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Abstrak  

Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek (OOP) dan dapat dijalankan pada 

berbagai platform sistem operasi. Dalam bahasa pemrograman yang berorientasi objek 

(OOP) terdapat istilah Class Library. Class library merupakan suatu fungsi yang dibuat untuk 

mempermudah programmer dalam membuat sebuah aplikasi. Suatu aplikasi dapat dikatakan 

baik, jika didalamnya minimal terdapat proses CRUD (Create Read Update Delete). Dengan 

menggunakan konsep Object Oriented Programming (OOP) yang dibungkus dalam suatu 

Class Library, syntax CRUD yang kompleks dapat dijadikan menjadi lebih sederhana, 

sehingga pembuatan aplikasi CRUD pada project Java Swing menjadi lebih cepat dan mudah. 

Dalam eksperimen, Class Library CRUD dibagi menjadi 4 bagian, