text(30) NN Menyimpan email 
3 Subject Text(20)  Menyimpan subject 
4 Message Text(10000) NN Menyimpan jpesan 

 
Field kodecu adalah merupakan primary key yang menjaga agar susunan 

data dalam tabel ini selalu teratur dan tidak teracak-acak dengan sendirinya, 

selain itu primary key tersebut juga berfungsi agar kodecu yang dimasukkan 

ke dalam database tidak kembar. Field email digunakan untuk menyimpan 

komentar yang diberikan oleh user. Field subject digunakan untuk 

menyimpan subject dari pesan yang diberikan atau dikirimkan user kepada 

situs atau administrator. Field ini dapat tidak diisi, karena subject bukan 
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merupakan hal yang penting. Dan yang terakhir adalah field message, field 

ini berisi pesan yang diberikan atau dikirimkan oleh user. Tentunya field ini 

harus diisi dengan pesan yang ingin disampaikan ke situs atau pihak 

administrator. Nantinya pada program akan dilakukan pengecekan terhadap 

isi dari field ini. 

 

3. Tabel feedback 

Tabel feedback ini merupakan tabel yang berisi jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan feedback yang telah diberikan oleh user. Adapun struktur tabel 

feedback adalah sebagai berikut. 

Tabel 5.3 
Struktur Tabel Feedback 

No Nama Field Tipe Data Key Keterangan 
1 KodeFB Text(5) PK Menyimpan kode feedback 
2 Email Text(30) FK Menyimpan email 
3 Soal1 Text(10) NN Menyimpan jawaban soal 1 
4 Soal2 Text(10) NN Menyimpan jawaban soal 2 
5 Soal3 Text(10) NN Menyimpan jawaban soal 3 
6 Soal4 Text(10) NN Menyimpan jawaban soal 4 
7 Soal5 Text(10) NN Menyimpan jawaban soal 5 
8 Soal6 Text(10) NN Menyimpan jawaban soal 6 
9 Soal7 Text(10) NN Menyimpan jawaban soal 7 

 
Pada tabel feedback ini, field kodefb adalah merupakan primary key 

yang menjaga agar susunan data dalam tabel ini selalu teratur dan tidak 

teracak-acak dengan sendirinya, selain itu primary key tersebut juga berfungsi 

agar kodefb yang dimasukkan ke dalam database tidak kembar.  

Field email digunakan untuk menyimpan email dari penjawab soal-soal 

feedback. Field email ini bersifat foreign key yang berhubungan ke tabel 

member. Field email ini dibutuhkan karena penjawab feedback akan 

diberikan email oleh administrator sebagai ucapan terima kasih.  

Field soal1 sampai soal7 berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

feedback yang ada. Field ini tidak boleh dikosongkan, nantinya program akan 
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melakukan pengecekan terhadap jawaban yang diberikan. Pertanyaan 

feedback tidak disimpan dalam database karena pertanyaan tersebut bersifat 

pasti dan tidak akan diubah. 

 

4. Tabel popdownload 

Tabel popdownload ini merupakan tabel yang berisi informasi tentang 

musik yang paling sering didownload oleh user. Adapun struktur tabel 

popdownload adalah sebagai berikut. 

Tabel 5.4 
Struktur Tabel Popdownload 

No Nama Field Tipe Key Keterangan 
1 ASIN Text(30) PK Menyimpan kode ASIN 
2 Artist Text(30)  Menyimpan nama artis 
3 Album Text(30)  Menyimpan nama album/lagu
4 Times Number NN Menyimpan total pencarian 

 

Field ASIN digunakan untuk menyimpan kode ASIN yang didownload 

user. Field artist digunakan untuk menyimpan nama artis atau nama penyanyi 

yang didownload oleh user. Demikian juga dengan field title yang berisi judul 

lagu/album yang didownload oleh user. Sedangkan field times berisi jumlah 

data-data tersebut didownload oleh user. Jika user hanya memasukkan kata 

kunci berupa artist atau song atau album saja, maka nantinya akan masuk 

kedalam record yang berisi salah satu dari kata kunci tersebut. 

 

5. Tabel popsearch 

Tabel popsearch ini merupakan tabel yang berisi informasi tentang musik 

yang paling sering dicari oleh user. Adapun struktur tabel popsearch adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 5.5 
Struktur Tabel Popsearch 

No Nama Field Tipe Data Key Keterangan 
1 ASIN Text(30) PK Menyimpan kode ASIN 
2 Times Number NN Menyimpan total pencarian 
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Pada tabel popsearch ini, field ASIN digunakan untuk menyimpan kode 

ASIN yang dicari user dalam proses pencarian. Sedangkan field times berisi 

jumlah data-data tersebut dicari oleh user. 

 

6. Tabel soal 

Tabel soal ini merupakan tabel yang berisi soal-soal yang akan 

digunakan dalam proses feedback. Adapun struktur tabel soal adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 5.6 
Struktur Tabel Soal 

No Nama Field Tipe Data Key Keterangan 
1 Number Text(1) PK Menyimpan nomor soal 
2 Question Text(100) NN Menyimpan pertanyaan 

 

Pada tabel soal ini, field number digunakan untuk menyimpan nomor 

dari soal. Sedangkan field question berisi pertanyaan untuk feedback yang sesuai 

dengan nomornya. 

 

5.3 Desain Interface 
Pada subbab ini dibahas mengenai desain interface yang dibuat pada situs 

music-map. Desain interface ini meliputi desain dari halaman web yang akan 

ditampilkan pada situs dan juga desain masing-masing aplikasi atau fasilitas yang 

dibuat melalui Adobe Flex. Dan untuk desain masing-masing fasilitas dan desain 

dari halaman web pada situs music-map ini akan dibahas pada subbab yang 

berbeda. 

 

5.3.1 Desain Fasilitas Situs User 
 Pada desain untuk fasilitas-fasilitas situs user ini dibuat menggunakan 

software Adobe Flex Builder 3.0. Semua fasilitas yang ada di situs user dibuat 

dengan software ini. Fasilitas yang ada antara lain register, forgot password, 

contact us, feedback, search, dan music-map. Masing-masing penjelasan dari 

fasilitas-fasilitas tersebut akan dibahas pada subbab di bawah ini. 
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5.3.1.1 Tampilan Fasilitas Login 
Untuk dapat melakukan pencarian yang lengkap pada situs, user 

diharuskan melakukan proses login terlebih dahulu. Proses login dapat dilakukan 

jika user sudah memiliki username dan password yang sebelumnya didapatkan 

dari proses register. Tampilan dari login dapat dilihat pada gambar 5.6.  

 

 
Gambar 5.6 

Tampilan Fasilitas Login 
 

Pada gambar 5.6 dapat dilihat terdapat 2 buah edit box atau isian yang 

harus diisi oleh user. Data yang diperlukan oleh user untuk dapat login adalah 

username dan password. Jika sudah selesai memasukkan username dan password, 

kemudian user dapat menekan tombol login yang terdapat pada halaman login 

tersebut. 

 

5.3.1.2 Tampilan Fasilitas Register 
Sebelum dapat melakukan proses login, user sebelumnya harus 

mempunyai username dan password yang sudah didaftarkan pada situs ini. 

Tampilan dari register dapat dilihat pada gambar 5.7. Pada fasilitas register 

terdapat 7 buah isian yang harus diisi oleh user.  

Data-data yang perlu diisi oleh user diantaranya first name, last name, 

email, username, password, question, dan answer. Password harus dimasukkan 2 

kali agar tidak terjadi kesalahan pada password yang dimasukkan. Terdapat juga 2 

buah tombol yang dapat dipilih oleh user. Tombol register digunakan untuk 

melakukan proses register, sedangkan tombol cancel digunakan untuk 
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membatalkan proses registrasi yang ditandai dengan pembersihan semua isian. 

Isian yang ditandai dengan tanda bintang (*) didepannya berarti isian tersebut 

harus diisi dan tidak boleh dikosongkan. 

 

 
Gambar 5.7 

Tampilan Fasilitas Register 
 

5.3.1.3 Tampilan Fasilitas Forgot Password 
 Jika user lupa akan password yang sebelumnya sudah didaftarkannya, 

maka user dapat menggunakan fasilitas ini. Tampilan dari forgot password dapat 

dilihat pada gambar 5.8. Pada fasilitas forgot password dapat dilihat ada 3 inputan 

yang diperlukan, yaitu alamat email, question, dan answer.  

 

 
Gambar 5.8 

Tampilan Fasilitas Forgot Password 
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5.3.1.4 Tampilan Fasilitas Feedback 
 Fasilitas ini digunakan untuk memberikan feedback kepada pihak 

administrator. Fasilitas ini nantinya akan digunakan untuk proses uji coba 

pembuatan tugas akhir ini. Tampilan dari feedback dapat dilihat pada gambar 5.9. 

Pada fasilitas feedback dapat dilihat ada 7 buah pertanyaan yang harus dijawab 

oleh user dan 2 buah tombol yang berfungsi sebagai tombol proses dan tombol 

pembatalan. Tampilan fasilitas feedback dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian 

pertama merupakan tampilan soal dari nomor 1 sampai 5 dan bagian kedua 

merupakan soal nomor 6 sampai 7 dan terdapat 2 buah tombol. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
Gambar 5.9 

(a) Soal Feedback 1-5, (b) Soal Feedback 6-7 
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5.3.1.5 Tampilan Fasilitas Contact Us 
 Jika user ingin menyampaikan saran, kritik, maupun komentar tentang 

situs kepada pihak administrator, maka user dapat menggunakan fasilitas ini. 

Tampilan dari contact us dapat dilihat pada gambar 5.10. Pada fasilitas contact us 

dapat dilihat terdapat 3 buah isian yang dapat diisi oleh user, yaitu alamat email, 

subject sebagai judul dari pesan, dan isi pesan itu sendiri. Selain itu terdapat juga 

sebuah tombol yang berguna untuk mengirimkan pesan tersebut.  

 

 
Gambar 5.10 

Tampilan Fasilitas Contact Us 
 

5.3.1.6 Tampilan Fasilitas Search 
 Tampilan dari search dapat dilihat pada gambar 5.11. Pada fasilitas search 

dapat dilihat terdapat sebuah isian yang dapat diisi oleh user yang diisi dengan 

kata kunci pencarian. Selain itu terdapat juga sebuah tombol yang berguna untuk 

melakukan pencarian.  

 Kata kunci yang dapat dimasukkan ke dalam isian yang ada adalah berupa 

judul lagu, nama album, ataupun nama penyanyi. Setelah memasukkan kata kunci 

user dapat menekan tombol yang ada atau dengan langsung menekan tombol enter 

pada keyboard. 

Hasil dari pencarian akan ditampilkan pada sebuah data grid yang berisi 10 

data hasil pencarian. Jika user ingin melihat detail dari hasil pencarian tersebut, 
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user dapat memilih salah satu data dari data grid dan detailnya dapat dilihat pada 

bagian bawah dari data grid tersebut. Dapat dilihat Original Release Date, 

Number of Discs, Label, dan lain-lain. 

Pada bagian kanan, dapat dilihat video dari musik yang dicari. Video 

tersebut didapatkan dari YouTube yang merupakan situs terpopuler yang banyak 

menyimpan video. Pada bagian bawah video tersebut terdapat text area yang 

berisi lirik dari musik yang dicari. Lirik tersebut didapatkan dari LyricsWiki dan 

LyricFly.  

 

 
Gambar 5.11 

Tampilan Fasilitas Search 
 

5.3.1.7 Tampilan Fasilitas Music-Map 
 Tampilan dari music-map dapat dilihat pada gambar 5.12. Pada fasilitas 

music-map ini dapat dilihat visualisasi dari proses pencarian musik yang dicari. 

Terdapat 2 buah slider yang masing-masing berfungsi untuk mengubah ukuran 

gambar dan mengubah panjang dari edge yang ada. 
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 Sebagai contoh data awal yang ingin ditampilkan adalah data dari Taylor 

Swift. Proses ini memerlukan ASIN yang sebelumnya dicari pada halaman 

pencarian. Data lainnya merupakan data similarity yang ditemukan oleh Amazon. 

Pencarian similarity ini menggunakan web service milik Amazon dengan service 

Similarity.  

 Untuk melakukan proses expand atau proses memperluas pencarian 

dengan similarity dapat dilakukan dengan melakukan double click atau klik dua 

kali pada gambar yang ingin dilakukan atau dicari kesamaannya dengan album 

tersebut. 

 

 
Gambar 5.12 

Tampilan Fasilitas Music-map 
 

5.3.2 Desain Fasilitas Situs Administrator 
 Pada desain untuk fasilitas-fasilitas situs administrator ini dibuat 

menggunakan software Adobe Flex Builder 3.0. Semua fasilitas yang ada di situs 

administrator dibuat dengan software ini. Fasilitas yang ada antara lain login, 
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laporan user, laporan contact us, laporan feedback, laporan popular download, dan 

popular search. Masing-masing penjelasan dari fasilitas-fasilitas tersebut akan 

dibahas pada subbab di bawah ini. 

 

5.3.2.1 Tampilan Login 
 Tampilan dari login dapat dilihat pada gambar 5.13. Pada fasilitas login 

dapat dilihat terdapat 2 buah isian yang diisi oleh admin dengan username dan 

password yang dimilikinya. Selain itu terdapat juga sebuah tombol yang berguna 

untuk masuk kedalam menu utama, sebelumnya dilakukan proses pengecekan 

username dan password yang diberikan. 

 

 
Gambar 5.13 

Tampilan Fasilitas Login Admin 
 

5.3.2.2 Tampilan Laporan User 
 Tampilan dari laporan user dapat dilihat pada gambar 5.14. Pada fasilitas 

laporan user hanya dapat melihat user yang ada pada database saja. Untuk dapat 

melihat laporan ini admin sebelumnya diminta untuk menekan tombol “User 

Report” yang terdapat pada sebelah kiri halaman. Data yang ditampilkan akan 

ditampilkan dalam sebuah data grid yang berisi data-data user yang terdapat 

dalam database. Data-data tersebut antara lain adalah KodeUser, FirstName, 

LastName, Email, UserName, Password, Question, Answer, dan Level. Berikut 

ini tampilan dari desain laporan user. 
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Gambar 5.14 
Tampilan Fasilitas Laporan User 

 
5.3.2.3 Tampilan Laporan Contact Us 
 Tampilan dari laporan contact us dapat dilihat pada gambar 5.15. Pada 

fasilitas laporan contact us hanya dapat melihat komentar yang ada pada database 

saja. Untuk dapat melihat laporan ini admin sebelumnya diminta untuk menekan 

tombol “Contact Us Report” yang terdapat pada sebelah kiri halaman. Data yang 

ditampilkan akan ditampilkan dalam sebuah data grid yang berisi data-data 

komentar yang terdapat dalam database. 

 

 
 

Gambar 5.15 
Tampilan Fasilitas Laporan Contact Us 
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5.3.2.4 Tampilan Laporan Feedback 
 Tampilan dari laporan feedback dapat dilihat pada gambar 5.16. Pada 

fasilitas laporan feedback hanya dapat melihat jawaban yang diberikan user 

sebagai feedback yang ada pada database saja.  

 

 
 

Gambar 5.16 
Tampilan Fasilitas Laporan Feedback 

 
Untuk dapat melihat laporan ini admin sebelumnya diminta untuk 

menekan tombol “Feedback Report” yang terdapat pada sebelah kiri halaman. 

Data yang ditampilkan akan ditampilkan dalam sebuah data grid yang berisi data-

data soal dan jawaban yang terdapat dalam database. 

 

5.3.2.5 Tampilan Laporan Popular Download 
 Tampilan dari laporan popular download dapat dilihat pada gambar 5.17. 

Pada fasilitas laporan popular download hanya dapat melihat musik yang sering di 

download oleh user yang ada pada database saja. Untuk dapat melihat laporan ini 

admin sebelumnya diminta untuk menekan tombol “Popular Download” yang 

terdapat pada sebelah kiri halaman. Data yang ditampilkan akan ditampilkan 

dalam sebuah data grid yang berisi data-data musik yang sering di download dan 

jawaban yang terdapat dalam database. 
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Gambar 5.17 
Tampilan Fasilitas Laporan Popular Download 

 
5.3.2.6 Tampilan Laporan Popular Search 
 Tampilan dari laporan popular search dapat dilihat pada gambar 5.18. Pada 

fasilitas laporan popular search hanya dapat melihat keyword atau kata kunci yang 

sering di download oleh user yang ada pada database saja. Untuk dapat melihat 

laporan ini admin sebelumnya diminta untuk menekan tombol “Popular Search” 

yang terdapat pada sebelah kiri halaman. Data yang ditampilkan akan ditampilkan 

dalam sebuah data grid yang berisi data-data musik yang sering di download dan 

jawaban yang terdapat dalam database. 

 

 
 

Gambar 5.18 
Tampilan Fasilitas Laporan Popular Search 
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5.3.3 Desain Halaman Web 
 Pada desain halaman web ini akan dibagi menjadi satu bagian saja yaitu 

desain halaman untuk semua. Halaman ini merupakan halaman template yang 

akan digunakan oleh fasilitas-fasilitas yang dibuat dengan Adobe Flex 3.0. Fungsi 

dari halaman umum ini sebenarnya sebagai navigasi pada situs. Desain halaman 

ini dapat dilihat pada gambar 5.19. 

 

 
 

Gambar 5.19 
Halaman Umum Situs 

 

Pada bagian atas halaman terdapat header dari situs dan terdapat 5 buah 

tombol yang akan memindahkan ke fasilitas yang berbeda-beda. Terdapat juga 2 

buah label yang masing-masing mempunyai fungsi masing-masing. Label pertama 

digunakan untuk memberikan informasi lokasi dimana user saat ini. Label kedua 
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digunakan untuk memberikan pesan selamat datang kepada user, baik yang sudah 

melakukan proses login maupun yang hanya berkunjung saja. 

Bagian tengah nantinya adakan diisi dengan fasilitas yang sudah dibuat 

dengan menggunakan Adobe Flex 3.0. Fasilitas ini tentunya berubah-rubah sesuai 

dengan halaman yang dipilihnya. Fasilitas yang dibuat dengan Adobe Flex 3.0 

merupakan sebuah file SWF, sehingga dalam situs akan dilakukan pengambilan 

file SWF tersebut. 

 Pada bagian bawah yang merupakan bagian footer, berisi link navigasi dan 

nama dari pembuat situs. Terdapat pula 3 buah tombol yang akan menghubungkan 

user dari situs ke halaman facebook, twitter, dan wordpress yang dimiliki pleh 

pembuat situs. 

 

5.4 Desain Prosedural 
Pada subbab ini dibahas mengenai algoritma-algoritma yang digunakan 

pada Tugas akhir ini, mulai dari proses login, pencarian, feedback, contact us, 

sign up, dan forgot password. Pada desain prosedural ini akan dipisahkan menjadi 

dua bagian yaitu desain prosedural yang akan dibuat menggunakan software 

Adobe Flex 3.0 dan yang akan dibuat menggunakan software PHP. 

 

5.4.1 Desain Prosedural dengan Adobe Flex 3.0 
 Pada subbab ini akan dibahas mengenai algoritma-algoritma yang akan 

digunakan pada pembuatan fasilitas situs user ini yang dibuat dengan Adobe Flex 

3.0. Algoritma-algoritma yang akan dibahas meliputi proses-proses yang terjadi 

pada masing-masing fasilitas. 

  

5.4.1.1 Register 
 Proses registrasi ini diperlukan jika user belum terdaftar pada situs ini. 

User perlu mengisi beberapa informasi meliputi username dan password yang 

diinginkan, nama, pertanyaan dan jawabannya, dan email. Proses registrasi saat 

ini hanya mengecek data yang diinputkan harus sesuai dengan data yang diminta 
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agar proses registrasi berhasil. Proses pengecekan ini dilakukan pada halaman 

PHP. Untuk mengetahui apakah proses registrasi berhasil atau tidak, halaman 

PHP akan mengirimkan data hasil dari proses registrasi. Hasil dari halaman PHP 

adalah berupa XML, karena hanya XML yang bisa dibaca oleh Adobe Flex. 

Proses registrasi ini dapat dilihat pada gambar 5.6 dan untuk algoritma proses 

registrasi ini dapat dilihat pada algoritma 5.1. 

 
Algoritma 5.1 Registrasi 
[Fungsi : Melakukan proses registrasi] 
[Input  : Data registrasi] 
[Output : User menjadi member] 
1: [User mengisi data yang dibutuhkan] 
2: User menekan tombol ‘Register’ 
3: Melakukan pengecekan terhadap email yang diberikan dengan 

menggunakan web service 
4: Sistem mengecek apakah data yang dimasukkan sudah benar 
5: Mengirimkan data ke halaman PHP, PHP melakukan pengecekan 
6: Mendapatkan hasil proses registrasi dari halaman PHP 
7: IF status dari PHP bernilai benar THEN  
8:   User sudah terdaftar 
9: ELSE 
10:   Muncul peringatan error 
11:   User membetulkan data yang salah 
12: END IF 
 

5.4.1.2 Forgot Password 
 Proses forgot password ini diperlukan jika user lupa dengan password 

yang sudah didaftarkannya. User perlu memilih pertanyaan yang dipilihnya pada 

saat pendaftaran dan menjawab pertanyaan tersebut. Proses forgot password saat 

ini hanya mengirimkan data yang diberikan user ke halaman PHP saja. Untuk 

mengetahui apakah proses forgot password berhasil atau tidak, halaman PHP akan 

mengirimkan data hasil dari proses forgot password. Proses forgot password ini 

dapat dilihat pada gambar 5.7 dan untuk algoritma proses forgot password ini 

dapat dilihat pada algoritma 5.2. 

 
Algoritma 5.2 Forgot Password 
[Fungsi : Mendapatkan password user yang lupa] 
[Input  : Data forgot password] 
[Output : User mendapatkan email] 
1: [User mengisi data yang dibutuhkan] 
2: User menekan tombol ‘Send’ 
3: Melakukan pengecekan terhadap email yang diberikan dengan 

menggunakan web service 
4: Sistem mengecek apakah data yang dimasukkan sudah benar 



113 

Algoritma 5.2 Lanjutan 
5: Mengirimkan data ke halaman PHP, PHP melakukan pengecekan 
6: Mendapatkan hasil proses forgot password dari halaman PHP 
7: IF status dari PHP bernilai benar THEN  
8:   Email sudah dikirim ke alamat email user 
9: ELSE 
10:   Muncul peringatan error 
11:   User membetulkan data yang salah 
12: END IF 
 

5.4.1.3 Feedback 
 Proses feedback ini diperuntukkan bagi user yang sudah mendaftarkan 

dirinya di situs. User akan menjawab 7 buah pertanyaan yang ada, dan 

mengirimkan jawaban tersebut ke dalam database. Proses feedback nantinya akan 

digunakan untuk uji coba dari pembuatan situs. Proses feedback ini mengirimkan 

data jawaban yang diberikan user ke halaman PHP saja. Untuk mengetahui 

apakah proses feedback berhasil atau tidak, halaman PHP akan mengirimkan data 

hasil dari proses feedback. Proses feedback ini dapat dilihat pada gambar 5.8 dan 

untuk algoritma proses feedback ini dapat dilihat pada algoritma 5.3. 

 
Algoritma 5.3 Feedback 
[Fungsi : Memberikan feedback] 
[Input  : Data feedback] 
[Output : User mendapatkan email] 
1: [User mengisi jawaban] 
2: User menekan tombol ‘Send’ 
3: Melakukan pengecekan terhadap jawaban yang diberikan 
4: Sistem mengecek apakah data yang dimasukkan sudah benar 
5: Mengirimkan data ke halaman PHP, PHP melakukan pengecekan 
6: Mendapatkan hasil proses feedback dari halaman PHP 
7: IF status dari PHP bernilai benar THEN  
8:   Jawaban sudah disimpan dalam database 
9:   Mengirim email ke alamat user tersebut 
10: ELSE 
11:   Muncul peringatan error 
12:   User mencoba feedback kembali 
13: END IF 
 

5.4.1.4 Contact Us 
 Proses contact us ini diperuntukkan bagi semua user yang berkunjung ke 

situs. User dapat memberikan saran atau kritik kepada pihak administrator.  

Proses contact us ini mengirimkan komentar yang diberikan user ke halaman PHP 

saja. Untuk mengetahui apakah proses contact us berhasil atau tidak, halaman 

PHP akan mengirimkan data hasil dari proses contact us. Proses contact us ini 
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dapat dilihat pada gambar 5.9 dan untuk algoritma proses contact us ini dapat 

dilihat pada algoritma 5.4. 

 
Algoritma 5.4 Contact Us 
[Fungsi : Memberikan komentar] 
[Input  : Data feedback] 
[Output : User mendapatkan email] 
1: [User mengisi data yang dibutuhkan] 
2: User menekan tombol ‘Send’ 
3: Melakukan pengecekan terhadap email yang diberikan dengan 

menggunakan web service 
4: Sistem mengecek apakah data yang dimasukkan sudah benar 
5: Mengirimkan data ke halaman PHP, PHP melakukan pengecekan 
6: Mendapatkan hasil proses contact us dari halaman PHP 
7: IF status dari PHP bernilai benar THEN  
8:   Komentar sudah disimpan dalam database 
9:   Mengirim email ke alamat user tersebut 
10: ELSE 
11:   Muncul peringatan error 
12:   User mencoba contact us kembali 
13: END IF 
 

5.4.1.5 Login 
 Proses login ini diperlukan jika user ingin mengakses halaman situs secara 

tak terbatas. User perlu memasukkan username dan password yang telah 

didaftarkan sebelumnya. Proses login saat ini hanya mengirimkan data yang 

diberikan user ke halaman PHP saja. Untuk mengetahui apakah proses login 

berhasil atau tidak, halaman PHP akan mengirimkan data hasil dari proses login. 

Proses login ini dapat dilihat pada gambar 5.5 dan untuk algoritma proses login ini 

dapat dilihat pada algoritma 5.5. Algoritma ini dapat digunakan untuk proses 

login pada situs user dan situs admin. 

 
Algoritma 5.5 Login 
[Fungsi : Proses Login] 
[Input  : Data login] 
[Output : User berhasil login] 
1: [User mengisi data yang dibutuhkan] 
2: User menekan tombol ‘Login’ 
3: Mengirimkan data ke halaman PHP, PHP melakukan pengecekan 
4: Mendapatkan hasil proses login dari halaman PHP 
5: IF status dari PHP bernilai benar THEN  
6:   Data user ada 
7:   User berhasil login 
8: ELSE 
9:   Muncul peringatan error 
10:   User mencoba login kembali 
11: END IF 
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5.4.1.6 Laporan 
 Proses laporan ini hanya dapat digunakan oleh admin saja. Algoritma ini 

dapat digunakan untuk laporan contact us, laporan feeedback, laporan user, 

laporan popular download, dan laporan popular search. Algoritma proses laporan 

ini dapat dilihat pada algoritma 5.6.  

 
Algoritma 5.6 Laporan 
[Fungsi : Melihat laporan yang ada] 
[Input  : Laporan yang dipilih] 
[Output : Menampilkan laporan] 
1: [Admin memilih laporan yang ingin dilihat] 
2: Mengirimkan data ke halaman PHP 
3: PHP mencari data untuk laporan yang diinginkan 
4: Mendapatkan hasil proses login dari halaman PHP 
5: Menampilkan data dari halaman PHP ke dalam data grid 
 

5.4.1.7 Home 
 Proses home ini digunakan dalam halaman home. Pada halaman home 

dapat dicari top seller dan new release yang didapat dari web service Amazon. 

Algoritma yang digunakan untuk mencari top seller dan new release ini dapat 

dilihat pada algoritma 5.7.  

 
Algoritma 5.7 Home 
[Fungsi : Melihat top seller dan new release] 
[Input  : User memilih data yang diinginkan] 
[Output : Menampilkan hasil pencarian dari Amazon] 
1: [User memilih pilihan yang ada dalam combobox] 
2: Mengirimkan data yang dipilih melalui web service 
3: Hasil pencarian melalui web service dikembalikan dengan 

format XML yang diatur oleh Amazon 
4: Memproses data XML dari Amazon 
5: Menampilkan data tersebut ke dalam data grid 
 

5.4.1.8 Search 
 Proses search ini menggunakan web service yang dimiliki oleh Amazon, 

LyricsWiki, LyricsFly, dan YouTube. Amazon untuk mendapatkan data-data 

musik yang dicari, LyriscWiki dan LyricsFly untuk mendapatkan data lirik yang 

dicari, dan YouTube untuk mendapatkan video yang dicari. Algoritma yang 

digunakan untuk melakukan proses pencarian dapat dilihat pada algoritma 5.8.  
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Algoritma 5.8 Search 
[Fungsi : Mencari data musik yang diinginkan user] 
[Input  : User memasukkan keyword] 
[Output : Menampilkan hasil pencarian] 
1: User memasukkan keyword yang dicari 
2: Mengirimkan data yang dicari ke Amazon terlebih dulu 
3: Hasil pencarian melalui Amazon web service dikembalikan 

dengan format XML yang diatur oleh Amazon 
4: Memproses data XML dari Amazon 
5: Menampilkan data tersebut ke dalam data grid 
6: User memilih data musik yang sesuai dengan yang diinginkan 

dalam data grid 
7: Melakukan pencarian kembali pada Amazon untuk mendapatkan 

detail pencarian 
8: Hasil pencarian didapatkan, kemudian ditampilkan melalui 

tempat yang disediakan 
9: User menekan tombol video/lirik, untuk melihat video/lirik 
10: IF video yang ditekan THEN  
11:   Melakukan pencarian melalui YouTube 
12:   Mengambil alamat dari video yang dicari 
13: ELSE //jika lirik yang ditekan 
14:   Melakukan pencarian melalui LyricsWiki dan LyricsFly 
15:   Mendapatkan lirik yang dicari 
16: END IF 
17: Hasil pencarian video ditampilkan pada SWFLoader 
18: Hasil pencarian lirik ditampilkan pada textArea yang 

disediakan 
19: IF download yang ditekan THEN  
20:   Berpindah halaman menuju halaman milik Amazon 
21: END IF 
22: IF music-map yang ditekan THEN  
23:   Berpindah halaman menuju halaman music-map 
24: END IF 
 

5.4.1.9 Music-Map 
 Proses music-map dapat diakses melalui halaman search. Pada halaman 

music-map dapat dilihat kesamaan atau similarity untuk album yang sebelumnya 

dicari. Algoritma yang digunakan untuk melakukan proses pencarian kesamaan 

dengan menggunakan music-map dapat dilihat pada algoritma 5.9. 

Algoritma 5.9 Music-Map 
[Fungsi : Mencari kesamaan album dengan music-map] 
[Input  : Album musik yang dicari] 
[Output : Menampilkan hasil pencarian dengan graf] 
1: Mengambil data kode ASIN dari pencarian sebelumnya melalui 

halaman PHP 
2: Mendapatkan kode ASIN dari Halaman PHP 
3: Melakukan pencarian pada web service Amazon dengan operasi 

Similarity 
4: Mendapatkan hasil pemanggilan web service 
5: Menampilkan hasil Silimarity dalam graf 
6: IF salah satu gambar album di double klik THEN 
7:   Lakukan pencarian pada web service Amazon kembali 
8:   Menampilkan hasil Similarity dalam graf yang saling 

berkaitan 
9: END IF 
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Algoritma 5.9 Lanjutan 
10: IF music-map yang ditekan THEN  
11:   Berpindah halaman menuju halaman music-map 
12: END IF 
 

5.4.2 Desain Prosedural dengan PHP 
 Pada subbab ini akan dibahas mengenai algoritma-algoritma yang akan 

digunakan pada pembuatan situs ini yang dibuat dengan PHP. Algoritma-

algoritma yang akan dibahas meliputi proses-proses pengiriman data dari Adobe 

Flex ke PHP maupun sebaliknya. Fungsi dari halaman PHP sendiri adalah untuk 

menghubungkan fasilitas Adobe Flex dengan database MySQL yang dijembatani 

oleh PHP. 

  

5.4.2.1 Cek Register 
 Setelah proses registrasi pada fasilitas register dengan Adobe Flex, data 

yang sudah dimasukkan oleh user akan dikirimkan ke halaman PHP. Pada proses 

registrasi di halaman PHP dilakukan pengecekan terhadap data yang sudah 

diberikan. Jika username yang diinginkan oleh user tersebut sudah pernah ada, 

maka halaman PHP akan mengembalikan nilai yang bernilai salah, sebaliknya jika 

username tersebut belum ada maka user tersebut sudah terdaftar pada situs ini dan 

halaman PHP mengembalikan nilai yang bernilai benar. Status berhasil atau 

tidaknya proses registrasi dikembalikan harus dengan format XML, karena hanya 

format ini yang bisa dibaca oleh Adobe Flex yang menggunakan bahasa MXML 

dan ActionScript 3. Untuk algoritma proses registrasi ini dapat dilihat pada 

algoritma 5.10. 

 
Algoritma 5.10 Cek_Registrasi 
[Fungsi : Memasukkan data ke dalam database] 
[Input  : Data registrasi] 
[Output : Hasil proses registrasi] 
1: Mengambil data registrasi yang dikirimkan 
2: IF data sudah benar dan username belum pernah ada THEN  
3:   Data user disimpan pada database 
4:   Mengirimkan status yang bernilai benar dengan format XML 
5: ELSE 
6:   Mengirimkan status yang bernilai salah dengan format XML 
7: END IF 
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5.4.2.2 Cek Forgot Password 
 Setelah proses forgot password pada fasilitas forgot password dengan 

Adobe Flex, data yang sudah dimasukkan oleh user akan dikirimkan ke halaman 

PHP. Pada proses forgot password di halaman PHP dilakukan pengecekan 

terhadap password yang sesuai dengan alamat email dan pertanyaan serta 

jawabannya. Status berhasil atau tidaknya proses forgot password dikembalikan 

dengan format XML. Untuk algoritma proses registrasi ini dapat dilihat pada 

algoritma 5.11. 

 
Algoritma 5.11 Cek_ForgotPassword 
[Fungsi : Mencari password ke dalam database] 
[Input  : Data forgot password] 
[Output : Hasil proses forgot password] 
1: Mengambil data forgot password yang dikirimkan 
2: IF data sesuai dengan database THEN  
3:   Mengirimkan password user ke emailnya 
4:   Mengirimkan status yang bernilai benar dengan format XML 
5: ELSE 
6:   Mengirimkan status yang bernilai salah dengan format XML 
7: END IF 
 

5.4.2.3 Cek Feedback 
 Setelah proses feedback pada fasilitas feedback dengan Adobe Flex, 

jawaban yang sudah dimasukkan oleh user akan dikirimkan ke halaman PHP. 

Pada proses feedback di halaman PHP dilakukan proses pemasukkan data 

jawaban tersebut ke dalam database. Status berhasil atau tidaknya proses feedback 

dikembalikan dengan format XML. Untuk algoritma proses feedback ini dapat 

dilihat pada algoritma 5.12. 

 
Algoritma 5.12 Cek_Feedback 
[Fungsi : Memasukkan jawaban ke dalam database] 
[Input  : Data feedback] 
[Output : Hasil proses feedback] 
1: Mengambil data feedback yang dikirimkan 
2: IF data sukses dimasukkan THEN  
3:   Mengirimkan email kepada penjawab feedback 
4:   Mengirimkan status yang bernilai benar dengan format XML 
5: ELSE 
6:   Mengirimkan status yang bernilai salah dengan format XML 
7: END IF 
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5.4.2.4 Cek Contact Us 
 Setelah proses contact us pada fasilitas contact us dengan Adobe Flex, 

komentar yang sudah diberikan oleh user akan dikirimkan ke halaman PHP. Pada 

proses contact us di halaman PHP dilakukan proses pemasukkan data komentar 

tersebut ke dalam database. Status berhasil atau tidaknya proses contact us 

dikembalikan dengan format XML. Untuk algoritma proses contact us ini dapat 

dilihat pada algoritma 5.13. 

 
Algoritma 5.13 Cek_ContactUs 
[Fungsi : Memasukkan komentar ke dalam database] 
[Input  : Data contact us] 
[Output : Hasil proses contact us] 
1: Mengambil data feedback yang dikirimkan 
2: IF data sukses dimasukkan THEN  
3:   Mengirimkan email kepada pemberi komentar 
4:   Mengirimkan status yang bernilai benar dengan format XML 
5: ELSE 
6:   Mengirimkan status yang bernilai salah dengan format XML 
7: END IF 
 

5.4.2.5 Cek Login 
 Setelah proses login pada fasilitas login dengan Adobe Flex, data yang 

sudah dimasukkan oleh user akan dicek ke halaman PHP. Pada proses login di 

halaman PHP dilakukan pengecekan terhadap data yang sudah diberikan. Jika 

username yang dimasukkan oleh user tersebut sudah ada pada database dan 

password yang dimasukkan sesuai dengan username tersebut, maka halaman PHP 

akan mengembalikan nilai yang bernilai benar, sebaliknya jika username tersebut 

tidak ada atau password tidak sesuai maka halaman PHP mengembalikan nilai 

yang bernilai salah. Status berhasil atau tidaknya proses login dikembalikan harus 

dengan format XML. Untuk algoritma proses login ini dapat dilihat pada 

algoritma 5.14. 

 
Algoritma 5.14 Cek_Login 
[Fungsi : Melakukan pengecekan data user ke dalam database] 
[Input  : Data login] 
[Output : Hasil proses login] 
1: Mengambil data login yang dikirimkan 
2: IF username ada dalam database dan password sesuai THEN  
3:   Mengirimkan status yang bernilai benar dengan format XML 
4: ELSE 
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Algoritma 5.14 Lanjutan 
5:   Mengirimkan status yang bernilai salah dengan format XML 
6: END IF 
 

5.4.2.6 Cek Laporan 
 Algoritma ini untuk menampilkan data-data contact us yang terdapat 

dalam database. Algoritma ini hanya dipakai pada halaman admin saja. 

Pemanggilan dari PHP ini dipanggil dari halaman Flex. Algoritma ini dapat dapat 

digunakan untuk semua jenis laporan yang ingin ditampilkan oleh admin. Berikut 

ini dapat dilihat algoritma 5.15 untuk laporan secara umum. 

 
Algoritma 5.15 Cek_Laporan 
[Fungsi : Menampilkan data contact us yang ada] 
[Input  : Pemanggilan laporan] 
[Output : Hasil Laporan Contact Us] 
1: Membuka koneksi database 
2: Memilih tabel yang ingin dilihat laporannya 
3: WHILE data belum berada pada akhir tabel DO 
4:   Menampilkan isi tabel dengan format XML 
5: END WHILE 
6: Mencetak hasil XML, yang akan diambil oleh Flex 
 

5.4.3 Desain Prosedural untuk Komponen SpringGraph 
 Pada subbab ini akan dibahas mengenai algoritma-algoritma yang akan 

digunakan pada pembuatan music-map dalam pembuatan komponen music-map. 

Algoritma-algoritma yang akan dibahas meliputi bagian-bagian yang telah 

dijelaskan pada subbab desain arsitektural komponen SpringGraph. 

 

5.4.3.1 Node 
 Algoritma ini untuk mendeklarasikan sebuah node atau verteks yang 

nantinya akan digambarkan pada graf. Algoritma ini merupakan bagian dasar atau 

akar dari bagian ForceDirectedLayout yang akan digunakan untuk proses 

penghitungan graf. Bagian ini nantinya dapat digunakan oleh bagian-bagian lain 

untuk komponen yang akan dibuat. Berikut ini dapat dilihat algoritma 5.16 untuk 

pembuatan class atau bagian Node. 
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Algoritma 5.16 Node 
1: Membuat fungsi set_x, untuk mengatur posisi x dari node 
2: Membuat fungsi get_x, untuk mendapatkan posisi x dari node 
3: Membuat fungsi set_dx, untuk mengatur besar nilai dx dari 

node 
4: Membuat fungsi get_dx, untuk mendapatkan besar nilai dx dari 

node 
 

5.4.3.2 IEdge 
 Algoritma ini untuk mendeklarasikan fungsi yang digunakan untuk 

mendapatkan panjang, asal, dan tujuan untuk penggambaran sebuah edge. Bagian 

ini nantinya dapat digunakan oleh bagian-bagian lain untuk komponen yang akan 

dibuat. Berikut ini dapat dilihat algoritma 5.17 untuk pembuatan class atau bagian 

IEdge. 

 
Algoritma 5.17 IEdge 
1: Membuat fungsi getLength, untuk mendapatkan panjang edge 
2: Membuat fungsi getFrom, untuk mendapatkan posisi awal 

penggambaran edge 
3: Membuat fungsi getTo, untuk mendapatkan posisi akhir 

penggambaran edge 
 

5.4.3.3 AbstractEdge 
 Algoritma ini digunakan untuk melakukan pengaturan panjang, asal, dan 

tujuan node yang berhubungan. Selain itu dilakukan juga pengisian fungsi yang 

sebelumnya berada pada bagian IEdge. Berikut ini dapat dilihat algoritma 5.18 

untuk pembuatan class atau bagian AbstractEdge. 

 
Algoritma 5.18 AbstractEdge 
1: Membuat fungsi AbstractEdge, untuk melakukan proses 

deklarasi besar nilai panjang edge, awal, dan akhir node 
2: Menulis kembali fungsi getFrom yang ada pada bagian IEdge 
3: Menulis kembali fungsi getTo yang ada pada bagian IEdge 
4: Menulis kembali fungsi getLength yang ada pada bagian IEdge 
 

5.4.3.4 IForEachNode, IForEachNodePair, dan IForEachEdge 
 Algoritma IForEachNode digunakan untuk deklarasi fungsi untuk setiap 

node yang ada. Nantinya fungsi ini akan dituliskan kembali pada bagian 

IDataProvider.  
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Algoritma IForEachNodePair digunakan untuk deklarasi fungsi untuk 

setiap node berpasangan yang ada. Nantinya fungsi ini akan dituliskan kembali 

pada bagian IDataProvider.  

Algoritma IForEachEdge digunakan untuk deklarasi fungsi untuk setiap 

edge yang ada. Nantinya fungsi ini akan dituliskan kembali pada bagian 

IDataProvider. Berikut ini dapat dilihat algoritma 5.19 untuk pembuatan class atau 

bagian IForEachNode, IForEachNodePair, dan IForEachEdge. 

 
Algoritma 5.19 IForEachNode, IForEachNodePair, dan IForEachEdge 
1: Untuk IForEachNode, membuat fungsi forEachNode, untuk 

melakukan perulangan untuk setiap node yang ada 
2: Untuk IForEachNodePair, membuat fungsi forEachNodePair, 

untuk melakukan perulangan untuk setiap node berpasangan 
yang ada 

3: Untuk IForEachEdge, membuat fungsi forEachEdge, untuk 
melakukan perulangan untuk setiap edge yang ada 

 

5.4.3.5 IDataProvider 
 Algoritma ini digunakan untuk menggabungkan data-data node, edge, dan 

node yang berpasangan menjadi sebuah bagian yang didalamnya langsung dapat 

diakses fungsi dari bagian IForEachNode, IForEachNodePair, dan IForEachEdge. 

Nantinya bagian ini akan digunakan pada ForceDirectedLayout untuk bisa 

mengakses semua node, node yang berpasangan, dan edge. Berikut ini dapat 

dilihat algoritma 5.20 untuk pembuatan class atau bagian IDataProvider. 

 
Algoritma 5.20 IDataProvider 
1: Membuat fungsi forAllNodes yang akan digunakan pada 

forcedirectedlayout 
2: Membuat fungsi forAllEdges yang akan digunakan pada 

forcedirectedlayout 
3: Membuat fungsi forAllNodePairs yang akan digunakan pada 

forcedirectedlayout 
 

5.4.3.6 ForceDirectedLayout 
 Algoritma ini digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap graf yang 

akan digambarkan pada music-map. Pada bagian ini digunakan algoritma Force-

Directed Graph. Bagian ini juga yang memberikan animasi pada graf. Bagian 

ForceDirectedLayout terdiri dari beberapa bagian lainnya, yaitu Node, 

IForEachNode, IForEachNodePair, IForEachEdge, IDataProvider, dan IEdge. 
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Berikut ini dapat dilihat algoritma 5.21 untuk pembuatan class atau bagian 

ForceDirectedGraph. 

 
Algoritma 5.21 ForceDirectedLayout 
1: Deklarasi variabel yang dibutuhkan untuk proses perhitungan 

algoritma force-directed graph 
2: Deklarasi data provider yang didapatkan dari IDataProvider 
3: Membuat fungsi setRigidity untuk mengatur gerak graf 
4: Membuat fungsi setDragNode untuk menentukan node mana yang 

didrag 
5: Membuat fungsi relaxEdges untuk menyatukan node yang 

terhubung agar dekat satu sama lain 
6: Membuat fungsi avoidLabels untuk perhitungan gerakan tolak 

menolak untuk masing-masing node 
7: Membuat fungsi untuk memulai gerak graf dan fungsi untuk 

menstabilkan graf 
8: Menuliskan kembali fungsi forEachEdge yang ada pada 

IForEachEdge 
9: Menuliskan kembali fungsi forEachNode yang ada pada 

IForEachNode 
10: Menuliskan kembali fungsi forEachNodePair yang ada pada 

IForEachNodePair 
 

5.4.3.7 Item 
 Algoritma ini digunakan untuk untuk mendeklarasikan item atau data dari 

musik yang didapatkan dari web service. bagian Item hampir digunakan oleh 

seluruh bagian yang ada pada SpringGraph. Berikut ini dapat dilihat algoritma 

5.22 untuk pembuatan class atau bagian Item. 

 
Algoritma 5.22 Item 
1: Membuat fungsi get_id dan set_id untuk mengatur kode dari 

item tersebut karena setiap item memiliki kode yang berbeda 
2: Membuat fungsi get_data dan set_data untuk mengatur isi data 

dari kode item pada baris 1 
3: Membuat fungsi okToMove untuk mengetahui apakah graf boleh 

dipindahkan atau tidak 
 

5.4.3.8 Graph 
 Algoritma ini melakukan penggambaran graf, yaitu menggambar, 

menghapus, menghubungkan, memutuskan, menghitung jumlah dari item yang 

ada pada graf. Data yang didapat diperoleh dari XML. Berikut ini dapat dilihat 

algoritma 5.23 untuk pembuatan class atau bagian Graph. 
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Algoritma 5.23 Graph 
1: Deklarasi variabel-variabel yang akan dibutuhkan 
2: Membuat fungsi fromXML untuk memproses data yang didapatkan 

dari  
3: Membuat fungsi remove untuk menghapus sebuah item pada graf 
4: Membuat fungsi unlink untuk menghapus hubungan antar 2 item 

pada graf atau menghapus edgenya 
5: Membuat fungsi get_edges untuk mengambil data dari edge yang 

ada 
6: Membuat fungsi get_nodes untuk mengambil data dari node yang 

ada 
7: Membuat fungsi get_hasNodes untuk melakukan pengecekkan 

apakah graf tersebut mempunyai node atau tidak 
8: Membuat fungsi get_nodeCount untuk mendapatkan jumlah node 

yang ada pada graf tersebut 
9: Membuat fungsi link yang digunakan untuk menghubungkan 2 

node yang saling berhubungan 
10: Membuat fungsi add yang digunakan untuk menambahkan item ke 

dalam graf 
11: Membuat fungsi linked untuk mengetahui apakah 2 buah item 

saling berhubungan 
12: Membuat fungsi getLinkData untuk mendapatkan data yang 

berhubungan dengan sebuah link 
13: Membuat fungsi numLinks untuk mengetahui berapa jumlah item 

yang saling berhubungan dengan item yang diinginkan 
14: Membuat fungsi hasNode untuk mengetahui apakah sebuah item 

dengan kode yang diberikan berada pada graf 
15: Membuat fungsi find untuk menemukan item dengan kode yang 

diberikan pada graf 
16: Membuat fungsi neighbors untuk mendapatkan data dari item 

yang berhubungan dengan kode yang diberikan 
17: Membuat distinguishedItem untuk mengetahui item yang pertama 

berada pada graf 
18: Membuat fungsi empty untuk menghapus semua item yang ada 

pada graf 
 

5.4.3.9 GraphNode 
 Algoritma ini digunakan juga bagian Node pada ForceDirectedLayout dan 

membutuhkan bagian Item juga. Bagian ini berfungsi sebagai node yang akan 

digambarkan pada graf. Berikut ini dapat dilihat algoritma 5.24 untuk pembuatan 

class atau bagian GraphNode. 

 
Algoritma 5.24 GraphNode 
1: Membuat fungsi getX, setX, getY, dan setY untuk mengatur 

posisi node pada graf 
2: Membuat fungsi getRepulsion untuk mendapatkan nilai tolak 

menolak antar item 
 

5.4.3.10 GraphDataProvider 
 Algoritma ini merupakan algoritma yang didalamnya terdapat data-data 

yang diperlukan dalam penggambaran graf. Algoritma lain yang diperlukan yaitu 
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Item, Graph, GraphNode, Node, IEdge, IForEachNodePair, IForEachNode, 

IForEachEdge, dan IDataProvider. Kebanyakan isi dari algoritma ini adalah sama 

dengan bagian yang diperlukan, yaitu hanya melakukan pendeklarasian kembali 

fungsi yang ada. Berikut ini dapat dilihat algoritma 5.25 untuk pembuatan class 

atau bagian GraphDataProvider. 

 
Algoritma 5.25 GraphDataProvider 
1: Deklarasi variabel-variabel yang akan dibutuhkan 
2: Membuat fungsi makeGraphNode untuk membuat node pada graf 

dengan parameter item 
3: Menuliskan kembali fungsi forAllNodes yang sebelumnya ada 

pada bagian IForEachNode 
4: Menuliskan kembali fungsi forAllEdges yang sebelumnya ada 

pada bagian IForEachEdge 
5: Menuliskan kembali fungsi forAllNodePairs yang sebelumnya 

ada pada bagian IForEachNodePair 
6: Membuat fungsi set_Graph untuk membuat atau mengatur graf 

dengan cara mengatur kembali edge dan node 
7: Membuat fungsi findNode untuk menemukan node dalam graf 
 

5.4.3.11 GraphEdge, HistorySeed, HistorySeedView 
 Algoritma GraphEdge merupakan turunan dari AbstractEdge pada bagian 

ForceDirectedLayout dan membutuhkan GraphNode. Bagian ini juga melakukan 

pendeklarasian kembali fungsi yang ada pada AbstractEdge.  

Algoritma HistorySeed hanya berguna sebagai pemancing agar dapat 

melakukan penggambaran dan menggunakan Item juga untuk melakukan 

pengecekkan lainnya.  

Algoritma HistorySeedView berguna untuk melakukan pengesetan data 

yang dibutuhkan untuk penggambaran graf. Algoritma ini mengunci posisi y 

dalam penggambaran graf pertama kali. Berikut ini dapat dilihat algoritma 5.26 

untuk pembuatan class atau bagian GraphEdge, HistorySeed, dan 

HistorySeedView. 

 
Algoritma 5.26 GraphEdge, HistorySeed, dan HistorySeedView 
1: Untuk GraphEdge, menuliskan kembali fungsi getLength yang 

sebelumnya terdapat pada bagian AbstractEdge 
2: Untuk HistorySeed, menuliskan kembali fungsi okToMove yang 

sebelumnya terdapat pada bagian Item 
3: Untuk HistorySeedView, membuat fungsi set_x dan set_y untuk 

mengunci posisi x dan y dari sebuah node  
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5.4.3.12 DefaultItemView 
 Algoritma ini digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap besar graf 

yang sudah digambar. Berikut ini dapat dilihat algoritma 5.30 untuk pembuatan 

class atau bagian DefaultItemView. 

 
Algoritma 5.27 DefaultItemView 
1: Membuat fungsi get_data untuk mendapatkan data jika ada yang 

berubah 
2: Membuat fungsi set_data untuk membuat perubahan terhadap 

graf 
 

5.4.3.13 IEdgeRenderer dan IViewFactory 
 Algoritma IEdgeRenderer akan dipanggil setiap kali jika ada 2 item yang 

berhubungan atau yang akan digambarkan edgenya. Algoritma IViewFactory 

digunakan untuk merepresentasikan item pada graf atau yang akan digambarkan 

pada graf. Berikut ini dapat dilihat algoritma 5.28 untuk pembuatan class atau 

bagian IEdgeRenderer dan IViewFactory. 

 
Algoritma 5.28 IEdgeRenderer dan IViewFactory 
1: Untuk IEdgeRenderer, membuat fungsi draw untuk menggambar 

sebuah link antar 2 item yang berhubungan 
2: Untuk IViewFactory, membuat fungsi getView untuk 

merepresentasikan sebuah item pada graf 
 

5.4.3.14 SpringGraph 
 Algoritma ini menggunakan semua bagian yang dibuat pada bagian 

SpringGraph dan juga menggunakan bagian ForceDirectedLayout. Algoritma ini 

nantinya yang akan melakukan penggambaran graf seluruhnya ke dalam daerah 

msuic-map yang telah disediakan. ForceDirectedLayout diperlukan untuk 

melakukan perhitungan tata letak dan animasi graf, sedangkan SpringGraph yang 

bertugas untuk melakukan penggambaran.  

 Pada algoritma ini juga dilakukan proses perubahan nilai untuk variabel-

variabel yang dibutuhkan oleh algoritma Force-Directed graph. Berikut ini dapat 

dilihat algoritma 5.29 untuk pembuatan class atau bagian SpringGraph. 
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Algoritma 5.29 SpringGraph 
1: Membuat fungsi drawEdge untuk menggambar edge dengan asal 

dan tujuan node dan dengan warna yang sesuai 
2: Membuat fungsi removeComponent untuk menghapus item yang 

diinginkan 
3: Membuat fungsi addComponent untuk memasukkan sebuah item ke 

dalam graf 
4: Membuat fungsi drag agar sebuah item dapat dilakukan drag 

atau digeser 
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BAB VI 

IMPLEMENTASI 
 

Setelah desain sistem telah ditentukan maka selanjutnya adalah 

mewujudkannya dalam suatu implementasi program. Pada implementasi dari 

program ini mengacu pada desain prosedural yang sudah dibahas pada bab 5. 

Pada bab ini dijelaskan mengenai tahap-tahap pembuatan sistem dengan 

menggunakan Adobe Flex 3.0 dan PHP 5.2.6. Bagian-bagian yang dibahas antara 

lain implementasi dari tiap aplikasi. Implementasi yang akan dibahas dibagi 

menjadi dua bagian yaitu implementasi untuk fasilitas situs dan implementasi 

untuk navigasi situs yang dibuat dengan PHP. Tiap-tiap aplikasi dijelaskan pada 

masing-masing subbab dilengkapi dengan segmen program dan penjelasannya.  

 

6.1 Implementasi untuk Fasilitas pada Situs 
 Implementasi untuk fasilitas-fasilitas pada situs ini akan 

diimplementasikan menggunakan Adobe Flex 3.0. Tapi untuk mengakses ke 

database digunakan bahasa pemrograman PHP. Pembahasan mengenai 

implementasi pada fasilitas-fasilitas yang ada ini akan dijelaskan di bawah ini. 

Segmen program yang ada tidak akan membahas tentang program pada desain 

tampilan, melainkan hanya program-program penting saja. 

 

6.1.1 Login 
Pada fasilitas login permrograman dilakukan pada PHP dan Flex. Pada 

Flex akan digunakan bahasa MXML dan ActionScript. Segmen program yang 

akan dibahas adalah pemanggilan halaman PHP dari Flex, pengecekan database 

pada PHP, dan Pengolahan hasil yang didapat dari PHP. 

 
Segmen Program 6.1 Pemanggilan Halaman Cek_Login 
1: <mx:HTTPService id="login_user" result="checkLogin(event)" 

showBusyCursor="true" method="POST" 
url="http://localhost/TA/cek_loginFlex.php" 
useProxy="false"> 

2:   <mx:request xmlns=""> 
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Segmen Program 6.1 Lanjutan 
3:     <username>{edit_Username.text}</username> 
4:     <password>{edit_Password.text}</password> 
5:   </mx:request> 
6: </mx:HTTPService> 

 

Pada baris 1 dan 6 digunakan untuk melakukan koneksi atau pemanggilan 

ke halaman PHP yang mana akan melakukan pengecekan ke dalam database. 

Baris 2 sampai 5 digunakan untuk passing parameter ke halaman PHP. Metode 

yang digunakan untuk passing parameter adalah POST, karena pada pemanggilan 

halaman PHP sudah di deklarasikan metodenya yaitu POST. Baris 3 dan 4 

merupakan parameter yang dipassingkan adalah username dari komponen edit 

username dan password dari komponen edit password. 

 
Segmen Program 6.2 Pengecekan Database untuk Proses Login 
1: $mysql = mysql_connect(DATABASE_SERVER, DATABASE_USERNAME, 

DATABASE_PASSWORD) or die(mysql_error()); 
2: mysql_select_db( DATABASE_NAME ); 
3: $username = mysql_real_escape_string($_POST["username"]); 
4: $password = mysql_real_escape_string($_POST["password"]); 
5: $query = "SELECT * FROM member WHERE username = '$username' 

AND password = '$password'"; 
6: $result = mysql_fetch_array(mysql_query($query)); 
7: $output = "<loginsuccess>"; 
8: if(!$result) { 
9:   $output .= "no"; 
10: }else{ 
11:   $output .= "yes"; 
12:   $_SESSION["sudah_login"]="2"; 
13:   $_SESSION["userflash"]=$_POST["username"]; 
14:   $_SESSION["emailuser"]=$emailuser; 
15: } 
16: $output .= "</loginsuccess>"; 
17: print ($output); 

 

Untuk koneksi ke database MySQL digunakan sintaks pada baris 1. 

Sebelumnya telah dideklarasikan nama, username, dan password untuk database 

yang dipakai. Baris 2 untuk memilih database yang dipakai, yaitu databaseta. 

Baris 3 dan 4 digunakan untuk mengambil parameter yang sudah dipassingkan 

dari Flex, yaitu username dan password. Pada baris 5 dilakukan proses query yang 

akan melakukan pengecekan ke database apakah username dan password tersebut 

ada dalam database. Baris 6 query yang ada pada baris 5 akan dijalankan agar 
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mengetahui hasilnya. Baris 7 sampai 16 digunakan untuk melakukan format XML 

agar hasil dapat dibaca oleh Flex. Jika hasil dari query yang dijalankan tidak 

menemukan data, maka output akan diisi dengan kata no, demikian sebaliknya. 

Baris 12 sampai 14 digunakan untuk menyimpan username dan email ke dalam 

session. Session dibutuhkan untuk keamanan masing-masing username. Selain itu 

user tidak harus terus memasukkan username dan passwordnya berulang kali. 

Session disimpan pada masing-masing komputer user. Baris 17 untuk mencetak 

hasil XML tersebut agar dapat ditangkap oleh Flex. 

 
Segmen Program 6.3 Pengolahan Hasil Cek_Login pada Flex 
1: private function checkLogin(evt:ResultEvent):void { 
2:   if(evt.result.loginsuccess == "yes") { 
3:     currentState = "Logged In"; 
4:     username = escape(username); 
5:     mx.controls.Alert.show("Welcome, "+username); 
6:     var urlDownload:String = "http://localhost/TA/login.php" 
7:     navigateToURL(new URLRequest(urlDownload), '_self'); 
8:   } 
9:   if(evt.result.loginsuccess == "no") { 
10:     mx.controls.Alert.show("Invalid username/password"); 
11:   } 
12: } 

 

Segmen program 6.3 merupakan program pada Flex dengan menggunakan 

bahasa pemrograman ActionScript 3.0. Pada program ini akan dikelola hasil dari 

XML yang didapat dari PHP. Baris 1 merupakan nama fungsi yang berfungsi 

sebagai event handler dari pemanggilan sebelumnya. Baris 2 sampai 8 akan 

dijalankan jika username dan password ada dalam database. Sebaliknya baris 9 

sampai 11 jika username dan password tidak ada dalam database. Baris 3 dan 4 

digunakan untuk mengubah state dari panel, karena pada fasilitas ini digunakan 

panel. Baris 5 untuk menampilkan pesan selamat datang kepada user. Baris 6 dan 

7 untuk memindahkan dari halaman saat ini ke halaman login. Sedangkan baris 10 

untuk menampilkan pesan jika username atau password tidak ada dalam database. 

 

6.1.2 Register 
Fasilitas register dijalankan jika user belum mendaftar pada situs. Bahasa 

pemrograman yang dipakai sama seperti fasilitas login sebelumnya. Segmen 
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program yang akan dibahas adalah pemanggilan halaman PHP dari Flex, 

pengecekan database pada PHP, dan Pengolahan hasil yang didapat dari PHP. 

Selain itu juga akan dibahas mengenai segmen program untuk melakukan 

pemanggilan web service untuk pengecekan email dan juga email validator yang 

dimiliki oleh Flex. Selain email validator akan dijelaskan juga mengenai text 

validator. 

 
Segmen Program 6.4 Pemanggilan Halaman Cek_Signup 
1: <mx:HTTPService id="ins_member" result="insMember(event)" 

showBusyCursor="true" method="POST" 
url="http://localhost/TA/cek_signup.php" useProxy="false"> 

2:   <mx:request xmlns=""> 
3:     <fname>{edit_fname.text}</fname> 
4:     <lname>{edit_lname.text}</lname> 
5:     <email>{edit_Email.text}</email> 
6:     <username>{edit_username.text}</username> 
7:     <password>{edit_password.text}</password> 
8:     <question>{combobox_question.text}</question> 
9:     <answer>{edit_answer.text}</answer> 
10:   </mx:request> 
11: </mx:HTTPService> 

 

Segmen program 6.4 merupakan potongan program dari fasilitas yang 

dibuat dengan Flex. Pada baris 1 dan 11 digunakan untuk melakukan koneksi atau 

pemanggilan ke halaman PHP yang mana akan melakukan proses insert ke dalam 

database. Baris 2 sampai 10 digunakan untuk passing parameter ke halaman PHP. 

Metode yang digunakan untuk passing parameter adalah POST, karena pada 

pemanggilan halaman PHP sudah di deklarasikan metodenya yaitu POST. Baris 3 

sampai 9 merupakan parameter yang dipassingkan adalah firstname dari 

komponen edit fname, lastname dari komponen edit lname, email dari edit email, 

username dari komponen edit username, password dari komponen edit password, 

question dari komponen combobox question, dan answer dari komponen edit 

answer. Question dan answer digunakan sebagai pertanyaan khusus jika sewaktu-

waktu user lupa dengan passwordnya. 

 
Segmen Program 6.5 Pengecekan Database untuk Proses Register 
1: $mysql = mysql_connect(DATABASE_SERVER, DATABASE_USERNAME, 

DATABASE_PASSWORD) or die(mysql_error()); 
2: mysql_select_db( DATABASE_NAME ); 
3: $fname = mysql_real_escape_string($_POST["fname"]); 
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Segmen Program 6.5 Lanjutan 
4: $lname = mysql_real_escape_string($_POST["lname"]); 
5: $email = mysql_real_escape_string($_POST["email"]); 
6: $username = mysql_real_escape_string($_POST["username"]); 
7: $password = mysql_real_escape_string($_POST["password"]); 
8: $question = 

strtolower(mysql_real_escape_string($_POST["question"])); 
9: $answer = mysql_real_escape_string($_POST["answer"]); 
10: $level = "2"; 
11:  
12: //Autogenerate Kode 
13: $ctr1 = 0; 
14: $query = "SELECT * FROM member"; 
15: $result = mysql_query($query); 
16: while($row = mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC)) 

{$ctr1++;} 
17: $ctr1++; 
18: if ($ctr1<10) $gen='U000'.$ctr1; 
19: else if ($ctr1<100) $gen='U00'.$ctr1; 
20: else if ($ctr1<1000) $gen='U0'.$ctr1; 
21: else if ($ctr1<10000) $gen='U'.$ctr1; 
22:  
23: $query = "INSERT INTO member VALUES 

('$gen','$fname','$lname','$email','$username','$password','
$question','$answer','$level')"; 

24: $result = mysql_query($query); 
25:  
26: //start outputting the XML 
27: $output = "<insertmembersuccess>"; 
28: if(!$result) { 
29:   $output .= "no"; 
30: }else{ 
31:   $mail_to=$email; 
32:   $mail_from="melody@indramaryati.com"; 
33:   $mail_sub="Welcome Friend"; 
34:   $mail_mesg="Welcome to Melody's World!\nPlease remind your 

username and answer of question that you choose! You can 
keep or delete this message!\n\nUsername : $username \n 
Question : $question \n Answer : $answer"; 

35:   $mail_header="From:$mail_from"; 
36:   mail($mail_to,$mail_sub,$mail_mesg,$mail_header); 
37:   $output .= "yes"; 
38: } 
39: $output .= "</insertmembersuccess>"; 
40: print ($output); 

 

Segmen program 6.5 merupakan potongan program dari fasilitas yang 

dibuat dengan program PHP yang akan melakukan proses insert data kedalam 

database. Selain itu juga akan dilakukan proses autogenerate untuk kode user yang 

sudah mendaftar dan juga proses newsletter yang akan memberikan email kepada 

user. Untuk koneksi ke database MySQL digunakan sintaks pada baris 1. 
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Sebelumnya telah dideklarasikan nama, username, dan password untuk database 

yang dipakai. Baris 2 untuk memilih database yang dipakai, yaitu databaseta. 

Baris 3 sampai 10 digunakan untuk mengambil parameter yang sudah 

dipassingkan dari Flex. Pada baris 12 sampai 21 dilakukan proses autogenerate 

untuk kode user. Baris 23 dan 24 digunakan untuk melakukan proses insert ke 

dalam database. 

Baris 26 sampai 39 digunakan untuk melakukan format XML agar hasil 

dapat dibaca oleh Flex. Jika hasil dari query yang dijalankan tidak menemukan 

data, maka output akan diisi dengan kata no, demikian sebaliknya. Baris 31 

sampai 36 digunakan untuk mengirimkan email kepada user yang melakukan 

register. Email yang dikirimkan berisi username dan pertanyaan khusus yang 

sudah dipilih sebelumnya. Baris 40 untuk mencetak hasil XML tersebut agar 

dapat ditangkap oleh Flex. 

 
Segmen Program 6.6 Pengolahan Hasil Cek_Signup pada Flex 
1: private function insMember(evt:ResultEvent):void { 
2:   if(evt.result.insertmembersuccess == "yes") { 
3:     Alert.show("You are one of our member now!"); 
4:     cancel(); 
5:   } else 
6:   if(evt.result.insertmembersuccess == "no") { 
7:     Alert.show("Username already exist!"); 
8:   } 
9: } 

 

Pada segmen program 6.6 akan dikelola hasil dari XML yang didapat dari 

PHP. Baris 1 merupakan nama fungsi yang berfungsi sebagai event handler dari 

pemanggilan sebelumnya. Baris 2 sampai 5 akan dijalankan jika username dan 

password ada dalam database. Sebaliknya baris 6 sampai 8 jika username dan 

password tidak ada dalam database. Baris 3 akan menampilkan pesan bahwa user 

merupakan salah satu member dari situs. Baris 4 merupakan fungsi cancel yang 

berguna untuk mengembalikan isian edit ataupun combobox menjadi bersih. Baris 

7 untuk menampilkan pesan bahwa username sudah ada dalam database. 
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Segmen Program 6.7 Text dan Email Validator 
1: <mx:Validator id="reqValid" required="true"  

source="{edit_fname,edit_username,edit_password,edit_repassw 
ord,edit_answer}" property="text"     
valid="handleValid(event)" invalid="handleValid(event)"/>  

2: <mx:EmailValidator source="{edit_Email}" property="text"  
3: trigger="{Register}" triggerEvent="click" 
4: valid="emailValid(event)" invalid="emailValid(event)"/>   

 

Pada segmen program 6.7 digunakan untuk melakukan validasi terhadap 

input yang diberikan. Pada baris 1 merupakan validasi untuk text yang akan 

dilakukan pada edit fname, username, password, repassword, dan answer. Edit-

edit tersebut dibutuhkan validasi karena wajib diisi oleh user. Untuk mengetahui 

valid atau tidak valid akan dilakukan handle event untuk validator tersebut. Baris 

2 untuk validasi email. Validator email akan dijalankan saat user menekan tombol 

Register dan dilakukan pada edit email. Untuk mengetahui valid atau tidak valid 

akan dilakukan sebuah handle event untuk validator email. 

 
Segmen Program 6.8 Handle untuk Text dan Email Validator 
1: private function 

handleValid(eventObj:ValidationResultEvent):void { 
2:   if(eventObj.type==ValidationResultEvent.VALID) 
3:     Register.enabled = true; 
4:   else 
5:     Register.enabled = false; 
6: } 
7:  
8: private function 

emailValid(eventObj:ValidationResultEvent):void { 
9:   if(eventObj.type==ValidationResultEvent.VALID) 
10:     Register.enabled = true; 
11:   else 
12:     Alert.show("Wrong E-Mail Format!"); 
13: }  

 

Pada segmen program 6.8 merupakan handle event untuk text dan email 

validator. Baris 1 sampai 6 merupakan handle untuk text validator dan baris 8 

sampai 13 merupakan handle untuk email validator. Baris 3 akan dijalankan jika 

text validator bernilai benar atau isiian yang diberikan tidak kosong maka tombol 

register dapat ditekan. Sebaliknya jika isian kosong maka tombol register tidak 

bisa ditekan, dapat dilihat pada baris 5. Baris 10 akan dijalankan jika email 

validator bernilai benar atau format email benar maka tombol register dapat 
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ditekan. Sebaliknya jika format email salah maka akan muncul pesan error, dapat 

dilihat pada baris 12. 

 
Segmen Program 6.9 Cek Email dengan Web Service 
1: <mx:WebService id="cek_Email" 

wsdl="http://www.webservicex.net/ValidateEmail.asmx?WSDL"  
showBusyCursor="true" > 

2:   <mx:operation name="IsValidEmail" resultFormat="object" 
result="cekEmail(event)"> 

3:     <mx:request> 
4:       <Email>{edit_Email.text}</Email> 
5:     </mx:request>  
6:   </mx:operation>  
7: </mx:WebService> 

 

Segmen program 6.9 ini digunakan untuk melakukan pengecekan email 

dengan menggunakan web service. Segmen program ini akan dijalankan setelah 

proses email validator sudah dijalankan. Baris 1 dan 7 dilakukan pemanggilan 

web service milik situs webservicex. Baris 2 dan 6 dilakukan pemilihan operasi 

untuk pengecekan email, yaitu IsValidEmail. Nantinya hasil dari pengecekan 

dengan web service akan dilakukan pemanggilan event cekEmail. Baris 3 sampai 

5 merupakan parameter yang dibutuhkan oleh web service agar operasi dapat 

dijalankan. 

 
Segmen Program 6.10 Hasil Pengecekan Web Service 
1: private function cekEmail(res:ResultEvent):void { 
2:   if(res.result) 
3:     if (edit_password.text==edit_repassword.text) { 
4:       ins_member.send(); 
5:     } else  
6:       Alert.show("Password not same!");  
7:   else 
8:     Alert.show("Email not Valid!"); 
9: } 

 

Segmen program 6.10 ini merupakan hasil dari pemanggilan web service. 

Baris 1 merupakan nama dari fungsi. Baris 2 sampai 6 akan dijalankan jika hasil 

dari web service bernilai benar. Baris 8 dijalankan jika hasil dari web service 

bernilai salah dan akan ditampilakn pesan error. Baris 3 dilakukan pengecekan 

apakah password dan repassword yang diberikan user sama. Baris 4 dijalankan 

jika password dan repassword sama, maka akan dilakukan proses insert ke 



136 

database. Baris 6 dijalankan jika password dan repassword berbeda dan akan 

ditampilkan pesan error. 

 

6.1.3 Contact Us 
Fasilitas contact us dijalankan jika user ingin memberikan komentar ke 

situs atau ingin menanyakan hal tentang situs kepada pihak admin. Bahasa 

pemrograman yang dipakai sama seperti fasilitas-fasilitas sebelumnya. Segmen 

program yang akan dibahas adalah pemanggilan halaman PHP dari Flex, 

pengecekan database pada PHP, dan Pengolahan hasil yang didapat dari PHP. 

Pada fasilitas ini juga digunakan web service untuk pengecekan email, email 

validator, dan text validator yang dimiliki oleh Flex. Pemanggilan web service 

untuk pengecekan email dapat dilihat pada segmen program 6.9 dan hasil dari 

pemanggilan dapat dilihat pada segmen program 6.10. Sedangkan untuk text dan 

email validator dapat dilihat pada segmen program 6.7 dan handlernya pada 

segmen program 6.8. 
 
Segmen Program 6.11 Pemanggilan Halaman Cek_InsContact 
1: <mx:HTTPService id="ins_contact" result="insContact(event)" 

showBusyCursor="true" method="POST" 
url="http://localhost/TA/cek_insContact.php" 
useProxy="false"> 

2:   <mx:request xmlns=""> 
3:     <email>{edit_Email.text}</email> 
4:     <subject>{edit_Subject.text}</subject> 
5:     <message>{textArea_Msg.text}</message> 
6:   </mx:request> 
7: </mx:HTTPService> 

 

Segmen program 6.11 merupakan potongan program dari fasilitas yang 

dibuat dengan Flex. Pada baris 1 dan 7 digunakan untuk melakukan koneksi atau 

pemanggilan ke halaman PHP yang mana akan melakukan proses insert ke dalam 

database. Baris 2 sampai 6 digunakan untuk passing parameter ke halaman PHP. 

Metode yang digunakan untuk passing parameter adalah POST, karena pada 

pemanggilan halaman PHP sudah di deklarasikan metodenya yaitu POST. Baris 3 

sampai 5 merupakan parameter yang dipassingkan adalah email dari edit email, 
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subject dari komponen edit subject, dan message dari komponen text area 

message. 

 
Segmen Program 6.12 Pengecekan Database untuk Proses Contact Us 
1: $mysql = mysql_connect(DATABASE_SERVER, DATABASE_USERNAME, 

DATABASE_PASSWORD) or die(mysql_error()); 
2: mysql_select_db( DATABASE_NAME ); 
3: $email = mysql_real_escape_string($_POST["email"]); 
4: $subject = mysql_real_escape_string($_POST["subject"]); 
5: $message = mysql_real_escape_string($_POST["message"]); 
6:  
7: //Autogenerate Kode 
8: $ctr1 = 0; 
9: $query = "SELECT * FROM msg_contact"; 
10: $result = mysql_query($query); 
11: while($row = mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC)) 

{$ctr1++;} 
12: $ctr1++; 
13: if ($ctr1<10) $gen='C000'.$ctr1; 
14: else if ($ctr1<100) $gen='C00'.$ctr1; 
15: else if ($ctr1<1000) $gen='C0'.$ctr1; 
16: else if ($ctr1<10000) $gen='C'.$ctr1; 
17:  
18: $query = "INSERT INTO msg_contact VALUES 

('$gen','$email','$subject','$message')"; 
19: $result = mysql_query($query); 
20:  
21: //start outputting the XML 
22: $output = "<insertcontactsuccess>"; 
23: if(!$result) { 
24:   $output .= "no"; 
25: }else{ 
26:   $mail_to="melody@indramaryati.com"; 
27:   $mail_from=$email; 
28:   $mail_sub="New Comment!"; 
29:   $mail_mesg="One user already gave comment to Melody's 

World!\n\nSubject : $subject \n Message : $message"; 
30:   $mail_header="From:$mail_from"; 
31:   mail($mail_to,$mail_sub,$mail_mesg,$mail_header); 
32:   $output .= "yes"; 
33: } 
34: $output .= "</insertcontactsuccess >"; 
35: print ($output); 

 

Segmen program 6.12 merupakan potongan program dari fasilitas yang 

dibuat dengan program PHP yang akan melakukan proses insert data kedalam 

database. Selain itu juga akan dilakukan proses autogenerate untuk kode contact 

yang sudah memberikan komentar dan juga proses newsletter yang akan 

memberikan email kepada admin. Untuk koneksi ke database MySQL digunakan 
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sintaks pada baris 1. Sebelumnya telah dideklarasikan nama, username, dan 

password untuk database yang dipakai. Baris 2 untuk memilih database yang 

dipakai, yaitu databaseta. Baris 3 sampai 5 digunakan untuk mengambil parameter 

yang sudah dipassingkan dari Flex. Pada baris 7 sampai 16 dilakukan proses 

autogenerate untuk kode user. Baris 18 dan 19 digunakan untuk melakukan proses 

insert ke dalam database. 

Baris 21 sampai 34 digunakan untuk melakukan format XML agar hasil 

dapat dibaca oleh Flex. Jika hasil dari query yang dijalankan tidak menemukan 

data, maka output akan diisi dengan kata no, demikian sebaliknya. Baris 26 

sampai 31 digunakan untuk mengirimkan email kepada admin untuk menanggapi 

komentar yang sudah diberikan user. Email yang dikirimkan berisi email, subject, 

dan komentar yang sudah diberikan oleh user. Baris 35 untuk mencetak hasil 

XML tersebut agar dapat ditangkap oleh Flex. 

 
Segmen Program 6.13 Pengolahan Hasil Cek_InsContact pada Flex 
1: private function insContact(evt:ResultEvent):void { 
2:   if(evt.result.insertcontactsuccess == "yes") { 
3:     Alert.show("Message has been sent!"); 
4:     edit_Email.text = ''; 
5:     edit_Subject.text = ''; 
6:     textArea_Msg.text = ''; 
7:   } 
8:   if(evt.result.insertcontactsuccess == "no") 
9:     Alert.show("Failed to Send Message!"); 
10: } 

 

Pada segmen program 6.13 akan dikelola hasil dari XML yang didapat 

dari PHP. Baris 1 merupakan nama fungsi yang berfungsi sebagai event handler 

dari pemanggilan sebelumnya. Baris 2 sampai 7 akan dijalankan jika pesan 

komentar berhasil dimasukkan ke dalam database. Sebaliknya baris 8 sampai 9 

jika gagal memasukkan komentar ke dalam database. Baris 3 akan menampilkan 

pesan bahwa pesan komentar sudah berhasil dikirimkan. Baris 4 sampai 6 

berfungsi untuk membersihkan isian email, subject, dan pesan. Baris 9 untuk 

menampilkan pesan bahwa gagal memasukkan pesan komentar. 
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6.1.4 Feedback 
Fasilitas feedback dijalankan jika user memberikan feedback ke situs yang 

akan berguna untuk testing dari situs ini. Bahasa pemrograman yang dipakai sama 

seperti fasilitas-fasilitas sebelumnya. Segmen program yang akan dibahas adalah 

pemanggilan halaman PHP dari Flex, pengecekan database pada PHP, dan 

Pengolahan hasil yang didapat dari PHP. Pada fasilitas ini juga digunakan text 

validator yang dimiliki oleh Flex. Untuk penggunaan text validator dapat dilihat 

pada segmen program 6.7 dan handlernya pada segmen program 6.8. 
 
Segmen Program 6.14 Pemanggilan Halaman Cek_InsFeedback 
1: <mx:HTTPService id="ins_feedback" 

result="insFeedback(event)" showBusyCursor="true" 
method="POST" url="http://localhost/TA/cek_insFeedback.php" 
useProxy="false"> 

2:   <mx:request xmlns=""> 
3:     <email></email> 
4:     <soal1>{radiogroup1.selectedValue.toString()}</soal1> 
5:     <soal2>{radiogroup2.selectedValue.toString()}</soal2> 
6:     <soal3>{radiogroup3.selectedValue.toString()}</soal3> 
7:     <soal4>{radiogroup4.selectedValue.toString()}</soal4> 
8:     <soal5>{radiogroup5.selectedValue.toString()}</soal5> 
9:     <soal6>{radiogroup6.selectedValue.toString()}</soal6> 
10:     <soal7>{radiogroup7.selectedValue.toString()}</soal7> 
11:   </mx:request> 
12: </mx:HTTPService> 

 

Segmen program 6.14 merupakan potongan program dari fasilitas yang 

dibuat dengan Flex. Pada baris 1 dan 12 digunakan untuk melakukan koneksi atau 

pemanggilan ke halaman PHP yang mana akan melakukan proses insert ke dalam 

database. Baris 2 sampai 11 digunakan untuk passing parameter ke halaman PHP. 

Metode yang digunakan untuk passing parameter adalah POST, karena pada 

pemanggilan halaman PHP sudah di deklarasikan metodenya yaitu POST. Baris 3 

sampai 10 merupakan parameter yang dipassingkan adalah jawaban dari 7 buah 

pertanyaan yang ada. 

 
Segmen Program 6.15 Pengecekan Database untuk Proses Feedback 
1: $mysql = mysql_connect(DATABASE_SERVER, DATABASE_USERNAME, 

DATABASE_PASSWORD) or die(mysql_error()); 
2: mysql_select_db( DATABASE_NAME ); 
3: $email = $_SESSION["emailuser"]; 
4: $soal1 = mysql_real_escape_string($_POST["soal1"]); 
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Segmen Program 6.15 Lanjutan 
5: $soal2 = mysql_real_escape_string($_POST["soal2"]); 
6: $soal3 = mysql_real_escape_string($_POST["soal3"]); 
7: $soal4 = mysql_real_escape_string($_POST["soal4"]); 
8: $soal5 = mysql_real_escape_string($_POST["soal5"]); 
9: $soal6 = mysql_real_escape_string($_POST["soal6"]); 
10: $soal7 = mysql_real_escape_string($_POST["soal7"]); 
11:  
12: $query = "SELECT * FROM feedback"; 
13: $result = mysql_query($query); 
14:  
15: $beda=0; 
16: while (($row=mysql_fetch_array($result))&&($beda==0)) { 
17:   if (($row["email"]==$email)) { 
18:     $beda=1; 
19:   } 
20: } 
21:  
22: if ($beda==1){ 
23:   $output = 

"<insertfeedbacksuccess>sudah</insertfeedbacksuccess>"; 
24: } else 
25: { 
26:   //Autogenerate Kode 
27:   $ctr1 = 0; 
28:   $query = "SELECT * FROM feedback"; 
29:   $result = mysql_query($query); 
30:   while($row = mysql_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC)) 

{$ctr1++;} 
31:   $ctr1++; 
32:   if ($ctr1<10) $gen='0000'.$ctr1; 
33:   else if ($ctr1<100) $gen='000'.$ctr1; 
34:   else if ($ctr1<1000) $gen='00'.$ctr1; 
35:   else if ($ctr1<10000) $gen='0'.$ctr1; 
36:   else if ($ctr1<100000) $gen=$ctr1; 
37:  
38:   $query = "INSERT INTO feedback VALUES 

('$gen','$email','$soal1','$soal2','$soal3','$soal4','$so
al5','$soal6','$soal7')"; 

39:   $result = mysql_query($query); 
40:  
41:   //start outputting the XML 
42:   $output = "<insertfeedbacksuccess>"; 
43:   if(!$result) { 
44:     $output .= "no"; 
45:   }else{ 
46:     $mail_to=$email; 
47:     $mail_from="melody@indramaryati.com"; 
48:     $mail_sub="Thank You"; 
49:     $mail_mesg="Thank You for answer all of the question."; 
50:     $mail_header="From:$mail_from"; 
51:     mail($mail_to,$mail_sub,$mail_mesg,$mail_header); 
52:     $mail_to="melody@indramaryati.com"; 
53:     $mail_from=$email; 
54:     $mail_sub="New Feedback"; 
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Segmen Program 6.15 Lanjutan 
55:     $mail_mesg="One member already gave feedback to Melody's 

World! See administrator page to see the answer!"; 
56:     $mail_header="From:$mail_from"; 
57:     mail($mail_to,$mail_sub,$mail_mesg,$mail_header); 
58:     $output .= "yes"; 
59:   } 
60:   $output .= "</insertfeedbacksuccess>"; 
61: } 
62: print ($output); 

 

Segmen program 6.15 merupakan potongan program dari fasilitas yang 

dibuat dengan program PHP yang akan melakukan proses insert data kedalam 

database. Selain itu juga akan dilakukan proses autogenerate untuk kode feedback 

yang sudah memberikan feedback dan juga proses newsletter yang akan 

memberikan email kepada admin dan juga email untuk user. Untuk koneksi ke 

database MySQL digunakan sintaks pada baris 1. Sebelumnya telah 

dideklarasikan nama, username, dan password untuk database yang dipakai. Baris 

2 untuk memilih database yang dipakai, yaitu databaseta. Baris 3 sampai 10 

digunakan untuk mengambil parameter yang sudah dipassingkan dari Flex.  

Baris 12 sampai 24 digunakan untuk melakukan pengecekan agar user 

tidak melakukan proses feedback sebanyak lebih dari 1 kali. Baris 22 sampai 24 

untuk memberikan output sudah ke user flex. Pada baris 26 sampai 36 dilakukan 

proses autogenerate untuk kode user. Baris 38 dan 39 digunakan untuk melakukan 

proses insert ke dalam database. 

Baris 41 sampai 61 digunakan untuk melakukan format XML agar hasil 

dapat dibaca oleh Flex. Jika hasil dari query yang dijalankan tidak menemukan 

data, maka output akan diisi dengan kata no, demikian sebaliknya. Baris 46 

sampai 51 digunakan untuk mengirimkan email ucapan terimakasih kepada user. 

Baris 52 samapi 57 digunakan untuk mengirimkan email kepada admin untuk 

memberitahukan admin bahwa ada user yang memberikan feedback. Baris 62 

untuk mencetak hasil XML tersebut agar dapat ditangkap oleh Flex. 

 
Segmen Program 6.16 Pengolahan Hasil Cek_InsFeedback pada Flex 
1: private function insFeedback(evt:ResultEvent):void { 
2:   if(evt.result.insertfeedbacksuccess == "yes") { 
3:     Alert.show("Thank You!"); 
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Segmen Program 6.16 Lanjutan 
4:   } else 
5:   if(evt.result. insertfeedbacksuccess == "no") { 
6:     Alert.show("Failed!"); 
7:   } else 
8:   if(evt.result.insertfeedbacksuccess == "sudah") 
9:     Alert.show("You Already Take Feedback Question!"); 
10: } 

 

Pada segmen program 6.16 akan dikelola hasil dari XML yang didapat 

dari PHP. Baris 1 merupakan nama fungsi yang berfungsi sebagai event handler 

dari pemanggilan sebelumnya. Baris 2 sampai 4 akan dijalankan jika jawaban 

feedback berhasil dimasukkan ke dalam database. Sebaliknya baris 5 sampai 7 

jika gagal memasukkan feedback ke dalam database. Baris 8 dan 9 akan 

dijalankan jika user sudah pernah memberikan feedback sebelumnya. Baris 3 akan 

menampilkan pesan ucapan terima kasih. Baris 6 untuk menampilkan pesan 

bahwa gagal memasukkan jawabn feedback. Dan baris 9 untuk menampilkan 

pesan bahwa user sudah pernah mengambil atau menjawab pertanyaan feedback. 

 

6.1.5 Forget Password 
Pada fasilitas login permrograman dilakukan pada PHP dan Flex. Pada 

Flex akan digunakan bahasa MXML dan ActionScript. Segmen program yang 

akan dibahas adalah pemanggilan halaman PHP dari Flex, pengecekan database 

pada PHP, dan Pengolahan hasil yang didapat dari PHP. 

 
Segmen Program 6.17 Pemanggilan Halaman Cek_Forgot 
1: <mx:HTTPService id="cek_forgot" result="cekForgot(event)" 

method="POST" url="http://localhost/TA/cek_forgot.php" 
useProxy="false" > 

2:   <mx:request xmlns=""> 
3:     <email>{edit_Email.text}</email> 
4:     <question>{combobox_question.text}</question> 
5:     <answer>{edit_answer.text}</answer> 
6:   </mx:request> 
7: </mx:HTTPService> 

 

Pada baris 1 dan 7 digunakan untuk melakukan koneksi atau pemanggilan 

ke halaman PHP yang mana akan melakukan pengecekan ke dalam database. 

Baris 2 sampai 6 digunakan untuk passing parameter ke halaman PHP. Metode 
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yang digunakan untuk passing parameter adalah POST, karena pada pemanggilan 

halaman PHP sudah di deklarasikan metodenya yaitu POST. Baris 3 sampai 5 

merupakan parameter yang dipassingkan adalah email dari komponen edit email, 

question dari komponen combobox question, dan answer dari komponen edit 

answer. 

 
Segmen Program 6.18 Pengecekan Database untuk Proses Forgot Password 
1: $mysql = mysql_connect(DATABASE_SERVER, DATABASE_USERNAME, 

DATABASE_PASSWORD) or die(mysql_error()); 
2: mysql_select_db( DATABASE_NAME ); 
3: $email = mysql_real_escape_string($_POST["email"]); 
4: $question = mysql_real_escape_string($_POST["question"]); 
5: $answer = 

strtolower(mysql_real_escape_string($_POST["answer"])); 
6: $query = "SELECT * FROM member WHERE email = '$email' AND 

question = '$question' AND answer = '$answer'"; 
7: $result = mysql_fetch_array(mysql_query($query)); 
8:  
9: while ($row=mysql_fetch_array($result)) { 
10:   if (($row["email"]==$email) && 

($row["question"]==$question) && 
($row["answer"]==$answer)) { 

11:     $username=$row["username"]; 
12:     $password=$row["password"]; 
13:   } 
14: } 
15:  
16: $output = "<cekforgotsuccess>"; 
17: if(!$result) { 
18:   $output .= "no"; 
19: }else{ 
20:   $mail_to=$email; 
21:   $mail_from="melody@indramaryati.com"; 
22:   $mail_sub="Your Password"; 
23:   $mail_mesg="Here is your password! Please remember your 

password and delete this email after read it! \n\n 
Username : $username \n Password : $password"; 

24:   $mail_header="From:$mail_from"; 
25:   mail($mail_to,$mail_sub,$mail_mesg,$mail_header); 
26:   $output .= "yes"; 
27: } 
28: $output .= "</cekforgotsuccess>"; 
29: print ($output); 

 

Untuk koneksi ke database MySQL digunakan sintaks pada baris 1. 

Sebelumnya telah dideklarasikan nama, username, dan password untuk database 

yang dipakai. Baris 2 untuk memilih database yang dipakai, yaitu databaseta. 

Baris 3 sampai 5 digunakan untuk mengambil parameter yang sudah dipassingkan 
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dari Flex, yaitu email, question, dan answer. Pada baris 6 dilakukan proses query 

yang akan melakukan pengecekan ke database apakah username dan password 

tersebut ada dalam database. Baris 7 query yang ada pada baris 6 akan dijalankan 

agar mengetahui hasilnya. Baris 6 sampai 14 digunakan untuk mengambil 

username dan password berdasarkna pada parameter yang sudah diberikan user. 

Baris 16 sampai 28 digunakan untuk melakukan format XML agar hasil 

dapat dibaca oleh Flex. Jika hasil dari query yang dijalankan tidak menemukan 

data, maka output akan diisi dengan kata no, demikian sebaliknya. Baris 20 

sampai 25 digunakan untuk memberikan email kepada user tentang username dan 

passwordnya. Baris 29 untuk mencetak hasil XML tersebut agar dapat ditangkap 

oleh Flex. 

 
Segmen Program 6.19 Pengolahan Hasil Cek_Forgot pada Flex 
1: private function cekForgot(evt:ResultEvent):void { 
2:   if(evt.result.cekforgotsuccess == "yes") { 
3:     Alert.show("Your password has been send to your 

email!"); 
4:   } else 
5:   if(evt.result.cekforgotsuccess == "no") { 
6:  Alert.show("Wrong input data (Email or Answer)!"); 
7:   } 
8: } 

 

Pada segmen program 6.19 ini akan dikelola hasil dari XML yang didapat 

dari PHP. Baris 1 merupakan nama fungsi yang berfungsi sebagai event handler 

dari pemanggilan sebelumnya. Baris 2 sampai 4 akan dijalankan jika proses 

pencarian password berhasil ditemukan. Sebaliknya baris 5 sampai 7 jika ada 

input user yang kurang lengkap. Baris 3 untuk menampilkan pesan kepada user 

bahwa username dan passwordnya telah dikirimkan ke alamat email yang 

diberikan. Sedangkan baris 6 untuk menampilkan pesan bahwa ada input yang 

belum diisi oleh user. 

 

6.1.6 Home 
Pada fasilitas home permrograman dilakukan pada PHP dan Flex. Pada 

Flex akan digunakan bahasa MXML dan ActionScript. Segmen program yang 
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akan dibahas adalah pemanggilan web service dari Flex, pengaksesan web service 

dari PHP, dan pengolahan hasil yang didapat dari PHP. 

 
Segmen Program 6.20 Pemanggilan Web Service Amazon 
1: <mx:HTTPService id="AmazonSearch" resultFormat="e4x" 

result="showItemLookupResults(event)" showBusyCursor="true" 
method="POST" url="http://localhost/TA-PHP/urlAmazon.php" 
useProxy="false" fault="{faultShow(event)}"> 

2:   <mx:request xmlns=""> 
3:     <Operation>ItemLookup</Operation> 
4:     <AWSAccessKeyId>AKIAJTFVY5F2JFCDMUFA</AWSAccessKeyId> 
5:     <ItemId>{currentItem.ASIN}</ItemId> 
6:     <ResponseGroup> 
7:       ItemAttributes,Images,Tracks,EditorialReview 
8:     </ResponseGroup> 
9:   </mx:request> 
10: </mx:HTTPService> 
11:  
12: <mx:HTTPService id="newRelease" 

result="NewReleasesResponse(event)" showBusyCursor="true" 
method="POST" url="http://localhost/TA-PHP/urlAmazon.php" 
useProxy="false" fault="{faultShow(event)}"> 

13:   <mx:request xmlns=""> 
14:     <Operation>BrowseNodeLookup</Operation> 
15:     <AWSAccessKeyId>AKIAJTFVY5F2JFCDMUFA</AWSAccessKeyId> 
16:     <BrowseNodeID>{browseNodeID}</BrowseNodeID> 
17:     <ResponseGroup>{responseGroup}</ResponseGroup> 
18:   </mx:request> 
19: </mx:HTTPService> 

 

Pada baris 1 dan 12 digunakan untuk melakukan koneksi atau 

pemanggilan ke halaman PHP yang mana akan melakukan pengaksesan web 

service untuk situs Amazon. Baris 2 sampai 9 dan baris 12 sampai 18 digunakan 

untuk passing parameter ke halaman PHP. Metode yang digunakan untuk passing 

parameter adalah POST, karena pada pemanggilan halaman PHP sudah di 

deklarasikan metodenya yaitu POST. Baris 3 sampai 8 merupakan parameter yang 

dipassingkan diantaranya Operation merupakan fungsi yang akan dipakai pada 

web service Amazon yaitu ItemLookup, AWSAccessKeyId merupakan key unik 

yang dimiliki oleh pengguna yang akan menggunakan web service Amazon, 

ItemId merupakan kode barang yang akan dilihat lebih detail yang didapatkan dari 

pemilihan item oleh user, dan ResponseGroup merupakan hasil dari pencarian 

web service.  
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Baris 14 sampai 17 merupakan parameter yang dipassingkan diantaranya 

Operation merupakan fungsi yang akan dipakai pada web service Amazon yaitu 

BrowseNodeLookup, AWSAccessKeyId merupakan key unik yang dimiliki oleh 

pengguna yang akan menggunakan web service Amazon, BrowseNodeId 

merupakan kode node yang akan dicari yang didapatkan dari pemilihan user, dan 

ResponseGroup merupakan hasil dari pencarian web service yang didapatkan juga 

dari user. ResponseGroup untuk operasi ini adalah NewReleases dan TopSellers. 

 
Segmen Program 6.21 Pengaksesan Web Service Amazon dari PHP 
1: $Operation = $_POST["Operation"]; 
2: $ItemId = $_POST["ItemId"]; 
3: $Keywords = $_POST["Keywords"]; 
4: $SearchIndex = $_POST["SearchIndex"]; 
5: $AWSAccessKeyId = $_POST["AWSAccessKeyId"]; 
6: $BrowseNodeID = $_POST["BrowseNodeID"]; 
7: $ResponseGroup = $_POST["ResponseGroup"]; 
8:  
9: if ($Operation == "BrowseNodeLookup") { 
10: $url="http://free.apisigning.com/onca/xml?Service=AWSECommer

ceService&AWSAccessKeyId=".$AWSAccessKeyId."&Operation=".$Op
eration."&BrowseNodeId=".$BrowseNodeID."&ResponseGroup=".$Re
sponseGroup; 

11: $html=file_get_contents($url); 
12: } else 
13: if ($Operation == "ItemLookup") { 
14: $url="http://free.apisigning.com/onca/xml?Service=AWSECommer

ceService&AWSAccessKeyId=".$AWSAccessKeyId."&Operation=".$Op
eration."&ItemId=".$ItemId."&ResponseGroup=".$ResponseGroup; 

15: $html=file_get_contents($url); 
16: } else 
17: if ($Operation == "ItemSearch") { 
18: $url="http://free.apisigning.com/onca/xml?Service=AWSECommer

ceService&AWSAccessKeyId=".$AWSAccessKeyId."&Operation=".$Op
eration."&Keywords=".$Keywords."&SearchIndex=".$SearchIndex; 

19: $html=file_get_contents($url); 
20: } 
21: print ($html); 

 

Pada baris 1 sampai 7 dapat dilihat cara pengambilan parameter yang 

diberikan oleh Flex. Baris 9 sampai 12 akan dijalankan jika operasi yang dipilih 

adalah BrowseNodeLookup. Baris 10 digunakan untuk mengisikan variabel url 

dengan url yang digunakan untuk mengkases web service dengan parameter-

parameter yang diberikan oleh user sebelumnya. Baris 11 untuk menjalankan atau 

mendapatkan isi dari variabel url. Baris 13 sampai 16 akan dijalankan jika operasi 
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yang dipilih adalah ItemLookup. Baris 14 digunakan untuk mengisikan variabel 

url dengan url yang digunakan untuk mengkases web service dengan parameter-

parameter yang diberikan oleh user sebelumnya. Baris 15 untuk menjalankan atau 

mendapatkan isi dari variabel url. Baris 17 sampai 20 akan dijalankan jika operasi 

yang dipilih adalah ItemSearch. Baris 18 digunakan untuk mengisikan variabel url 

dengan url yang digunakan untuk mengkases web service dengan parameter-

parameter yang diberikan oleh user sebelumnya. Baris 19 untuk menjalankan atau 

mendapatkan isi dari variabel url. Baris 21 untuk mencetak hasil XML tersebut 

agar dapat ditangkap oleh Flex. 

 
Segmen Program 6.22 Pengolahan Hasil Web Service pada Flex 
1: private function NewReleasesResponse(evt:ResultEvent):void { 
2:   if (responseGroup == "NewReleases") { 
3:     itemResults = 

evt.result.BrowseNodeLookupResponse.BrowseNodes.BrowseNo
de.NewReleases.NewRelease; 

4:     dgItems.selectedIndex = 0; 
5:     getAmazonItemInfo(); 
6:   } else 
7:   if (responseGroup == "TopSellers") { 
8:     itemResults = 

evt.result.BrowseNodeLookupResponse.BrowseNodes.BrowseNo
de.TopSellers.TopSeller;   

9:     dgItems.selectedIndex = 0; 
10:     getAmazonItemInfo(); 
11:   } 
12: } 

 

Pada segmen program 6.22 ini akan dikelola hasil dari XML yang didapat 

dari PHP. Baris 1 merupakan nama fungsi yang berfungsi sebagai event handler 

dari pemanggilan sebelumnya. Baris 2 sampai 6 akan dijalankan jika sebelumnya 

response group merupakan NewReleases. Sebaliknya baris 7 sampai 11 jika 

sebelumnya response group merupakan TopSellers. Baris 3 dan 8 untuk 

menampung hasil dari web service ke dalam sebuah array yang bernama 

itemResults. Baris 4 dan 9 untuk memindahkan index dari data grid menjadi 

posisi paling atas. Baris 5 dan 10 akan memanggil fungsi lainnya, dimana fungsi 

itu berguna untuk memanggil web service lain untuk melihat detail dari pilihan 

pada data grid. Array itemResults akan digunakan sebagai data provider pada data 

grid. 
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Segmen Program 6.23 Fungsi Pengambilan Title pada Flex 
1: private function getItemTitle(item:Object, 

column:DataGridColumn):String { 
2:   return item.Title; 
3: } 

 

Pada segmen program 6.23 ini digunakan untuk mengambil title dari hasil 

web service yang didapatkan. Parameter item pada fungsi adalah sama dengan 

array itemResults. Baris 2 digunakan untuk mengembalikan dari item yang 

didapat. 

 
Segmen Program 6.24 Fungsi Pemanggilan ItemLookup pada Flex 
1: private function getAmazonItemInfo():void { 
2:   AmazonSearch.send(); 
3: } 

 

Pada segmen program 6.24 ini digunakan untuk memanggil web service 

Amazon dengan operasi ItemLookup. Baris 2 digunakan untuk memanggil 

HTTPService yang sudah dideklarasikan sebelumnya dan dapat dilihat pada 

segmen program 6.20. Pemanggilan web service pada PHP dapat dilihat pada 

segmen program 6.21. 

 
Segmen Program 6.25 Fungsi Error Message 
1: private function faultShow(event:FaultEvent):void { 
2:   Alert.show(event.message.toString()); 
3: } 

 

Pada segmen program 6.25 ini digunakan untuk menampilkan error 

message jika web service gagal dipanggil. Baris 2 digunakan untuk menampilkan 

error message yang terjadi. Tujuan dari dibuatnya fungsi ini agar tidak 

mengganggu kinerja program dan juga dapat memberitahukan error apa yang 

terjadi pada program. 

 
Segmen Program 6.26 Pengolahan Hasil ItemLookup 
1: private function showItemLookupResults(res:ResultEvent):void 
2: { 
3:   currentItemDetails = res.result[0].*::Items[0].*::Item[0]; 
4:   var titleString:String = ""; 
5:   if(!currentItemDetails.ItemAttributes.Artist) 
6:     titleString = "Unknown - " + 

currentItemDetails.ItemAttributes.Title; 
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Segmen Program 6.26 Lanjutan 
7:   else 
8:     titleString = 

currentItemDetails.*::ItemAttributes.*::Artist + " - " + 
currentItemDetails.*::ItemAttributes.*::Title; 

9:   lblArtistTitle.text = titleString; 
10:  
11:   var reviewString:String = ""; 
12:   if 

(currentItemDetails.*::EditorialReviews.*::EditorialRevie
w is XMLList) { 

13:     for each (var review:Object in 
currentItemDetails.*::EditorialReviews.*::EditorialRevie
w) { 

14:       reviewString += (review.*::Content + "<br /><br />"); 
15:     } 
16:   } else { 
17:     if(!currentItemDetails.*::EditorialReviews) 
18:       reviewString = "No Reviews Available" 
19:     else 
20:       reviewString = 

currentItemDetails.*::EditorialReviews.*::EditorialRev
iew.*::Content; 

21:   } 
22:   txtReview.htmlText = reviewString; 
23:  
24:   var imgUrl:String = ""; 
25:   if(currentItemDetails.*::LargeImage) 
26:     imgUrl = currentItemDetails.*::LargeImage.*::URL; 
27:   else if (currentItemDetails.*::MediumImage) 
28:     imgUrl = currentItemDetails.*::MediumImage.*::URL; 
29:   else if (currentItemDetails.*::SmallImage) 
30:     imgUrl = currentItemDetails.*::SmallImage.*::URL; 
31:   imgAlbumCover.source = imgUrl; 
32: } 

 

Pada segmen program 6.26 ini digunakan untuk mengolah hasil yang di 

dapat dari pemanggilan web service dengan operasi ItemLookup. Baris 3 

digunakan untuk menentukan ItemDetails yang dipilih saat ini. Baris 4 sampai 9 

digunakan untuk mengambil nama artis dan judul dari item yang dilihat detailnya. 

Baris 4 dilakukan untuk mendeklarasikan variabel titleString. Baris 5 dilakukan 

pengecekan apakah detail dari artis ada atau tidak. Jika tidak ada maka akan 

ditampilkan tulisan “unknown” untuk artis (baris 6) dan ditampung dalam variabel 

titleString. Sebaliknya jika ada maka akan ditampilkan nama artist tersebut (baris 

8) dan ditampung dalam variabel titleString. Baris 9 merupakan baris untuk 

menampilkan nama artis dan judulnya pada sebuah label yang didapat dari 

variabel titleString. 
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Baris 11 sampai 22 digunakan untuk mengambil review editor dari item 

yang dilihat detailnya. Baris 11 dilakukan untuk mendeklarasikan variabel 

reviewString. Baris 12 dilakukan pengecekan apakah review untuk detail item 

yang dipilih merupakan list XML. Jika iya akan dilakukan proses perulangan yang 

hasilnya akan ditampung dalam variabel reviewString (baris 13-15). Jika tidak 

maka akan dilakukan pengecekan lagi apakah review detail ada atau tidak (baris 

17). Jika tidak ada maka akan ditampilkan tulisan “no review available” untuk 

reviewnya (baris 18) dan ditampung dalam variabel reviewString. Sebaliknya jika 

ada maka akan ditampilkan review tersebut (baris 20) dan ditampung dalam 

variabel reviewString. Baris 22 merupakan baris untuk menampilkan nama review 

pada sebuah text area yang didapat dari variabel reviewString. 

Baris 24 sampai 31 untuk mengambil gambar yang didapat untuk item 

yang dipilih. Varis 24 merupakan deklarasi variabel imgUrl untuk menampung 

alamat url dari gambar yang ada. Baris 25 dan 26 akan dijalankan jika gambar 

mempunyai ukuran yang besar dan urlnya akan ditampung pada variabel imgUrl. 

Baris 27 dan 28 akan dijalankan jika gambar mempunyai ukuran yang sedang dan 

urlnya akan ditampung pada variabel imgUrl. Baris 29 dan 30 akan dijalankan 

jika gambar mempunyai ukuran yang kecil dan urlnya akan ditampung pada 

variabel imgUrl. Baris 31 merupakan baris untuk menampilkan gambar pada 

sebuah komponen image yang didapat dari variabel imgUrl. 

 

6.1.7 Search 
Pada fasilitas search permrograman dilakukan pada PHP dan Flex. Pada 

Flex akan digunakan bahasa MXML dan ActionScript. Pada fasilitas search akan 

digunakan 4 buah web service dari situs yang berbeda, yaitu Amazon, LyricsFly, 

LyricsWiki, dan YouTube. Segmen program yang akan dibahas adalah 

pemanggilan web service dari Flex, pengaksesan web service dari PHP, dan 

pengolahan hasil yang didapat dari PHP.  

Pemanggilan web service Amazon untuk operasi ItemLookup tidak akan 

dibahas pada subbab ini karena sebelumnya sudah dibahas pada segmen program 
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6.20 pada baris 1 sampai 20 dan pemgolahan hasil web servicenya dapat dilihat 

pada segmen program 6.26.  

 
Segmen Program 6.27 Pemanggilan Web Service Amazon ItemSearch 
1: <mx:HTTPService id="AmazonSearch" resultFormat="e4x" 

result="showItemSearchResults(event)" showBusyCursor="true" 
method="POST" url="http://localhost/TA-PHP/urlAmazon.php" 
useProxy="false" fault="{faultShow(event)}"> 

2:   <mx:request xmlns=""> 
3:     <Operation>ItemSearch</Operation> 
4:     <AWSAccessKeyId>AKIAJTFVY5F2JFCDMUFA</AWSAccessKeyId> 
5:     <Keywords>{keywords}</Keywords> 
6:     <SearchIndex>Music</SearchIndex> 
7:   </mx:request> 
8: </mx:HTTPService> 

 

Pada baris 1 dan 8 digunakan untuk melakukan koneksi atau pemanggilan 

ke halaman PHP yang mana akan melakukan pengaksesan web service untuk situs 

Amazon. Baris 2 sampai 7 digunakan untuk passing parameter ke halaman PHP. 

Metode yang digunakan untuk passing parameter adalah POST, karena pada 

pemanggilan halaman PHP sudah di deklarasikan metodenya yaitu POST. Baris 3 

sampai 6 merupakan parameter yang dipassingkan diantaranya Operation 

merupakan fungsi yang akan dipakai pada web service Amazon yaitu ItemSearch, 

AWSAccessKeyId merupakan key unik yang dimiliki oleh pengguna yang akan 

menggunakan web service Amazon, Keywords merupakan kata kunci yang 

diinputkan oleh user melalui sebuah edit box, dan SearchIndex merupakan 

kategori dari pencarian yang dilakukan.  

 
Segmen Program 6.28 Pemanggilan Web Service LyricsFly 
1: <mx:HTTPService id="LyricsFly" result="dapatLirik(event)" 

showBusyCursor="true" method="POST" 
url="http://localhost/TA-PHP/urlLyricsFly.php" 
useProxy="false" fault="{faultShow(event)}"> 

2:   <mx:request xmlns=""> 
3:     <userID>72abfc2bceb022534-temporary.API.access</userID> 
4:     <artist>{artist}</artist> 
5:     <title>{title}</title> 
6:   </mx:request> 
7: </mx:HTTPService> 

 

Pada baris 1 dan 7 digunakan untuk melakukan koneksi atau pemanggilan 

ke halaman PHP yang mana akan melakukan pengaksesan web service untuk situs 
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LyricsFly yang berfungsi untuk mendapatkan lirik. Baris 2 sampai 6 digunakan 

untuk passing parameter ke halaman PHP. Baris 3 sampai 6 merupakan parameter 

yang dipassingkan diantaranya userID merupakan key unik yang dimiliki oleh 

pengguna yang akan menggunakan web service LyricsFly, artist merupakan nama 

artis yang akan dicari liriknya, dan title merupakan judul dari lagu yang dicari 

liriknya.  

 
Segmen Program 6.29 Pemanggilan Web Service LyricsWiki 
1: <mx:HTTPService id="LyricsWiki" result="dapatURL(event)" 

showBusyCursor="true" method="POST" 
url="http://localhost/TA-PHP/urlLyricsWiki.php" 
useProxy="false" fault="{faultShow(event)}"> 

2:   <mx:request xmlns=""> 
3:     <artist>{artist}</artist> 
4:     <title>{title}</title> 
5:   </mx:request> 
6: </mx:HTTPService> 

 

Segmen program ini juga akan mengambil lirik dari artis dan lagu yang 

dicari, tapi segmen program ini hanya akan mendapatkan sebuah alamat url yang 

mereferensikan ke halaman LyricsWiki. Pada baris 1 dan 6 digunakan untuk 

melakukan koneksi atau pemanggilan ke halaman PHP yang mana akan 

melakukan pengaksesan web service untuk situs LyricsWiki. Baris 2 sampai 5 

digunakan untuk passing parameter ke halaman PHP. Baris 3 dan 4 merupakan 

parameter yang dipassingkan diantaranya artist merupakan nama artis yang akan 

dicari liriknya, dan title merupakan judul dari lagu yang dicari liriknya.  

 
Segmen Program 6.30 Pemanggilan Web Service YouTube 
1: <mx:HTTPService id="view_Video" result="dapatVideo(event)" 

showBusyCursor="true" method="POST" 
url="http://localhost/TA-PHP/urlYouTube.php" 
useProxy="false" fault="{faultShow(event)}"> 

2:   <mx:request xmlns=""> 
3:     <artist>{artist}</artist> 
4:     <title>{title}</title> 
5:   </mx:request> 
6: </mx:HTTPService> 

 

Pada baris 1 dan 6 digunakan untuk melakukan koneksi atau pemanggilan 

ke halaman PHP yang mana akan melakukan pengaksesan web service untuk situs 
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YouTube dan akan mendapatkan kode video dari lagu yang dicari. Baris 2 sampai 

5 digunakan untuk passing parameter ke halaman PHP. Baris 3 dan 4 merupakan 

parameter yang dipassingkan diantaranya artist merupakan nama artis yang akan 

dicari videonya, dan title merupakan judul dari lagu yang dicari videonya. 

 
Segmen Program 6.31 Pengaksesan Web Service LyricsFly dari PHP 
1: $user_ID=$_POST["userID"]; 
2: $artist=$_POST["artist"]; 
3: $title=$_POST["title"]; 
4:  
5: $artist=urlencode(filterChar($artist)); 
6: $title=urlencode(filterChar($title)); 
7:  
8: $url="http://lyricsfly.com/api/api.php?i=".$user_ID."&a=".$a

rtist."&t=".$title; 
9: $html=file_get_contents($url); 
10: print ($html); 
11: function filterChar($str) { 
12:   $accept="/[^a-z0-

9\\)\\(\\$\\^\\*\\=\\:\\;\\,\\|\\#\\@\\}\\{\\]\\[\\!\\040
\\.\\-\\_\\\\]/i"; 

13:   $str=preg_replace($accept,"%",$str); 
14:   return $str; 
15: }; 

 

Pada baris 1 sampai 3 dapat dilihat cara pengambilan parameter yang 

diberikan oleh Flex. Baris 5 dan 6 akan dilakukan proses penggantian karakter 

yang tidak diijinkan oleh web service agar nantinya proses pemanggilan web 

service dapat berjalan dengan lancar. Baris 8 digunakan untuk mengisikan 

variabel url dengan url yang digunakan untuk mengkases web service dengan 

parameter-parameter yang diberikan oleh user sebelumnya. Baris 9 untuk 

menjalankan atau mendapatkan isi dari variabel url. Baris 10 untuk mencetak hasil 

XML tersebut agar dapat ditangkap oleh Flex. 

Baris 11 sampai baris 15 merupakan fungsi filterChar yang akan 

digunakan untuk mengganti karakter yang tidakdiinginkan agar menjadi format 

yang sesuai. Baris 13 merupakan deklarasi dari karakter yang bisa diterima oleh 

web service, yaitu huruf, angka, spasi, dan tanda baca lainnya seperti 

)($^*=:;|#@}{][!.,-_\. Baris 14 akan melakukan proses penggantian karakter yang 

tidak diterima dengan karakter ‘%’. Baris 15 akan mengembalikan nilai dari string 

yang baru. 
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Untuk pengaksesan web service LyricsWiki sama dengan cara pada web 

service LyricsFly. Perbedaan terletak pada alamat url yang terdapat pada baris 8 

dengan diganti menjadi alamat url milik LyricsWiki yaitu 

"http://lyrics.wikia.com/api.php?func=getSong&artist=".$artist."&song=".$title."

&fmt=xml". 

 
Segmen Program 6.32 Pengaksesan Web Service YouTube dari PHP 
1: $artist=$_POST["artist"]; 
2: $song=$_POST["song"]; 
3:  
4: $vq = $artist."+".$song; 
5: $vq = ereg_replace('[[:space:]]+', ' ', trim($vq)); 
6: $vq = urlencode($vq); 
7:  
8: $feedURL = 

"http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos?category=Music&ma
x-results=1&vq={$vq}"; 

9: $sxml = simplexml_load_file($feedURL); 
10:  
11: foreach ($sxml->entry as $entry) { 
12:   $media = $entry-

>children('http://search.yahoo.com/mrss/'); 
13:   $attrs = $media->group->player->attributes(); 
14:   $watch = $attrs['url']; 
15: } 
16: $output = "<alamat>".$watch."</alamat>"; 
17: print ($output); 

 

Pada baris 1 sampai 2 dapat dilihat cara pengambilan parameter yang 

diberikan oleh Flex. Baris 4 sampai 6 akan dilakukan proses penggantian karakter 

yang tidak diijinkan oleh web service agar nantinya proses pemanggilan web 

service dapat berjalan dengan lancar. Baris 8 digunakan untuk mengisikan 

variabel feedurl dengan url yang digunakan untuk mengkases web service dengan 

parameter-parameter yang diberikan oleh user sebelumnya. Baris 9 untuk 

menjalankan atau mendapatkan isi dari variabel feedurl. Baris 11 sampai 15 

digunakan memecahkan XML dari hasil pemanggilan web service. Baris 12 untuk 

mendapatkan media untuk memutarkan video tersebut. Baris 13 dan 14 untuk 

mengambil alamat atau kode dari video yang dicari. Baris 16 untuk mencetak 

hasil XML tersebut agar dapat ditangkap oleh Flex. 
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Segmen Program 6.33 Pengolahan Hasil Web Service Amazon ItemSearch 
1: private function showItemSearchResult(res:ResultEvent):void 

{ 
2:   if(res.result) { 
3:     itemResults = res.result.Items.Item as ArrayCollection; 
4:     if(firstSearch) { 
5:       dgItems.selectedIndex = 0; 
6:       getAmazonItemInfo(); 
7:       firstSearch = false; 
8:     } 
9:   } 
10: } 

 

Pada segmen program 6.33 ini akan dikelola hasil dari XML yang didapat 

dari pemanggilan web service Amazon dengan operasi ItemSearch pada PHP. 

Baris 1 merupakan nama fungsi yang berfungsi sebagai event handler dari 

pemanggilan sebelumnya. Baris 2 sampai 9 akan dijalankan jika sebelumnya hasil 

yang di dapatkan dari web service tidak kosong. Baris 3 untuk menampung hasil 

dari web service ke dalam sebuah array yang bernama itemResults. Baris 5 untuk 

memindahkan index dari data grid menjadi posisi paling atas. Baris 6 akan 

memanggil fungsi lainnya, dimana fungsi tersebut berguna untuk memanggil web 

service lain untuk melihat detail dari pilihan pada data grid.  

 
Segmen Program 6.34 Pembuatan Fungsi Replace 
1: public static function replace(input:String, replace:String, 

replaceWith:String):String { 
2:   var sb:String = new String(); 
3:   var found:Boolean = false; 
4:   var sLen:Number = input.length; 
5:   var rLen:Number = replace.length; 
6:   for (var i:Number = 0; i < sLen; i++) { 
7:     if(input.charAt(i) == replace.charAt(0)) { 
8:       found = true; 
9:       for(var j:Number = 0; j < rLen; j++) { 
10:         if(!(input.charAt(i + j) == replace.charAt(j))) { 
11:           found = false; 
12:           break; 
13:         } 
14:       } 
15:       if(found) { 
16:         sb += replaceWith; 
17:         i = i + (rLen - 1); 
18:         continue; 
19:       } 
20:     } 
21:     sb += input.charAt(i); 
22:   } 



156 

Segmen Program 6.34 Lanjutan 
23:   return sb; 
24: } 

 

Segmen program 6.34 ini dibuat untuk melakukan proses penggantian 

string sesuai dengan string yang diinginkan. Baris 1 merupakan nama dari fungsi 

yang dibuat dan memiliki 3 buah parameter yang harus diisi pada saat 

pemanggilan fungsi ini. Baris 2 merupakan deklarasi variabel untuk menampung 

string yang akan diganti. Baris 3 merupakan deklarasi variabel boolean yang akan 

menentukan apakah string yang ingin diganti. Baris 4 untuk mengambil panjang 

dari seluruh string yang akan diganti dan ditampung dalam variabel sLen. Baris 5 

untuk mengambil panjang dari kata yang dicari untuk proses penggantian dan 

ditampung dalam variabel rLen. Baris 6 sampai 22 merupakan proses replace 

untuk kata yang dicari dengan kata yang diinginkan. Baris 23 akan 

mengembalikan hasil string dari proses replace. 

 
Segmen Program 6.35 Pengolahan Hasil Web Service LyricsFly 
1: private function dapatLirik(evt:ResultEvent):void { 
2:   if (evt.result.start.sg == "Query not found!") { 
3:     textLirik.text="No Lyric find in LyricsFly.com"; 
4:   } else 
5:   { 
6:     textLirik.text=""; 
7:     var str:String = evt.result.start.sg.tx; 
8:     var newStr:String = replace(str, "free", "saya"); 
9:     newStr = replace(newStr,"API", "saya"); 
10:     newStr = replace(newStr,"temporary", "saya"); 
11:     newStr = replace(newStr,"weekly", "saya"); 
12:     newStr = replace(newStr,"limited", "saya"); 
13:     newStr = replace(newStr,"lyricsfly.com", "saya"); 
14:     newStr = replace(newStr,"access", "saya"); 
15:     newStr = replace(newStr,"[br] saya",""); 
16:     newStr = replace(newStr,"saya [br]",""); 
17:     newStr = replace(newStr,"saya",""); 
18:     newStr = replace(newStr,"[br]",""); 
19:     newStr = replace(newStr,"***","\n***"); 
20:     textLirik.text =  newStr; 
21:   } 
22: } 

 

Pada segmen program 6.35 dapat dilihat pengolahan hasil dari lirik yang 

didapat melalui web service LyricsFly. Baris 1 merupakan nama dari fungsi yang 

juga berfungsi sebagai event handler pada saat pemanggilan web service. Baris 2 



157 

jika hasil dari web service tidak ditemukan, maka akan dilakukan perintah pada 

baris 3 yaitu text area diisi dengan keterangan bahwa lirik tidak ditemukan. Jika 

hasil dari web service ditemukan maka akan dilakukan perintah pada baris 6 

sampai 20. Baris 7 untuk mengambil hasil dari web service. Baris 8 sampai 19 

digunakan untuk menganti kata-kata yang tidak sesuai pada lirik yang didapat dari 

web service karena lirik yang didapat dari web service hanya sebagian dari lirik 

saja. Baris 20 untuk menuliskan lirik yang didapat pada text area. 

 
Segmen Program 6.36 Pengolahan Hasil Web Service LyricsWiki 
1: private function dapatURL(evt:ResultEvent):void { 
2:   var link:String = evt.result.LyricsResult.url; 
3:   LinkLyric.htmlText = "For full lyric click <a 

href='"+link+"' target='_blank'>here</a>"; 
4: } 

 

Hasil dari web service LyricsWiki hanya berupa link. Sebelumnya lirik 

dari LyricsWiki langsung dapat diakses, namun semenjak bulan Agustus 2009 

hanya dapat diakses atau didapatkan alamat URLnya saja. Pada segmen program 

6.36 dapat dilihat cara mendapatkan alamat url dari web service LyricsWiki. Baris 

1 merupakan nama dari fungsi yang juga berfungsi sebagai event handler dari 

pemanggilan web service sebelumnya. Pada baris 2 dapat dilihat alamat url yang 

didapat dari web service dan ditampung dalam variabel link. Baris 3 untuk 

menaruh alamat url yang didapat ke dalam sebuah label dengan format HTML, 

agar pada saat label di klik dapat berpindah ke halaman baru. 

 
Segmen Program 6.37 Pengolahan Hasil Web ServiceYouTube 
1: private function dapatVideo(evt:ResultEvent):void { 
2:   var txt_Artist:String = evt.result.alamat; 
3:   var temp:String = txt_Artist; 
4:   var txt_Song:String = temp.substr(31,11); 
5:   videoTest.source="http://www.youtube.com/v/"+txt_Song; 
6: } 

 

Segmen program 6.37 untuk mengolah hasil dari web service YouTube. 

Hasil yang didapat adalah alamat pengaksesan video pada YouTube untuk video 

yang dicari. Baris 1 merupakan nama fungsi yang juga berfungsi sebagai event 

handler dari pemanggilan web service sebelumnya. Baris 2 untuk mengambil hasil 
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yang didapat dari web service. Baris 3 dan 4 untuk mengambil kode video yang 

ada pada alamat yang didapatkan dari web service. Baris 5 untuk menaruh alamat 

dari YouTube dengan kode video yang didapatkan sebelumnya pada sebuah 

SWFLoader. 

 
Segmen Program 6.38 Proses Download 
1: private function download():void { 
2:   var urlDownload:String = 

"http://www.amazon.com/gp/aws/cart/add.html?AssociateTag=
wonderful2008-
20&AWSAccessKeyId=AKIAJTFVY5F2JFCDMUFA&ASIN.1="+lblASIN.t
ext+"&Quantity.1=1&submit=Add+To+Cart"; 

3:   navigateToURL(new URLRequest(urlDownload), '_blank'); 
4: } 

 

Pada segmen program 6.38 dapat dilihat proses download yang akan 

direferensikan ke halaman Amazon. Baris 1 merupakan nama fungsi yang juga 

berfungsi sebagai event handler dari penekanan tombol download. Baris 2 untuk 

menampung alamat untuk download musik yang diinginkan. Baris 3 merupakan 

perintah untuk merefensikan ke alamat url yang berbeda dengan target sebuah 

window baru. 

 

6.1.8 Music-Map 
Pada fasilitas music-map ini menggunakan 4 buah file, masing-masing 2 

file MXML yang digunakan sebagai tampilan untuk music-map dan 2 file 

ActionScript yang digunakan sebagai penghasil atau pengolah data dari web 

service yang nantinya akan digunakan pada halaman MXML. 

 
Segmen Program 6.39 Halaman AmazonDemo.mxml 
1: <mx:HTTPService id="getASIN" result="dapatASIN(event)" 

showBusyCursor="true" method="POST" 
url="http://www.indramaryati.com/Melody/getASIN.php" 
useProxy="false" fault="{faultShow(event)}"> 

2:   <mx:request xmlns="">   
3:   </mx:request> 
4: </mx:HTTPService> 
5:  
6: <fc:SpringGraph id="s" backgroundColor="#ffffff" 

lineColor="#333388" left="0" right="0" top="0" bottom="0" 
itemRenderer="AmazonItemView" repulsionFactor="{rep.value}"> 

7: </fc:SpringGraph> 
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Segmen Program 6.39 Lanjutan 
8:  
9: <mx:Script> 
10:   <![CDATA[ 
11:     import com.marr.flex.extras.controls.springgraph.Graph; 
12:     import mx.rpc.events.FaultEvent; 
13:     import mx.rpc.events.ResultEvent; 
14:     import mx.controls.Alert; 
15:  
16:     private function startup(): void { 
17:       items = new Graph(); 
18:       addItem(ASIN, "loading...", null).createSimilars(); 
19:     } 
20:  
21:     public function addItem(id: String, name: String, 

linkTo: AmazonItem): AmazonItem { 
22:       var newItem: AmazonItem = new AmazonItem(id, name); 
23:       items.add(newItem); 
24:       if(linkTo != null) 
25:         items.link(newItem, linkTo); 
26:       s.dataProvider = items; 
27:       return newItem; 
28:     } 
29:  
30:     public function createItems(items: XMLList, linkTo: 

AmazonItem): void { 
31:       for(var i: int = 0; i < items.length(); i++) { 
32:         var product: XML = items[i]; 
33:         var ns:Namespace = product.namespace(""); 
34:         var asin: String = product.ns::ASIN; 
35:         var title: String = product.ns::Title; 
36:         addItem(asin, title, linkTo); 
37:       } 
38:     } 
39:  
40:     private function dapatASIN(evt:ResultEvent):void { 
41:       if(evt.result.ASIN != "") {  
42:                  ASIN=evt.result.ASIN; 
43:         startup(); 
44:       } 
45:     } 
46:   ]]> 
47: </mx:Script> 

 

Pada segmen program 6.39 ini digunakan sebagai music-map yang dapat 

mencari kesamaan (similarity) dari sebuah musik. Pada baris 1 sampai 4 

digunakan untuk mengambil kode ASIN dari musik yang dipilih oleh user untuk 

ditampilkan music-mapnya. Pengambilan kode ASIN ini didapatkan dari halaman 

PHP yang sebelumnya diambil dari halaman Flex lainnya. Baris 6 dan 7 

digunakan untuk menggambar graf dengan item renderer yang berasal dari 
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halaman MXML lainnya. Baris 9 sampai dengan 47 merupakan source code yang 

dibuat dengan ActionScript. Baris 11 sampai 14 merupakan deklarasi untuk 

penggunaan class lain yang ada pada Flex. Baris 16 sampai 19 digunakan untuk 

membuat sebuah graf baru dan mencari similarity dari kode ASIN pertama. Baris 

21 sampai 28 digunakan untuk menambahkan item baru ke dalam graf tersebut. 

Baris 30 sampai 38 digunakan untuk membuat item baru  yang didapatkan dari 

daftar XML yang didapatkan dari halaman ActionScript lainnya. Setelah membuat 

item baru, kemudian item tersebut ditambahkan ke dalam graf dengan fungsi pada 

baris 21 sampai 28. Baris 40 sampai 45 digunakan untuk mengambil kode ASIN 

yang didapatkan dari halaman PHP, dan kemudian akan membuat graf untuk 

pertama kalinya dengan kode ASIN tersebut.  

 
Segmen Program 6.40 Halaman AmazonItemView.mxml  
1: <mx:Image id="image" source="{data.imageUrl}" 

toolTip="{data.name}" scaleX="{app.scaleFactor}" 
scaleY="{app.scaleFactor}"/> 

2: <mx:Label text="{data.name}" width="{image.width > 75 ? 
image.width : 75}" textAlign="center" styleName="text" 
fontSize="10"/> 

3: <mx:Script> 
4:   <![CDATA[ 
5:     import mx.core.Application; 
6:  
7:     [Bindable] 
8:     private var app: AmazonDemo = 

AmazonDemo(Application.application); 
9:  
10:     public function doubleClick(event: Event): void { 
11:       data.createSimilars(); 
12:              AmazonDemo(Application.application).gotDoubleClick(); 
13:     } 
14:   ]]> 
15: </mx:Script> 

 

Segmen program 6.40 ini digunakan untuk menampilkan gambar dan judul 

dari web service Amazon. Kemudian gambar dan judul ini akan ditampilkan pada 

halaman AmazonDemo.mxml yang dapat dilihat pada graf. Baris 1 merupakan 

komponen image yang digunakan untuk menampilkan gambar yang didapatkan 

dari Amazon. Baris 2 merupakan komponen label yang digunakan untuk 

menampilkan judul dari musik yang dicari. Baris 3 sampai 15 merupakan source 
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code yang dibuat dengan ActionScript.  Baris 10 sampai 13 digunakan jika salah 

satu image didouble klik maka akan mencari similarity lainnya. 

 
Segmen Program 6.41 Halaman AmazonItem.as  
1: import mx.controls.Alert; 
2: import mx.rpc.events.FaultEvent; 
3: import mx.rpc.events.ResultEvent; 
4: import mx.core.Application; 
5: import com.marr.flex.extras.controls.springgraph.Item; 
6:  
7: public class AmazonItem extends Item { 
8:   [Bindable] 
9:   public var name: String; 
10:  
11:   [Bindable] 
12:   public var imageUrl: String; 
13:  
14:   private var similarProducts: XMLList; 
15:   private var createSimilarsASAP: Boolean = false; 
16:  
17:   public function AmazonItem(itemId: String, name: String) { 
18:     super(itemId); 
19:     this.name = name; 
20:     AmazonService.getItemInfo(itemId, this); 
21:   } 
22:   public function getItemInfoResult(event:ResultEvent):void{ 
23:     var info: XML = XML(event.result); 
24:     var ns:Namespace = info.namespace(""); 
25:     this.name = 

info.ns::Items.ns::Item.ns::ItemAttributes.ns::Title; 
26:     this.imageUrl = 

info.ns::Items.ns::Item.ns::SmallImage.ns::URL; 
27:     similarProducts = 

info.ns::Items.ns::Item.ns::SimilarProducts.ns::Similar
Product; 

28:     if(createSimilarsASAP) 
29:       createSimilars(); 
30:   } 

 

Pada segmen program 6.41 ini digunakan untuk mengambil detail dari 

sebuah item yang sebelumnya didapatkan dari kode ASIN yang dicari. Baris 1 

sampai 5 merupakan deklarasi untuk penggunaan class lain yang ada pada Flex.  

Baris 7 merupakan class AmazonItem yang nantinya dipanggil pada halaman 

AmazonDemo. Pada class AmazonItem sendiri terdapat subah fungsi yang 

berguna untuk mengambil info mengenai kode ASIN yang diberikan sebelumnya. 

Item info ini diambil dari class AmazonService yang terdapat pada halaman 
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ActionScript lainnya. bairs 22 sampai baris 30 digunakan untuk mengolah data 

hasil pencarian item info yang didapatkan. 

 
Segmen Program 6.42 Halaman AmazonService.as  
1: import mx.rpc.http.HTTPService; 
2: import mx.managers.CursorManager; 
3:  
4: public class AmazonService { 
5:   private static var urlBase: String = 

"http://localhost/Melody/getMusicmap.php?Service=AWSEComm
erceService&AWSAccessKeyId=AKIAJTFVY5F2JFCDMUFA&"; 

6:  
7:   public static function getItemInfo(id: String, client: 

Object): void { 
8:     var service: HTTPService = new HTTPService(); 
9:     service.resultFormat="e4x"; 
10:     service.method="GET"; 
11:     service.url = urlBase + 

"Operation=ItemLookup&ResponseGroup=Reviews,Images,Larg
e&ItemId=" + id; 

12:     service.addEventListener("result", 
client.getItemInfoResult); 

13:     service.addEventListener("fault", 
client.getItemInfoFault); 

14:     service.send(); 
15:   } 
16:  
17:   public static function getDetailPageUrl(id: String): 

String { 
18:     return "http://www.amazon.com/gp/pdp/profile/" + id; 
19:   } 
20: } 

 

Pada segmen program 6.42 adalah halaman ActionScript yang 

dikhususkan dalam pemanggilan web service milik Amazon. Baris 4 merupakan 

nama dari class yang sama dengan nama filenya. Baris 5 merupakan tempat 

pengaksesan web service. Pengaksesan web service dialihkan ke halaman PHP 

agar dapat dibuka pada halaman PHP. Baris 7 sampai 15 merupakan fungsi untuk 

mengambil atau meminta request untuk item info dari Amazon. Baris 17 sampai 

19 merupakan detail URL yang didapatkan dari kode ASIN yang diberikan. 

 

6.2 Implementasi pada SpringGraph 
 Pada subbab ini akan dijelaskan implementasi yang digunakan untuk 

membuat komponen SpringGraph. Implementasi dalam pembuatan komponen ini 
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dibuat pada Adobe Flex 3.0 dengan menggunakan bahasa pemrograman 

ActionScript 3.0. Penjelasan implementasi akan dibagi menjadi beberapa bagian 

sesuai dengan arsitektur pada bab 5. 

 

6.2.1 Node 
 Pada implementasi Node hanya dilakukan proses pengaturan posisi dari 

sebuah node. Pada penjelasan untuk implementasi ini akan dijelaskan dengan 

singkat dan akan digabungkan jika sama. Berikut merupakan segmen program 

dari halaman Node. 

 
Segmen Program 6.43 Node 
1: private var _x: Number = 0; 
2: public function set x(n: Number): void { 
3:   if(isNaN(n)) { 
4:     n = n; 
5:   } 
6:   _x = n; 
7: } 
8: public function get x(): Number { 
9:   return _x; 
10: } 
 

 Pada baris 1 digunakan untuk deklarasi variabel x untuk posisi x setiap 

node. Baris 2 sampai 7 digunakan untuk mengatur posisi x, jika parameter yang 

diberikan tidak kosong. Baris 8 sampai 10 digunakan untuk mendapatkan nilai 

dari posisi x. Baris-baris tersebut memiliki program yang sama untuk posisi y dari 

node. 

 

6.2.2 IEdge 
 Pada implementasi IEdge hanya dilakukan pendeklarasian fungsi untuk 

mendapatkan posisi awal dan akhir node dan panjang dari sebuah edge. Berikut 

merupakan segmen program dari halaman IEdge. 

 
Segmen Program 6.44 IEdge 
1: function getLength(): int; 
2: function getFrom(): Node; 
3: function getTo(): Node; 
  



164 

Pada baris 1 digunakan untuk mendapatkan panjang dari sebuah edge. 

Baris 2 digunakan untuk mendapatkan asal node dengan tipe node. Baris 3 

digunakan untuk mendapatkan tujuan node dengan tipe node. 

 

6.2.3 AbstractEdge 
 Pada implementasi AbstractEdge hanya dilakukan pengaturan panjang, 

asal, dan tujuan node yang berhubungan. Selain itu dilakukan juga pengisian 

fungsi yang sebelumnya berada pada bagian IEdge. Berikut merupakan segmen 

program dari halaman AbstractEdge. 

 
Segmen Program 6.45 AbstractEdge 
1: public function AbstractEdge(f: Node, t: Node, len: int) { 
2:   from = f; 
3:   to = t; 
4:   length = len; 
5: } 
6: public var from: Node; 
7: public function getFrom(): Node { 
8:   return from; 
9: } 
10: public var to: Node; 
11: public function getTo(): Node { 
12:   return to; 
13: } 
14: public var length: int; 
15: public function getLength(): int { 
16:   return length; 
17: } 
 

 Pada baris 1 sampai 5 digunakan untuk mengatur asal dan tujuan node, 

dan juga mengatur panjang dari sebuah edge. Baris 6 sampai 9 digunakan untuk 

mengembalikan atau mendapatkan asal node. Baris 10 sampai 13 digunakan untuk 

mendapatkan tujuan node. Baris 14 sampai 17 digunakan untuk mendapatkan 

panjang dari node.  

 

6.2.4 IForEachNode, IForEachNodePair, dan IForEachEdge 
 Pada implementasi IForEachNode dilakukan deklarasi fungsi untuk setiap 

node yang ada. Nantinya fungsi ini akan dituliskan kembali pada bagian 

IDataProvider. Pada implementasi IForEachNodePair dilakukan deklarasi fungsi 
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untuk setiap node berpasangan yang ada. Nantinya fungsi ini akan dituliskan 

kembali pada bagian IDataProvider. Berikut merupakan segmen program dari 

halaman IForEachNodePair. 

Pada implementasi IForEachEdge dilakukan deklarasi fungsi untuk setiap 

edge yang ada. Nantinya fungsi ini akan dituliskan kembali pada bagian 

IDataProvider. Berikut merupakan segmen program dari halaman IForEachEdge. 

Berikut merupakan segmen program dari halaman IForEachNode, 

IForEachNodePair, dan IForEachEdge. 

 
Segmen Program 6.46 IForEachNode, IForEachNodePair, IForEachEdge 
1: //untuk IForEachNode 
2: function forEachNode( n: Node ): void; 
3: //untuk IForEachNodePair 
4: function forEachNodePair( n1: Node, n2: Node ): void; 
5: //untuk IForEachEdge 
6: function forEachEdge( e: IEdge ): void; 

 

6.2.5 IDataProvider 
 Implementasi IForEachEdge dilakukan untuk menggabungkan data-data 

node, edge, dan node yang berpasangan menjadi sebuah bagian yang didalamnya 

langsung dapat diakses fungsi dari bagian IForEachNode, IForEachNodePair, dan 

IForEachEdge. Nantinya bagian ini akan digunakan pada ForceDirectedLayout 

untuk bisa mengakses semua node, node yang berpasangan, dan edge. Berikut 

merupakan segmen program dari halaman IDataProvider. 

 
Segmen Program 6.47 IDataProvider 
1: function forAllNodes(fen: IForEachNode): void; 
2: function forAllEdges(fee: IForEachEdge): void; 
3: function forAllNodePairs(fenp: IForEachNodePair): void; 

 

Baris 1 merupakan turunan dari bagian atau halaman IForEachNode. Baris 

2 merupakan turunan dari bagian atau halaman IForEachEdge. Dan baris 3 

merupakan turunan dari IForEachNodePair. 
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6.2.6 ForceDirectedLayout 
 Pada subbab ini akan dijelaskan implementasi untuk algoritma Force-

Directed Graph yang sebelumnya sudah dibahas pada bab II. Implementasi 

algoritma ini dibuat pada Adobe Flex 3.0 dengan menggunakan bahasa 

pemrograman ActionScript 3.0.  

Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, algoritma ini melakukan 3 

langkah utama. Langkah pertama adalah melakukan penolakan antar verteks 

(repulsion force). Kemudian langkah kedua yaitu gaya saling tarik antar verteks 

yang berhubungan (attraction force). Setelah itu langkah terakhir adalah 

penggantian posisi lama dengan yang baru. 

Sebelum menjelaskan tentang ketiga langkah utama tersebut, akan 

dijelaskan terlebih dahulu mengenai variabel yang akan dipakai dalam ketiga 

tahap tersebut. 

 
Segmen Program 6.48 Deklarasi Variabel 
1: public var damper: Number=0.0; 
2: public var maxMotion: Number=0; 
3: public var lastMaxMotion: Number=0; 
4: public var motionRatio: Number = 0; 
5: public var damping: Boolean = true; 
6: public var rigidity: Number = 0.25; 
7: public var newRigidity: Number = 0.25; 
8: public var dataProvider: IDataProvider; 
9: public var dragNode: Node=null; 
10: public var maxMotionA: Array; 
11: public static var motionLimit: Number = 0.01; 
12: public function ForceDirectedLayout( dataProvider: 

IDataProvider): void { 
13:   this.dataProvider = dataProvider; 
14: } 
15: public function setRigidity(r: Number): void { 
16:   newRigidity = r; 
17: } 
18: public function setDragNode(n: Node): void { 
19:   dragNode = n; 
20: } 

 

Variabel damper digunakan untuk menentukan pergerakan dari graf 

tersebut. Jika nilai damper kecil, maka graf akan bergerak lambat. Variabel 

maxMotion digunakan untuk melihat kecepatan dari node dengan perpindahan 

tercepat. Variabel ini juga dapat digunakan untuk melakukan stabilisasi pada graf. 
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Variabel motionRatio merupakan sebuah rasio yang didapatkan dari 

lastMaxMotion/maxMotion-1. Variabel damping digunakan untuk mengetahui 

sebuah graf bergerak cepat atau lambat. Jika variabel damping bernilai benar 

maka graf akan bergerak semakin lambat, sebaliknya jika variabel damping 

bernilai salah maka graf akan bergerak semakin cepat. Variabel rigidity 

merupakan variabel yang mempunyai efek sama dengan variabel damper hanya 

saja variabel ini bersifat konstan. 

 
Segmen Program 6.49 Repulsion Force 
1: private synchronized void avoidLabels() { 
2:   for (int i = 0 ; i < graphEltSet.nodeNum() ; i++) { 
3:     Node n1 = graphEltSet.nodeAt(i); 
4:     Number dx = 0; 
5:     Number dy = 0; 
6:     for (int j = 0 ; j < graphEltSet.nodeNum() ; j++) { 
7:       if (i == j) { continue; } 
8:       Node n2 = graphEltSet.nodeAt(j); 
9:       Number vx = n1.x - n2.x; 
10:       Number vy = n1.y - n2.y; 
11:       Number len = vx * vx + vy * vy; 
12:       if (len == 0) { 
13:         dx += Math.random(); 
14:         dy += Math.random(); 
15:       } else if (len <600*600) { 
16:         dx += vx / len; 
17:         dy += vy / len; 
18:       } 
19:     } 
20:     n1.dx += dx*100*rigidity; 
21:     n1.dy += dy*100*rigidity; 
22:   } 
23: } 
24: private function avoidLabels(): void { 
25:   dataProvider.forAllNodePairs(this); 
26: } 
27: public function forEachNodePair(n1: Node, n2: Node): void { 
28:   var dx: Number=0; 
29:   var dy: Number=0; 
30:   var vx: Number = n1.x - n2.x; 
31:   var vy: Number = n1.y - n2.y; 
32:   var len: Number = vx * vx + vy * vy; 
33:   if (len == 0) { 
34:     dx = Math.random(); 
35:     dy = Math.random(); 
36:   } else if (len < 360000) { 
37:     dx = vx / len; 
38:     dy = vy / len; 
39:   } 
40:   var repSum: Number = n1.repulsion * n2.repulsion/100; 
41:   var factor: Number = repSum*rigidity; } 
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Pada segmen program 6.49 dapat dilihat langkah utama pertama dalam 

algoritma Force-Directed Graph, yaitu repulsion atau penolakan antar node. 

Langkah ini dilakukan untuk semua node atau verteks yang ada pada graf. 

Masing-masing node tersebut mempunyai posisi x dan y dan besar dx dan dy. 

Nilai tersebut dibutuhkan untuk proses displacement berikutnya. Baris 9 dan 10 

digunakan untuk menghitung jarak antar node. Baris 11 sampai 21 untuk 

menentukan dx dan dy agar posisi node dapat berubah atau tolak menolak satu 

sama lain. 

 
Segmen Program 6.50 Attractive Force 
1: private function relaxEdges(): void { 
2:   dataProvider.forAllEdges(this); 
3: } 
4: public function forEachEdge(e: IEdge): void { 
5:   var vx: Number = e.getTo().x - e.getFrom().x; 
6:   var vy: Number = e.getTo().y - e.getFrom().y; 
7:   var len: Number = Math.sqrt(vx * vx + vy * vy); 
8:   var dx: Number=vx*rigidity; 
9:   if(isNaN(dx)) { dx = dx; } 
10:   var dy: Number=vy*rigidity; 
11:   if(isNaN(dy)) { dy = dy; } 
12:   dx /=(e.getLength()*100); 
13:   if(isNaN(dx)) { dx = dx; } 
14:   var length: int = e.getLength(); 
15:   var div: int = length * 100; 
16:   var ddy: Number = dy; 
17:   dy = dy / div; 
18:   ddy /=(e.getLength()*100); 
19:   if(isNaN(dy)) { dy = dy; } 
20: } 

 

Pada segmen program 6.50 dapat dilihat langkah utama kedua dalam 

algoritma Force-Directed Graph, yaitu attractive atau penarikan antar node. 

Langkah ini dilakukan untuk semua edge atau sisi penghubung yang ada pada 

graf. Masing-masing edge tersebut mempunyai posisi x dan y, besar dx dan dy, 

dan panjang. Nilai tersebut dibutuhkan untuk proses displacement berikutnya. 

Baris 5 dan 6 digunakan untuk menghitung jarak antar node atau panjang edge. 

Baris berikutnya adalah untuk pemberian gaya tarik pada masing-masing node, 

yaitu dengan memberikan nilai dx dan dy pada tiap-tiap node. 
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Segmen Program 6.51 Displacement  
1: public function damp(): void { 
2:   if (damping) { 
3:     if(motionRatio<=0.001) { 
4:       if ((maxMotion<0.2 || (maxMotion>1 && damper<0.9)) && 

damper > 0.01) damper -= 0.01; 
5:       else if (maxMotion<0.4 && damper > 0.003) damper -= 

0.003; 
6:       else if(damper>0.0001) damper -=0.0001 
7:     } 
8:   } 
9:   if(maxMotion<motionLimit && damping) { 
10:     damper=0; 
11:   } 
12: } 
13: private function moveNodes(): void { 
14:   lastMaxMotion = maxMotion; 
15:   maxMotionA = new Array(); 
16:   maxMotionA[0]=0; 
17:   dataProvider.forAllNodes(this); 
18:   maxMotion=maxMotionA[0]; 
19:   if (maxMotion>0) motionRatio = lastMaxMotion/maxMotion-1; 
20:   else motionRatio = 0; 
21:   damp(); 
22: } 
23: private function relax(): void { 
24:   dataProvider.forAllNodes(new Refresher()); 
25:   for (var i: int=0;i<5;i++) { 
26:     relaxEdges(); 
27:     avoidLabels(); 
28:     moveNodes(); 
29:   } 
30:   if(rigidity!=newRigidity) rigidity= newRigidity; 
31:   dataProvider.forAllNodes(new Committer()); 
32: } 
33: public function forEachNode(n: Node): void { 
34:   var dx: Number = n.dx; 
35:   var dy: Number = n.dy; 
36:   dx*=damper; 
37:   dy*=damper; 
38:   n.dx = dx/2; 
39:   n.dy = dy/2; 
40:   var distMoved: Number = Math.sqrt(dx*dx+dy*dy); 
41:   if (!n.fixed && !(n==dragNode) ) { 
42:     n.x = n.x + Math.max(-30, Math.min(30, dx)); 
43:     n.y = n.y + Math.max(-30, Math.min(30, dy)); 
44:   } 
45:   maxMotionA[0]=Math.max(distMoved,maxMotionA[0]);  
46: } 

 

Pada segmen program 6.51 dapat dilihat langkah utama ketiga dalam 

algoritma Force-Directed Graph, yaitu displacement atau penempatan ulang untuk 

setiap node dan edge. Langkah ini dilakukan untuk semua node dan edge yang 
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saling berhubungan  pada graf. Selain itu dilakukan juga proses perlambatan 

pergerakan graf, yang dapat dilihat pada baris 19 sampai 21 atau pada fungsi 

damp. Baris 23 sampai 32 dilakukan proses penarikan, penolakan, dan 

penempatan kembali sebanyak jumlah node yang ada. Namun pada program 

tersebut hanya diulang sebanyak 5 kali yaitu hanya untuk node yang berhubungan. 

Namun pemanggilan fungsi itu sendiri dilakukan beberapa kali. Baris 33 sampai 

46 akan dijalankan untuk setiap node yang ada pada graf. 

 

6.2.7 Item 
 Implementasi Item hampir digunakan oleh seluruh bagian yang ada pada 

SpringGraph. Bagian ini berguna untuk mendeklarasikan item atau data dari 

musik yang didapatkan dari web service. Berikut merupakan segmen program dari 

halaman Item. 

 
Segmen Program 6.52 Item 
1: public function get id(): String { 
2:   return _id; 
3: } 
4: public function set id(s: String): void { 
5: } 
6: private var _id: String; 
7: public function get data(): Object { 
8:   return _data; 
9: } 
10: public function set data(o: Object): void { 
11:   _data = o; 
12: } 
13: private var _data: Object; 
14: public function okToMove(): Boolean { 
15:   return true; 
16: } 

 

Baris 1  sampai 6 digunakan untuk mengatur kode dari item, dimana 

masing-masing item mempunyai kode yang berbeda dan besifat unik. Baris 7 

sampai 13 digunakan untuk mengatur data dari item dengan kode tersebut. Baris 

14 sampai 16 digunakan untuk mengetahui apakah item tersebut dapat digeser 

oleh user dengan mouse. 
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6.2.8 Graph 
 Pada implementasi Graph dilakukan penggambaran graf, yaitu 

menggambar, menghapus, menghubungkan, memutuskan, menghitung jumlah 

dari item yang ada pada graf. Berikut merupakan segmen program dari halaman 

Graph. 

 
Segmen Program 6.53 Graph part 1 
1: public static function fromXML(xml: XML, strings: Array): 

Graph { 
2:   var nodeName: String = "Node"; 
3:   var edgeName: String = "Edge"; 
4:   var fromIDName: String = "fromID"; 
5:   var toIDName: String = "toID"; 
6:   if(strings != null) { 
7:     nodeName = strings[0]; 
8:     edgeName = strings[1]; 
9:     fromIDName = strings[2]; 
10:     toIDName = strings[3]; 
11:   } 
12:   var graph: Graph = new Graph(); 
13:   for each (var node: XML in xml.descendants(nodeName)) { 
14:     var item: Item = new Item(node.@id); 
15:     item.data = node; 
16:     graph.add(item); 
17:   } 
18:   for each (var edge: XML in xml.descendants(edgeName)) { 
19:     var fromItem: Item = 

graph.find(edge.attribute(fromIDName)); 
20:     var toItem: Item = graph.find(edge.attribute(toIDName)); 
21:     if((fromItem != null) && (toItem != null)) 
22:       graph.link(fromItem, toItem); 
23:   } 
24:   return graph; 
25: } 
26: public function remove(item:Item):void { 
27:   delete _nodes[item.id]; 
28:   delete _edges[item.id]; 
29:   for (var id: String in _edges) { 
30:     var friends: Object = _edges[id]; 
31:     delete friends[item.id]; 
32:   } 
33:   nodeArray = null; 
34:   edgeArray = null; 
35:   changed(); 
36: } 
37: public function unlink(item1:Item, item2:Item):void { 
38:   var friends: Object = _edges[item1.id]; 
39:   delete friends[item2.id]; 
40:   friends = _edges[item2.id]; 
41:   delete friends[item1.id]; 
42:   edgeArray = null; 
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Segmen Program 6.53 Lanjutan 
43:   changed(); 
44: } 
45: public function get edges():Array { 
46:   if(edgeArray == null) { 
47:     edgeArray = new Array(); 
48:     var done: Object = new Object(); 
49:     for (var id: String in _edges) { 
50:       done[id] = true; 
51:       var friends: Object = _edges[id]; 
52:       for (var friendID: String in friends) { 
53:         if(!done.hasOwnProperty(friendID)) 
54:           edgeArray.push([_nodes[id], nodes[friendID]]); 
55:       } 
56:     } 
57:   } 
58:   return edgeArray; 
59: } 

 

Baris 1 sampai 25 digunakan untuk memproses data yang dibutuhkan oleh 

sebuah item dalam graf. Data-data tersebut didapatkan dengan format XML, yang 

kemudian akan dipecah-pecah sesuai dengan jenis data tersebut. Baris 26 sampai 

36 digunakan untuk menghapus sebuah item dari graf. Baris 37 sampai 44 

digunakan untuk menghapus hubungan atau edge antar 2 item. Baris 45 sampai 59 

digunakan untuk mengambil edge-edge yang ada pada graf dan data yang 

dikembalikan berupa array. 

 
Segmen Program 6.54 Graph part 2 
1: public function get nodes():Object { 
2:   return _nodes; 
3: } 
4: public function get hasNodes(): Boolean { 
5:   for each (var item: Item in _nodes) { 
6:     return true; 
7:   } 
8:   return false; 
9: } 
10: public function get nodeCount(): int { 
11:   var result:  int = 0; 
12:   for each (var item: Item in _nodes) { 
13:     result++; 
14:   } 
15:   return result; 
16: } 
17: public function link(item1:Item, item2:Item, data: Object = 

null):void { 
18:   if(data == null) data = 0; 
19:   var friends: Object = _edges[item1.id]; 
20:   friends[item2.id] = data; 
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Segmen Program 6.54 Lanjutan 
21:   friends = _edges[item2.id]; 
22:   friends[item1.id] = data; 
23:   edgeArray = null; 
24:   changed(); 
25: } 
26: public function add(item:Item):void { 
27:   if(_distinguishedItem == null) 
28:     _distinguishedItem = item; 
29:   if(_nodes.hasOwnProperty(item.id)) { 
30:     return; 
31:   } 
32:   _nodes[item.id] = item; 
33:   _edges[item.id] = new Object(); 
34:   changed(); 
35: } 
36: public function linked(item1:Item, item2:Item):Boolean { 
37:   var friends: Object = _edges[item1.id]; 
38:   return (friends != null) && 

friends.hasOwnProperty(item2.id); 
39: } 

 

Baris 1 sampai 3 digunakan untuk mengambil node-node yang ada pada 

graf dan data yang dikembalikan berupa object. Baris 4 sampai 9 digunakan untuk 

melakukan pengecekan apakah graf mempunyai node. Baris 10 sampai 16 

digunakan untuk mendapatkan jumlah node yang ada pada graf tersebut. Baris 17 

sampai 25 digunakan untuk menghubungkan 2 node atau item yang saling 

berhubungan. Baris 26 sampai 35 digunakan untuk menambahkan item ke dalam 

graf. Baris 36 sampai 39 digunakan untuk mengetahui 2 node atau item saling 

berhubungan.  

 
Segmen Program 6.55 Graph part 3 
1: public function getLinkData(item1:Item, item2:Item):Object { 
2:   var friends: Object = _edges[item1.id]; 
3:   if ((friends != null) && friends.hasOwnProperty(item2.id)) 
4:     return friends[item2.id]; 
5:   else 
6:     return null; 
7: } 
8: public function numLinks(item: Item): int { 
9:   var friends: Object = _edges[item.id]; 
10:   var result: int = 0; 
11:   for (var i: String in friends) { 
12:     result++; 
13:   } 
14:   return result; 
15: } 
16: public function hasNode(id: String): Boolean { 
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Segmen Program 6.55 Lanjutan 
17:   return _nodes.hasOwnProperty(id); 
18: } 
19: public function find(id: String): Item { 
20:   if(_nodes.hasOwnProperty(id)) 
21:     return _nodes[id]; 
22:   else 
23:     return null; 
24: } 
25: public function neighbors(id: String): Object { 
26:   return _edges[id]; 
27: } 
28: public function get distinguishedItem(): Item { 
29:   return _distinguishedItem; 
30: } 
31: public function set distinguishedItem(item: Item): void { 
32:   _distinguishedItem = item; 
33: } 
34: public function empty(): void { 
35:   _nodes = new Object(); 
36:   _edges = new Object(); 
37:   nodeArray = null; 
38:   edgeArray = null; 
39:   _distinguishedItem = null; 
40:   changed(); 
41: } 
42: private function changed(): void { 
43:   dispatchEvent(new Event(CHANGE)); 
44: } 

 

Baris 1  sampai 7 digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan 

dengan sebuah link atau edge. Baris 8 sampai 15 digunakan untuk mengetahui 

berapa jumlah item yang saling berhubungan dengan item yang diinginkan. Baris 

16 sampai 18 digunakan untuk mengetahui apakah sebuah item dengan kode yang 

diberikan berada pada graf. Baris 19 sampai 24 digunakan untuk menemukan item 

dengan kode yang diberikan pada graf. Baris 25 sampai 27 digunakan untuk 

mendapatkan data dari item yang berhubungan dengan kode yang diberikan. Baris 

28 sampai 33 digunakan untuk untuk mengatur item yang pertama berada pada 

graf. Baris 34 sampai 41 digunakan untuk menghapus semua item yang ada pada 

graf. Baris 42 sampai 44 digunakan untuk melakukan perubahan pada graf. 

 

6.2.9 GraphNode 
 Pada implementasi GraphNode digunakan juga bagian Node pada 

ForceDirectedLayout dan membutuhkan bagian Item juga. Bagian ini berfungsi 
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sebagai node yang akan digambarkan pada graf. Berikut merupakan segmen 

program dari halaman GraphNode. 

 
Segmen Program 6.56 GraphNode 
1: private function getX(): Number { 
2:   return view.x;// + (view.width / 2); 
3: } 
4: private function setX(x: Number): void { 
5:   if((x != (view.x/* + (view.width / 2)*/)) && 

item.okToMove()) { 
6:     context.layoutChanged = true; 
7:     view.x = x; //  - (view.width / 2); 
8:   } 
9: } 
10: private function getY(): Number { 
11:   return view.y;// + (view.height / 2); 
12: } 
13: private function setY(y: Number): void { 
14:   if((y != (view.y/* + (view.height / 2)*/)) && 

item.okToMove()) { 
15:     context.layoutChanged = true; 
16:     view.y = y; // - (view.height / 2); 
17:   } 
18: } 
19: private function getRepulsion(): int { 
20:   var result: int = (view.width + view.height) * 

context.repulsionFactor; 
21:   if(result == 0) 
22:     return context.defaultRepulsion; 
23:   return result; 
24: } 

 

Baris 1  sampai 9 digunakan untuk mengatur posisi x dari item atau node. 

Baris 10  sampai 18 digunakan untuk mengatur posisi y dari item atau node. Dan 

baris 19 sampai 24 digunakan untuk mendapatkan besar nilai tolak pada graf. 

 

6.2.10 GraphDataProvider 
 Implementasi GraphDataProvider merupakan bagian yang didalamnya 

terdapat data-data yang diperlukan dalam penggambaran graf. Bagian yang 

diperlukan yaitu Item, Graph, GraphNode, Node, IEdge, IForEachNodePair, 

IForEachNode, IForEachEdge, dan IDataProvider. Kebanyakan isi dari bagian ini 

adalah sama dengan bagian yang diperlukan, yaitu hanya melakukan 

pendeklarasian kembali fungsi yang ada, oleh karena itu bagian tersebut tidak 
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akan ditulis pada segmen program. Berikut merupakan segmen program dari 

halaman GraphDataProvider. 

 
Segmen Program 6.57 GraphDataProvider 
1: private function makeGraphNode(item: Item): GraphNode { 
2:   var result: GraphNode; 
3:   if(nodeStore.hasOwnProperty(item.id)) { 
4:     result = nodeStore[item.id]; 
5:     if(result.view.parent == null) 
6:       host.addComponent(result.view); 
7:   } else { 
8:     result = new GraphNode(host.newComponent(item), this, 

item); 
9:     nodeStore[item.id] = result; 
10:   } 
11:   return result; 
12: } 
13: public function set graph(g: Graph): void { 
14:   var newItems: Object = g.nodes; 
15:   var newEdges: Object = g.edges; 
16:   var oldNodes: Array = nodes; 
17:   nodes = new Array(); 
18:   for each (var item: Item in newItems) { 
19:     nodes.push(makeGraphNode(item)); 
20:   } 
21:   if(oldNodes != null) { 
22:     for each (var oldNode: GraphNode in oldNodes) { 
23:       if(!g.hasNode(oldNode.item.id)) { 
24:         if(oldNode.view.parent != null) 
25:           host.removeComponent(oldNode.view); 
26:           delete nodeStore[oldNode.item.id]; 
27:       } 
28:     } 
29:   } 
30: } 
31: public function findNode(component: UIComponent): GraphNode 

{ 
32:   for (var i: int = 0; i < nodes.length; i++) { 
33:     var node: GraphNode = GraphNode(nodes[i]); 
34:     if(node.view == component) 
35:       return node; 
36:   } 
37:   return null; 
38: } 

 

Baris 1  sampai 12 digunakan untuk membuat node pada graf dengan 

parameter item. Baris 13  sampai 30 digunakan untuk membuat atau mengatur 

graf dengan cara mengatur kembali edge dan node. Dan baris 31 sampai 38 

digunakan untuk menemukan node dalam graf. 
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6.2.11 GraphEdge 
 Implementasi GraphEdge turunan dari AbstractEdge pada bagian 

ForceDirectedLayout dan membutuhkan GraphNode. Bagian ini juga melakukan 

pendeklarasian kembali fungsi yang ada pada AbstractEdge. Berikut merupakan 

segmen program dari halaman GraphEdge. 

 
Segmen Program 6.58 GraphEdge 
1: public override function getLength(): int { 
2:   var result: int = (GraphNode(to).view.width + 

GraphNode(to).view.height + GraphNode(from).view.width + 
GraphNode(from).view.height) / 4; 

3:   if(result > 0) 
4:     return result; 
5:   else 
6:     return 50; 
7: } 

 

Baris 1  sampai 7 digunakan untuk mendapatkan panjang dari sebuah 

edge. Fungsi tersebut sebelumnya terdapat pada GraphNode yang kemudian di-

override pada bagian ini. 

 

6.2.12 HistorySeed 
 Implementasi HistorySeed berguna sebagai pemancing agar dapat 

melakukan penggambaran dan menggunakan Item juga untuk melakukan 

pengecekkan lainnya. Berikut merupakan segmen program dari halaman 

HistorySeed. Fungsi tersebut sebelumnya terdapat pada Item  yang kemudian di-

override pada bagian ini. 

 
Segmen Program 6.59 HistorySeed 
1: override public function okToMove(): Boolean { 
2:   return false; 
3: } 

 

6.2.13 DefaultItemView 
 Implementasi DefaultItemView berguna untuk melakukan pengaturan data 

yang dibuthkan untuk penggambaran graf. Berikut merupakan segmen program 

dari halaman DefaultItemView. 
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Segmen Program 6.60 DefaultItemView 
1: public function get data(): Object { 
2:   return _data; 
3: } 
4: public function set data(d: Object): void { 
5:   _data = d; 
6:   dispatchEvent(new Event("dataChange")); 
7: } 

 

Baris 1  sampai 3 digunakan untuk mendapatkan data jika ada yang 

berubah. Baris 4 sampai 7 digunakan untuk membuat perubahan terhadap graf. 

Baris 6 untuk melakukan refresh pada graf. 

 

6.2.14 HistorySeedView 
 Implementasi HistorySeedView digunakan untuk melakukan pengecekan 

terhadap besar graf yang sudah digambar. Berikut merupakan segmen program 

dari halaman HistorySeedView. 

 
Segmen Program 6.61 HistorySeedView 
1: override public function set x(value:Number):void { 
2:   if(!gotX) { 
3:     firstX = value / 3; 
4:     gotX = true; 
5:   } 
6:   if(value > firstX) { 
7:     value = firstX; 
8:   } 
9:   super.x = value; 
10: } 
11: override public function set y(value:Number):void { 
12:   if(!gotY) { 
13:     super.y = value; 
14:     gotY = true; 
15:   } 
16: } 

 

Baris 1  sampai 10 digunakan untuk mengunci posisi x dari sebuah node. 

Baris 11 sampai 16 digunakan mengunci posisi y dari sebuah node. Node tersebut 

dikunci posisinya agar kembali kepada posisi semula jika digeser atau digerakkan 

oleh user. Sehingga tiap item mempunyai posisi x dan y yang berbeda, dan 

perubahan dari masing-masing item jika digeser bisa pada posisi tetap atau 

berubah sedikit. 
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6.2.15 IEdgeRenderer dan IViewFactory 
 Implementasi IEdgeRenderer akan dipanggil setiap kali jika ada 2 item 

yang berhubungan atau yang akan digambarkan edgenya. Halaman 

IEdgeRenderer hanya mendeklarasikan fungsi draw saja. Isi dari fungsi tersebut 

pada bagian lainnya. 

Implementasi IViewFactory untuk merepresentasikan item pada graf atau 

yang akan digambarkan pada graf. Halaman IViewFactory hanya 

mendeklarasikan fungsi getView saja. Isi dari fungsi tersebut pada bagian lainnya. 

Berikut merupakan segmen program dari halaman IEdgeRenderer dan 

IViewFactory. 

 
Segmen Program 6.62 IEdgeRenderer dan IViewFactory 
1: function draw(g: Graphics, fromView: UIComponent, toView: 

UIComponent, fromX: int, fromY: int, toX: int, toY: int, 
graph: Graph): Boolean; 

2: function getView(item: Item): UIComponent; 
 

6.2.16 SpringGraph 
 Implementasi SpringGraph menggunakan semua bagian yang dibuat pada 

bagian SpringGraph dan juga menggunakan bagian ForceDirectedLayout. Bagian 

ini nantinya yang akan melakukan penggambaran graf seluruhnya ke dalam 

daerah msuic-map yang telah disediakan. ForceDirectedLayout diperlukan untuk 

melakukan perhitungan tata letak dan animasi graf, sedangkan SpringGraph yang 

bertugas untuk melakukan penggambaran. Pada bagian ini juga dilakukan proses 

perubahan nilai untuk variabel-variabel yang dibutuhkan oleh algoritma Force-

Directed graph. Berikut merupakan segmen program dari halaman IViewFactory.  

 
Segmen Program 6.63 SpringGraph 
1: private function drawEdge(f: UIComponent, t: UIComponent, 

color: int): void { 
2:   var fromX: int = f.x + (f.width / 2); 
3:   var fromY: int = f.y + (f.height / 2); 
4:   var toX: int = t.x + (t.width / 2); 
5:   var toY: int = t.y + (t.height / 2); 
6:   if((_edgeRenderer != null) && 

_edgeRenderer.draw(drawingSurface.graphics, f, t, fromX, 
fromY, toX, toY, _graph)) 

7:     return; 
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Segmen Program 6.63 Lanjutan 
8:   var fromItem: Item = (f as IDataRenderer).data as Item; 
9:   var toItem: Item = (t as IDataRenderer).data as Item; 
10:   var linkData: Object = _graph.getLinkData(fromItem, 

toItem); 
11:   var alpha: Number = 1.0; 
12:   var thickness: int = 1; 
13:   if((linkData != null) && 

(linkData.hasOwnProperty("settings"))) { 
14:     var settings: Object = linkData.settings; 
15:     alpha = settings.alpha; 
16:     thickness = settings.thickness; 
17:     color = settings.color; 
18:   } 
19:   drawingSurface.graphics.lineStyle(thickness,color,alpha); 
20:   drawingSurface.graphics.beginFill(0); 
21:   drawingSurface.graphics.moveTo(fromX, fromY); 
22:   drawingSurface.graphics.lineTo(toX, toY); 
23:   drawingSurface.graphics.endFill(); 
24: } 
25: public function removeComponent(component: UIComponent): 

void { 
26:   if(removeItemEffect != null) { 
27:     removeItemEffect.addEventListener 

(EffectEvent.EFFECT_END, removeEffectDone); 
28:     removeItemEffect.createInstance(component).startEffect 

(); 
29:   } else { 
30:     component.parent.removeChild(component); 
31:   } 
32: } 
33: public function addComponent(component: UIComponent): void { 
34:   this.addChild(component); 
35:   if(addItemEffect != null) { 
36:     addItemEffect.createInstance(component).startEffect(); 
37:   } 
38: } 

 

Baris 1 sampai 24 digunakan untuk menggambar edge dengan asal dan 

tujuan node dan dengan warna yang sesuai. Fungsi ini merupakan fungsi 

tambahan yang sebelumnya ada pada bagian IedgeRenderer. Baris 25 sampai 32 

digunakan untuk menghapus item yang diinginkan yang terdapat pada graf. 

Sedangkan baris 33 sampai 38 digunakan untuk memasukkan sebuah item ke 

dalam graf. Berikutnya akan dijelaskan juga bagian pada SpringGraph tapi 

terutama untuk bagian drag atau geser graf dengan mouse.  

 
Segmen Program 6.64 SpringGraph untuk Drag 
1: protected function dragBegin(event: MouseEvent):void { 
2:   dragComponent = UIComponent(event.currentTarget); 
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Segmen Program 6.64 Lanjutan 
3:   dragStartX = dragComponent.x; 
4:   dragStartY = dragComponent.y; 
5:   dragCursorStartX = event.stageX; 
6:   dragCursorStartY = event.stageY; 
7:     forceDirectedLayout.setDragNode 

(_dataProvider.findNode(dragComponent)); 
8: } 
9: private function dragContinue(event: MouseEvent):void { 
10:   if(backgroundDragInProgress) { 
11:     backgroundDragContinue(event); 
12:     return; 
13:   } 
14:   if(dragComponent == null) return; 
15:   var deltaX: int = event.stageX - dragCursorStartX; 
16:   var deltaY: int = event.stageY - dragCursorStartY; 
17:   dragComponent.x = dragStartX + deltaX; 
18:   dragComponent.y = dragStartY + deltaY; 
19:   refresh(); 
20: } 
21: private function dragEnd(event: MouseEvent):void { 
22:   if(backgroundDragInProgress) { 
23:     backgroundDragEnd(event); 
24:     return; 
25:   } 
26:   dragComponent = null; 
27:   forceDirectedLayout.setDragNode(null); 
28: } 

 

Baris 1 sampai 8 digunakan jika graf mulai digeser dan akan dicatat posisi 

awal kursor dan posisi x dan y dari item yang digeser. Kemudian akan memanggil 

bagian ForceDirectedLayout. Baris 9 sampai 20 digunakan jika proses drag atau 

geser masih berlanjut. Program ini nantinya akan megurangi posisi awal kursor 

dengan posisi akhir kursor dan juga mengurangi posisi awal item dengan posisi 

akhir item. Baris 21 sampai 28 akan digunakan jika graf sudah berhenti digeser, 

program ini akan mengembalikan kepada bagian ForceDirectedLayout bahwa 

tidak ada node atau item yang digeser. 
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BAB VII 

UJI COBA 
 

Pada bab ini akan menjelaskan tahap yang perlu dijelaskan setelah aplikasi 

selesai dibuat. Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji fungsionalitas 

aplikasi dan kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi. Tahap ini lebih dikenal 

dengan istilah testing. Tahapan testing ini akan menemukan keterbatasan yang 

dimiliki oleh aplikasi dan menguji sejauh mana aplikasi dapat melakukan sesuatu. 

Testing merupakan tahap penting untuk memberikan gambaran apakah aplikasi 

yang dibuat telah sesuai dengan harapan. Bab ini berisi uji coba dari program 

yang telah dibuat.  

 

7.1 Rencana Uji Coba dan Hasil yang Diharapkan 
Berdasarkan pada tujuan-tujuan yang disebutkan diatas, tahap testing pada 

pembuatan aplikasi akan dibagi menjadi tiga bagian. Testing yang pertama yaitu 

testing fungsionalitas bertujuan untuk menguji apakah aplikasi yang dibuat 

berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pada testing ini, aplikasi akan dicoba 

dari berbagai segi yaitu mulai dari menampilkan halaman-halaman web sampai 

dengan mencoba dengan music-map. Testing kedua dilakukan dengan mencoba 

aplikasi yang dibuat pada browser yang berbeda. Testing ketiga bertujuan untuk 

mengetahui sebaik apa kemampuan aplikasi untuk dapat membantu user dalam 

mencari musik. Adapun testing ketiga dilakukan dengan penggunaan aplikasi oleh 

user dan user tersebut diberikan kuesioner mengenai performa aplikasi. 

Hasil yang diharapakan untuk uji coba adalah dapat berfungsinya aplikasi 

atau situs dengan baik. Selain itu, situs ini juga diharapkan dapat membantu user 

atau pengguna dalam melakukan pencarian musik yang diinginkannya. Segi 

efektifitas juga diharapkan dapat meningkat, karena sebelumnya user harus 

membuka banyak halaman yang berbeda. 
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7.2 Uji Coba Fungsionalitas Sistem 
Uji coba ini berfungsi untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat telah 

sesuai dengan yang direncanakan. Untuk melakukan uji coba ini, situs music-map 

ini telah dihosting pada internet sehingga aplikasi dapat benar-benar dicoba dan 

dilihat tingkat efisiensinya dari segi waktu transfer data dan keberhasilan 

fungsionalitasnya. Adapun domain dari situs ini adalah 

www.indramaryati.com/Melody yang dihosting pada server hosting dapurhosting 

atau majapahit dan koneksi internet yang digunakan untuk melakukan percobaan 

adalah Alucio Net. Untuk data mengenai persiapan dalam melakukan percobaan 

ini dapat dilihat pada tabel 7.1. 

 
Tabel 7.1 

Keterangan Persiapan Percobaan 
No Keterangan Jawaban 
1 Nama domain www.indramaryati.com/Melody 
2 Email server melody@indramaryati.com 
2 Lokasi server IIX / Jakarta, Indonesia 
3 Nama server hosting dapurhosting 
4 URL server hosting www.dapurhosting.com 
5 Koneksi internet saat percobaan Alucio Net 
6 Upload data situs ke server hosting Tidak Ada Hambatan 
7 Biaya pembelian server hosting Rp. 245.000,- per tahun 

 

Pada saat dilakukan hosting ke internet, tidak ada hambatan yang 

ditemukan dan aplikasi dapat ditampilkan dengan baik pada internet. Dengan 

adanya server hosting via web, situs music-map menjadi dapat diakses di mana 

saja dan kapan saja. Uji coba akan dilakukan pada masing-masing fungsi yang 

disediakan oleh situs ini. 

 

7.2.1 Uji Coba Fungsionalitas Halaman Situs Melody’s World 
 Uji coba pada halaman situs ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa 

halaman-halaman yang ada pada situs music-map ini dapat berjalan dengan baik 

dan benar. Untuk dapat menggunakan situs ini user dapat langsung mencoba 

pencarian tanpa melakukan proses login terlebih dahulu, ataupun dengan 
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melakukan proses login agar user dapat melakukan pencarian dengan music-map. 

Untuk kuasa atau privillege untuk tiap jenis-jenis user dapat dilihat pada tabel 7.2. 

 
Tabel 7.2 

Pengaturan Kuasa User 

No Fasilitas Non 
Member Member Admin 

1 Home    
2 Login    
3 Sign Up    
4 Forgot Password    
5 Contact Us    
6 Feedback    
7 Search    
8 Music-map    
9 Popular Download    
10 Popular Search    
11 Halaman Admin    

 

 Untuk membuka halaman utama atau home, waktu yang diperlukan untuk 

menampilkan halaman ini kurang lebih sekitar 30-50 detik. Hal ini disebabkan 

situs harus melakukan load terhadap fasilitas yang dibuat dengan Adobe Flex atau 

melakukan load untuk sebuah file SWF. Halaman home juga melakukan 

pengaksesan situs lain melalui web service dan situs yang diakses adalah Amazon. 

Selain itu latar belakang dari situs merupakan potongan-potongan gambar yang 

disusun menjadi latar belakang untuk situs. Koneksi internet juga menjadi 

penyebab utama dalam proses membuka halaman. Selain halaman home, akan 

dicoba untuk menampilkan halaman-halaman lainnya yang ada pada situs music-

map ini yaitu halaman search, feedback, contact us, login, sign up, forget 

password, top download, top search, music-map, dan halaman admin. Serta akan 

diberikan juga waktu yang diperlukan untuk melakukan pencarian, mengirimkan 

komentar, mengirimkan jawaban feedback, melakukan registrasi, dan 

mendapatkan password kembali. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7.3. 
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Tabel 7.3 
Percobaan Fungsionalitas Halaman Pada Situs Music-map 

No Percobaan Waktu Keterangan 

1 Menampilkan 
halaman home 30-50’ 

Melakukan akses ke situs lain dalam hal 
ini adalah web service milik Amazon, 
mengakses file SWF dan gambar. 

2 Menampilkan 
halaman search 20-25’ 

Hanya mengakses file SWF saja, latar 
belakang sudah diakses pada halaman 
home. 

3 Menampilkan 
halaman feedback 20-25’ Hanya mengakses file SWF saja. 

4 Menampilkan 
halaman contact us 15-20’ Hanya mengakses file SWF saja. 

5 Menampilkan 
halaman login 10-15’ Hanya mengakses file SWF saja. 

6 Menampilkan 
halaman sign up 15-20’ Hanya mengakses file SWF saja. 

7 
Menampilkan 
halaman forget 
password 

30-40’ 
Hanya mengakses file SWF saja. 

8 
Menampilkan 
halaman top 
download 

30-35’ 
Hanya mengakses file SWF saja. Selain 
itu melakukan akses ke database server. 

9 Menampilkan 
halaman top search 30-35’ Hanya mengakses file SWF saja. Selain 

itu melakukan akses ke database server. 

10 
Menampilkan 
halaman music-
map 

90-95’ 

Melakukan akses ke situs lain dalam hal 
ini adalah web service milik Amazon, 
mengakses file SWF, dan melakukan 
penggambaran graf. 

11 Menampilkan 
halaman admin 30-40’ Hanya mengakses file SWF dan 

mengakses data pada database server. 

12 Melakukan 
pencarian musik 10-20’ Modul dapat bekerja dengan baik 

13 Mengirimkan 
komentar 2-3’ Modul dapat bekerja dengan baik 

14 Mengirimkan 
jawaban feedback 0-1’ Modul dapat bekerja dengan baik 

15 Melakukan 
registrasi 2-3’ Modul dapat bekerja dengan baik 

16 Mendapatkan 
password kembali 3-4’ Modul dapat bekerja dengan baik 
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 Berdasarkan hasil uji coba pada tabel 7.3 dapat dilihat bahwa 

fungsionalitas pada halaman yang ada pada situs music-map berjalan dengan baik 

tanpa ada masalah. Untuk proses load halaman pertama kali dibutuhkan waktu 

lebih lama dari biasanya, karena belum adanya cookies pada komputer masing-

masing user. Untuk pembukaan halaman lainnya waktu yang dibutuhkan relatif 

singkat. Dalam menampilkan halaman music-map membutuhkan waktu lebih dari 

1 menit, hal ini dikarenakan fasilitas music-map harus mengakses ke web service 

Amazon dan juga memerlukan waktu untuk menggambarkan grafnya. 

 Untuk melakukan pencarian music dibutuhkan waktu yang relatif singkat 

karena hanya mengakses web service Amazon. Untuk melakukan pengiriman 

komentar, feedback, registrasi, dan forget password membutuhkan waktu yang 

sangat singkat. Hal ini dimungkinkan karena fasilitas tersebut hanya mengakses 

database server saja. Bila terjadi masalah, hal itu disebabkan adanya masalah 

koneksi internet pada user.  

 

7.2.2 Uji Coba Situs Melody’s World 
 Pada subbab ini akan dilakukan uji coba pada situs yang dilakukan oleh 

pengembang. Uji coba akan dilakukan untuk semua fasilitas yang dibuat dengan 

menggunakan Adobe Flex 3.0 dan dibagi menjadi subbab yang berbeda. 

 

7.2.2.1 Uji Coba Fasilitas Login dan Home 
 

 
Gambar 7.1 

Uji Coba Fasilitas Login 
 

Tombol 
Login 
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Pada fasilitas login, user diminta untuk memasukkan username dan 

password yang dapat dilihat pada gambar 7.1. Setelah itu user dapat menekan 

tombol Login. Apabila proses Login berhasil maka user akan pergi ke halaman 

home yang dapat dilihat pada gambar 7.2. Bila proses Login gagal maka akan 

keluar pesan error. 

 

 
Gambar 7.2 

Uji Coba Fasilitas Home 
 

Pada halaman home ditampilkan sebuah fasilitas untuk melihat lagu-lagu 

terbaru dan terlaris. Fasilitas ini mengakses web service milik Amazon. User 

hanya bisa mencari informasi saja, untuk pencarian lirik dan video dapat 



 

 

188

dilakukan pada halaman atau fasilitas search. Uji coba untuk halaman atau 

fasilitas home dilakukan dengan melakukan pencarian pada kelompok Digital 

Music dengan berdasarkan lagu atau musik yang terbaru. 

 

7.2.2.2 Uji Coba Fasilitas Register 
Untuk mendaftarkan diri pada situs ini, pengunjung diminta untuk 

memasukkan data pribadi berupa nama awal, nama akhir, email, password dan 

konfirmasi password. Saat memasukkan alamat email akan dilakukan pengecekan 

apakah email tersebut valid atau tidak. Bila tidak valid akan dikeluarkan pesan 

kesalahan. Selain mengisikan data pribadi, pengunjung juga diminta untuk 

mengisikan pertanyaan rahasia yang berguna jika pengunjung lupa dengan 

passwordnya. Setelah itu pengunjung harus menekan tombol Register untuk 

melengkapi proses registrasi tersebut. Uji coba registrasi ini dapat dilihat pada 

gambar 7.3. 

 

 
Gambar 7.3 

Uji Coba Fasilitas Register 

Tombol 
Register 

Tombol 
Cancel 

Pesan 
Kesalahan 
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Bila telah berhasil melakukan proses registrasi akan muncul pesan seperti 

pada gambar 7.3. Apabila terdapat kesalahan dalam pengisian form tersebut akan 

dikeluarkan informasi kesalahankesalahan yang harus dibetulkan. Pengunjung 

juga dapat membatalkan proses registrasi tersebut dengan menekan tombol 

Cancel.  

 

7.2.2.3 Uji Coba Fasilitas Forgot Password 
 Apabila seorang user lupa dengan password untuk login ke dalam situs ini, 

user tersebut dapat menggunakan fasilitas forget password yang ada pada halaman 

login dengan cara memasukkan alamat email user tersebut, memilih pertanyaan 

rahasia, memasukkan jawaban dari pertanyaan rahasia tersebut, dan menekan 

tombol Send yang dapat dilihat pada gambar 7.4. Apabila email yang user 

masukkan benar maka password dari user tersebut akan langsung dikirim ke 

alamat emailnya. Jika proses pencarian password berhasi, maka pesan hasil akan 

dimunculkan. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 7.4. 

 

 
Gambar 7.4 

Uji Coba Fasilitas Forgot Password 
 

7.2.2.4 Uji Coba Fasilitas Contact Us 
User dapat memberikan komentar berupa saran atau kritik kepada pihak 

administrator melalui fasilitas ini. Fasilitas ini membutuhkan alamat user yang 

Pesan 
Hasil 
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akan mengirimkan komentar. User juga dapat memasukkan subject atau judul dari 

komentar tersebut, dan harus mengisi pesan komentar. User dapat menekan 

tombol Send jika sudah selesai melakukan pengisian dan akan dimunculkan pesan 

hasil dari proses. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 7.5. 

 

 
Gambar 7.5 

Uji Coba Fasilitas Contact Us 
 

7.2.2.5 Uji Coba Fasilitas Feedback 
 User yang sudah melakukan registrasi dapat memberikan feedback untuk 

situs ini. Feedback ini juga digunakan untuk uji coba, selain uji coba 

fungsionalitas, situs, dan kuisioner. Pada fasilitas ini terdapat 7 buah pertanyaan 

yang disediakan dan semua pertanyaan harus dijawab oleh user. Jawaban yang 

dapat dipilih adalah Good, Enough, dan Bad. User dapat menekan tombol Send 

jika sudah selesai menjawab semua pertanyaan dan akan dimunculkan pesan hasil 

dari proses. User juga akan diberikan pesan ucapan terima kasih jika sudah 

menjawab semua soal feedback. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 7.6. Hasil 

yang ditampilkan hanya bagian bawah dari fasilitas, karena keterbatasan ukuran 

layar. 

Pesan 
Hasil 
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Gambar 7.6 

Uji Coba Fasilitas Feedback 
 

7.2.2.6 Uji Coba Fasilitas Search 
 Pada uji coba pencarian akan dilakukan pencarian berdasarkan kata kunci 

“Fearless”. Kata kunci dimasukkan kedalam edit box yang sudah ada. Kemudian 

Pesan 
Hasil 

Tombol 
Send 
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user menekan tombol Search. Hasil dari pencarian tersebut akan ditampilkan pada 

datagrid dibawahnya. Jika user ingin mencari lirik dan video, user dapat menekan 

tombol Get Lyric & Video yang terdapat pada bagian bawah detail pencarian. 

Untuk download user dapat menekan tombol download yang akan diredirect ke 

halaman Amazon. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 7.7. 

 

 
Gambar 7.7 

Uji Coba Fasilitas Search 
 

7.2.2.7 Uji Coba Fasilitas Music-Map 
 Pada uji coba pencarian similarity atau kesamaan dengan menggunakan 

music-map, data pertama yang dilakukan pencarian adalah data musik dengan 

judul album Fearless dengan kode ASIN B001EYGOEM. Pada awalnya data hasil 

pencarian yang ditampilkan hanya 5 buah, namun jika dilakukan ekspansi atau 

perluasan pencarian dengan cara melakukan double klik pada salah satu gambar 

album dapat ditemukan kembali 5 buah album atau musik yang mempunyai 

kesamaan. 

Lirik 
Lagu 

Video 

Tombol 
Lyric&Video

Keyword & 
Tombol Send 
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 Proses ekspansi dilakukan terus sampai mencapai jumlah node atau hasil 

100 buah album musik. Hal ini dikarenakan pada proposal sebelumnya diminta 

untuk melakukan pencarian diatas 100 node. Hasil dari music-map dengan jumlah 

101 node dapat dilihat pada gambar 7.8. 

 

 
Gambar 7.8 

Pencarian Music-Map dengan Node=100 
 

7.2.2.8 Uji Coba Fasilitas Login Admin 
 Uji coba juga dilakukan pada halaman admin, namun pada halaman ini 

hanya admin saja yang bisa mengakses atau login ke halaman ini. Pada fasilitas 

login, admin diminta untuk memasukkan username dan password yang dapat 

dilihat pada gambar 7.9. Setelah itu admin dapat menekan tombol Login. Bila 

proses Login sukses atau gagal maka akan keluar pesan hasil. 

 Setelah admin berhasil melakukan proses login, maka akan ditampilkan 

menu laporan berupa tombol. Tombol laporan user, contact us, feedback, popular 

download, dan popular search. Jika tombol-tombol tersebut ditekan, maka laporan 

akan ditampilkan pada sebelah kanan dari tombol-tombol tersebut. Terdapat juga 

sebuah tombol logout jika ingin keluar dari halaman admin. 

Jumlah 
Node
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Gambar 7.9 

Uji Coba Fasilitas Login Admin 
 

7.2.2.9 Uji Coba Fasilitas Laporan User 
 Untuk uji coba laporan user dapat berhasil dengan sukses dengan 

menampilkan semua user yang ada pada database. Data atau Field yang 

ditampilkan jugamerupakan cerminan dari field yang ada pada database. Data user 

yang didapat tersebut ditampilkan pada sebuah data grid. Hasil dari laporan user 

dapat dilihat pada gambar 7.10. 

 

 
Gambar 7.10 

Uji Coba Fasilitas Laporan User 
 

Pesan 
Hasil 

Tombol 
Logout

Tombol 
Menu 
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7.2.2.10 Uji Coba Fasilitas Laporan Contact Us 
 Untuk uji coba laporan contact us dapat berhasil dengan sukses dengan 

menampilkan semua komentar yang diberikan oleh user sebelumnya yang ada 

pada database. Data contact us atau komentar yang didapat tersebut ditampilkan 

pada sebuah data grid. Hasil dari laporan contact us dapat dilihat pada gambar 

7.11. 

 

 
Gambar 7.11 

Uji Coba Fasilitas Laporan Contact Us 
 

7.2.2.11 Uji Coba Fasilitas Laporan Feedback 
 Untuk uji coba laporan feedback dapat berhasil dengan sukses dengan 

menampilkan semua user yang sudah memberikan jawaban feedback yang ada 

pada database. Data feedback yang didapat tersebut ditampilkan pada sebuah data 

grid. Hasil dari laporan user dapat dilihat pada gambar 7.12. 

 

 
Gambar 7.12 

Uji Coba Fasilitas Laporan Feedback 
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7.2.2.12 Uji Coba Fasilitas Laporan Popular Download 
 Untuk uji coba laporan popular download dapat berhasil dengan sukses 

dengan menampilkan semua data musik yang paling sering di download oleh user. 

Data popular download yang didapat tersebut ditampilkan pada sebuah data grid. 

Hasil dari laporan popular download dapat dilihat pada gambar 7.13. 

 

 
Gambar 7.13 

Uji Coba Fasilitas Laporan Popular Download 
 

7.2.2.13 Uji Coba Fasilitas Laporan Popular Search 
 Untuk uji coba laporan popular search dapat berhasil dengan sukses 

dengan menampilkan semua data musik yang paling sering di dicari oleh user. 

Data popular search yang didapat tersebut ditampilkan pada sebuah data grid. 

Hasil dari laporan popular search dapat dilihat pada gambar 7.14. 

 

 
Gambar 7.14 

Uji Coba Fasilitas Laporan Popular Search 
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7.3 Uji Coba Pada Browser Yang Berbeda 
 Pada subbab ini akan dilakukan percobaan aplikasi yang akan dibuka 

dengan menggunakan berbagai jenis internet browser. Internet Browser yang 

dipakai sebagai bahan uji coba adalah Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, 

dan Internet Explorer. Penjelasan hasil dari uji coba pada masing-masing browser 

tersebut akan dijelaskan pada poin tersediri. 

1. Mozilla Firefox 

Uji coba dilakukan pada Mozilla Firefox dengan versi 3.5.5. Aplikasi juga 

dapat dilakukan pada versi sebelumnya. Untuk dapat menjalankan aplikasi 

pada browser ini dibutuhkan juga Adobe Flash Player. Versi minimal yang 

dibutuhkan adalah versi 9, namun untuk uji coba pada browser ini digunakan 

versi 10.0.32.18. 

Untuk menjalankan aplikasi ini dibutuhkan juga javascript yaitu pada halaman 

situs terutama pada bagian tombol utama. Tombol tersebut akan berubah 

menjadi warna lainnya jika didekatkan dengan kursor mouse.  

Setelah uji coba dilakukan pada browser ini, aplikasi atau situs dapat berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Tampilan halaman situs 

sesuai dengan desain yang dibuat dengan resolusi layar 1280x800 pixel.  

2. Opera 

Uji coba dilakukan pada Opera dengan versi 10.10. Aplikasi juga dapat 

dilakukan pada versi sebelumnya. Untuk dapat menjalankan aplikasi pada 

browser ini dibutuhkan juga Adobe Flash Player. Versi minimal yang 

dibutuhkan adalah versi 9, namun untuk uji coba pada browser ini digunakan 

versi 10.0.32.18. Selain itu dibutuhkan juga javascript pada browser untuk 

dapat menampilkan halaman situs secara sempurna. 

Setelah uji coba dilakukan, aplikasi dapat menampilkan halaman situs beserta 

dengan aplikasi Flash yang ada didalamnya. Namun jika aplikasi Flash 

tersebut terdapat sebuah operasi untuk melakukan akses ke web service akan 

muncul pesan error seperti berikut “Security error accessing url”. Hal ini 

dikarenakan sebuah sintaks yaitu:  
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<mx:HTTPService id="AmazonSearch" resultFormat="e4x" 

result="showItemLookupResults(event)" showBusyCursor="true" 

method="POST" url="http://localhost/TA-PHP/urlAmazon.php" 

useProxy="false" fault="{faultShow(event)}"> 

Sintaks tersebut adalah sintaks untuk melakukan pemanggilan halaman PHP 

yang kemudian dari halaman PHP tersebut akan mengakses web service milik 

Amazon. Pada aplikasi Flash tersebut dalam melakukan akses ke database 

tidak mengalami masalah, sintaks tersebut juga digunakan untuk mengakses 

database. Yang membedakan untuk pengaksesan database pada sintaks 

tersebut adalah alamat url yang digunakan.  

3. Google Chrome 

Uji coba dilakukan pada Google Chrome dengan versi 3.0.195.33. Aplikasi 

juga dapat dilakukan pada versi sebelumnya. Untuk dapat menjalankan 

aplikasi pada browser ini dibutuhkan juga Adobe Flash Player. Versi minimal 

yang dibutuhkan adalah versi 9, namun untuk uji coba pada browser ini 

digunakan versi 10.0.32.18. Selain itu dibutuhkan juga javascript pada 

browser untuk dapat menampilkan halaman situs secara sempurna. 

Setelah uji coba dilakukan pada browser ini, aplikasi atau situs dapat berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Tampilan halaman situs 

sesuai dengan desain yang dibuat dengan resolusi layar yang digunakan 

adalah 1280x800 pixel.  

4. Internet Explorer 

Uji coba dilakukan pada Internet Explorer dengan versi 8.0.6001.18813. 

Aplikasi juga dapat dilakukan pada versi sebelumnya. Untuk dapat 

menjalankan aplikasi pada browser ini dibutuhkan juga Adobe Flash Player. 

Versi minimal yang dibutuhkan adalah versi 9, namun untuk uji coba pada 

browser ini digunakan versi 10.0.32.18. 

Setelah uji coba dilakukan pada browser ini, aplikasi atau situs tidak dapat 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Aplikasi dapat mengakses halaman 

yang dibuat dengan PHP dengan sempurna, namun tidak dapat mengakses 

aplikasi Flash yang ada pada halaman tersebut. Hal ini dikarenakan adanya 
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sintaks “embbed” yang terdapat pada halaman php tersebut. Berikut ini adalah 

sintaks yang digunakan pada halaman PHP tersebut: 
<embed src="./home.swf" width="575" height="775" 

quality="high"></embed> 

Internet Explorer tidak mengijinkan proses embbeding dilakukan. Internet 

Explorer sebagai salah satu software buatan Microsoft menerapkan fitur 

keamanan yang sangat tinggi daripada Mozilla Firefox, Opera, Google 

Chrome, dan lainnya. 

 

7.4 Uji Coba Dengan Kuesioner 
 Pada subbab ini akan dilakukan percobaan penggunaan aplikasi pada 15 

responden yang terdiri dari 11 mahasiswa dan 4 responden yang telah bekerja. 

Percobaan ini akan memberikan kuesioner untuk mengetahui pendapat user 

mengenai aplikasi yang dibuat. Terdapat 2 buah pertanyaan tentang pengetahuan 

latar belakang user sebelum menjawab pertanyaan kuesioner mengenai aplikasi. 

Tabel 7.4 merupakan tabel yang berisi prosentase jawaban dari pertanyaan yang 

diajukan pada kuesioner untuk bagian latar belakang.  

 
Tabel 7.4 

Pertanyaan dan Prosentase Jawaban Untuk Latar Belakang 

No Pertanyaan Pernah Tidak 
Pernah 

1 Apakah Anda pernah menggunakan 
website dengan fasilitas music-map 
(seperti Dimvision atau TuneGlue)? 

13.33% 86.67% 

2 Apakah dalam pencarian relasi antar 
musik (lirik, video, atau lagu) Anda 
sering menghafalkan relasi 
hubungan musik tersebut? 

26.67% 73.33% 

 

Ada 8 pertanyaan yang diberikan kepada user untuk mengetahui apakah 

aplikasi yang dibuat telah mencapai sasaran untuk membantu user memahami 

aplikasi yang dibuat tersebut. Adapun secara garis besar pertanyaan-pertanyaan 

tersebut berkisar pada pendapat user mengenai aplikasi yang dibuat secara 

keseluruhan dan kemudian secara khusus pada bagian tertentu antara lain 
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pendapat user terhadap berbagai fungsionalitas yang disediakan oleh situs music-

map. Tabel 7.5 merupakan tabel yang berisi prosentase jawaban dari pertanyaan 

yang diajukan pada kuesioner untuk bagian aplikasi. 

 
Tabel 7.5 

Pertanyaan dan Prosentase Jawaban Untuk Aplikasi yang Dibuat 

No Pertanyaan Sangat 
Setuju Setuju Kurang 

Setuju 
1 Aplikasi pencarian musik dengan 

konsep music-map ini membantu 
dalam proses pencarian musik. 

33.33% 53.33% 13.33% 

2 User interface situs music-map atau 
Melody’s World secara keseluruhan 
user-friendly. 

33.33% 66.67% 0% 

3 User interface music-map pada situs 
Melody’s World lebih interaktif. 46.67% 46.67% 6.67% 

4 Dalam proses pencarian musik 
(termasuk lagu, album, lirik, atau 
video) saya tidak mengalami 
kesulitan. 

20% 73.33% 6.67% 

5 Aplikasi music-map ini memenuhi 
syarat untuk mencari musik tanpa 
perlu menghafal hubungan relasi. 

33.33% 66.67% 0% 

6 Hasil pencarian dari musik yang 
dicari cukup akurat. 6.67% 80% 13.33% 

7 Proses feedback memberatkan. 20% 20% 60% 
8 Pemberian email konfirmasi 

menganggu. 0% 13.33% 86.67% 

 

Pada setiap pertanyaan yang diberikan, ada tiga jenis jawaban yang 

diberikan yaitu sangat setuju, setuju, dan kurang setuju. Jawaban yang telah ada 

dihitung sehingga terbentuk prosentase. Prosentase dihitung dengan rumus 

(jumlah jawaban/15) dikalikan dengan 100%. Pada tabel 7.5, jika dilihat dari 

respon user terhadap aplikasi, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa sistem 

yang dibuat ini telah berjalan dengan baik sekaligus membantu user dalam 

mencari musik. Hal tersebut dapat dilihat pada jawaban yang diberikan oleh 

responden yang menggunakan aplikasi sebagian besar berkisar pada setuju dan 

sangat setuju. Namun ada juga user yang menjawab kurang setuju pada 

pertanyaan yang diberikan yaitu pada pertanyaan nomor 1 dan nomor 6. Pada 
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pertanyaan yang bernomor 1 tersebut sebanyak 2 user menjawab kurang setuju 

dengan alasan kurangnya informasi yang ada apa situs music-map yang dibuat. 

Sedangkan untuk pertanyaan yang bernomor 6 sebanyak 2 user menjawab kurang 

setuju dengan berbagai alasan antara lain, kemungkinan data dan informasi yang 

ada terbatas, dan tidak dapat melakukan pencarian berdasarkan lirik. Format form 

kuesioner yang dibagikan kepada responden dapat dilihat pada halaman lampiran. 
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BAB VIII 

PENUTUP 
 

Setelah proses desain, dan implementasi pada bab-bab sebelumnya maka 

pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 

pembuatan aplikasi music-map pada Tugas Akhir ini. Kesimpulan didapat setelah 

mempertimbangkan beberapa kemudahan dan hambatan yang didapat selama 

proses pengerjaan. Sedangkan saran diberikan untuk pengembangan aplikasi 

music-map ini lebih lanjut.  

 

8.1 Kesimpulan 
Pada subbab ini dijelaskan mengenai kesimpulan-kesimpulan dari 

pembuatan situs music-map untuk penerapan algoritma Force-Directed Graph 

yang dibuat dengan menggunakan Adobe Flex 3.0. Kesimpulan ini didapatkan 

berdasarkan perkembangan selama proses pembuatan situs. Kesimpulan-

kesimpulan tersebut antara lain: 

• Music-map dengan jumlah node lebih dari 100, maka akan memiliki respon 

yang lambat baik dalam melakukan pengaksesan data kembali maupun proses 

pergerakan graf. Hal ini dikarenakan sifat algoritma Force-Directed Graph 

yang hanya menangani graf ukuran sedang, yaitu dengan jumlah node antara 

50 sampai 100 node saja. Selain itu, karena dengan algoritma ini melakukan 

proses penggambaran dan penghitungan kembali untuk setiap nodenya setiap 

kali ada penambahan node baru.  

• Perubahan web service yang sangat cepat. Pada perkembangan situs yang 

digunakan yaitu Amazon dan LyricsWiki mengalami perubahan struktur 

dalam pengaksesan atau penggunaan web servicenya. Untuk dapat melakukan 

akses ke web service Amazon dibutuhkan parameter baru. Sehingga untuk 

mengatasi hal tersebut, digunakan bantuan dari situs dengan alamat 

http://apisigning.com/ yang dapat otomatis melakukan proses generate 

parameter Signature. Web service LyricsWiki hanya akan mendapatkan 
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alamat URL dari lirik yang dicari. Sehingga digunakan web service lainnya, 

yaitu web service LyricsFly. 

• Pemakaian software Flex dalam pembuatan situs membuat tampilan situs 

terlihat lebih interaktif dan menarik, namun tidak kompatibel dengan PHP. 

Hal ini dapat dilihat pada pengaksesan web service tidak dapat langsung 

dilakukan melalui Flex. Hal ini dikarenakan file SWF hasil generate dari Flex 

yang di-embbed-kan ke dalam halaman PHP tidak dapat melakukan akses 

web service. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan pemanggilan web 

service melalui halaman PHP lainnya. 

• Pembuatan situs untuk user dengan menggunakan Adobe Flex 3.0 yang 

merupakan tool pembuatan situs dengan konsep web v2.0 yang berbasis Rich 

Internet Application atau RIA sangat menunjang tampilan interface tapi di 

sisi lain supaya dapat beroperasi dengan baik maka dibutuhkan koneksi 

internet yang stabil dan cepat. 

 

8.2 Saran 
Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan. Saran ini diambil 

berdasarkan perkembangan proses pembuatan situs music-map. Saran-saran 

tersebut antara lain: 

• Perbaikan algoritma Force-Directed Graph agar dapat menggambar graf 

dengan ukuran yang besar. Sehingga proses ekspansi musik dapat lebih luas. 

• Pada music-map dapat melihat detail dari album yang dipilih dengan 

menggunakan AJAX, JSON, atau lainnya. Sehingga user dapat langsung 

melihat detail informasi tentang musik tersebut pada halaman music-map. 

• Pencarian dapat dilakukan dengan memasukkan kata kunci berupa potongan 

lirik. Karena beberapa user hanya mengetahui sebagian liriknya dan ingin 

menemukan musik dengan lirik tersebut. 

• Pembuatan situs dengan menggunakan Flex sepenuhnya. Sehingga aplikasi 

Flex dapat mengakses web service dan situs ini benar-benar dapat 

difungsikan secara global. 
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• Situs ini khususnya pada bagian penggambaran music-map dapat dibuat lebih 

interaktif. Salah satu contohnya adalah situs dapat dibuat lebih interaktif 

dengan menambahkan suara pada saat melakukan ekspansi music-map. 
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Maryati : Permisi Bu. Boleh saya tanya-tanya sebentar? 

Nesya : Silahkan. 

Maryati : Bagaimana cara untuk mendapatkan musik? Misal saya ingin mencari 

musik yang dinyanyikan oleh Taylor Swift. 

Nesya : Bisa langsung mencari sendiri di rak-rak sesuai dengan kategorinya. 

Atau bisa juga langsung bertanya pada petugas. 

Maryati : Apakah tidak ada sistem pencarian melalui komputer? 

Nesya : Sudah ada. Tetapi hanya petugas saja yang diperbolehkan mencari di 

komputer. 

Maryati : Bagaimana kalau saya ingin mencari hubungan antara album satu 

dengan lainnya? 

Nesya : Tidak bisa. Pelanggan harus mengetahui sendiri informasi mengenai 

album tersebut. 

Maryati : Ok. Terima kasih banyak Bu. 
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Gambar B.1 

B’Girl! 
Edisi July 2009 Hal. 145
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Gambar B.2 

Girlfriend Indonesia 
Edisi Oktober 2009 Hal. 141 
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Gambar B.3 

CosmoGirl! Indonesia 
Edisi Oktober 2009 Hal. 28 
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Kuesioner 
 

Nama  : 

Status  : ( Pelajar / Mahasiswa / Telah Bekerja / dll)* 

Instansi : 

 

Music-map 

 Music-map adalah suatu aplikasi berbasis graf dimana terdapat hubungan 

kesamaan atau similarity antara musik yang dicari, sehingga user dapat dengan 

mudah mencari musik. Dengan konsep music-map ini diharapkan user dapat 

dengan mudah mencari kesamaan sebuah musik dengan musik lainnya tanpa perlu 

menghafalkan atau mengingat hubungan relasinya. Proses perluasan pencarian 

juga dapat dilakukan dengan music-map.  

 

Latar Belakang: 

1. Apakah Anda pernah menggunakan website dengan fasilitas music-map 

(seperti Dimvision atau TuneGlue)? 

a. Pernah     b. Tidak Pernah 

Jawab: 

2. Apakah dalam pencarian relasi antar musik (lirik, video, atau lagu) Anda 

sering menghafalkan relasi hubungan musik tersebut? 

a. Ya     b. Tidak 

Jawab: 

 

Aplikasi: 

1. Aplikasi pencarian musik dengan konsep music-map ini membantu dalam 

proses pencarian musik. 

a. Sangat Setuju     b. Setuju    c. Kurang Setuju 

Jawab: 
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2. User interface situs music-map atau Melody’s World secara keseluruhan user-

friendly. 

a. Sangat Setuju     b. Setuju    c. Kurang Setuju 

Jawab: 

3. User interface music-map pada situs Melody’s World lebih interaktif. 

a. Sangat Setuju     b. Setuju    c. Kurang Setuju 

Jawab: 

4. Dalam proses pencarian musik (termasuk lagu, album, lirik, atau video) saya 

tidak mengalami kesulitan. 

a. Sangat Setuju     b. Setuju    c. Kurang Setuju 

Jawab: 

5. Aplikasi music-map ini memenuhi syarat untuk mencari musik tanpa perlu 

menghafal hubungan relasi. 

a. Sangat Setuju     b. Setuju    c. Kurang Setuju 

Jawab: 

6. Hasil pencarian dari musik yang dicari cukup akurat. 

a. Sangat Setuju     b. Setuju    c. Kurang Setuju 

Jawab: 

7. Proses feedback memberatkan saya. 

a. Sangat Setuju     b. Setuju    c. Kurang Setuju 

Jawab: 

8. Pemberian email konfirmasi menganggu saya. 

a. Sangat Setuju     b. Setuju    c. Kurang Setuju 

Jawab: 

 

Saran: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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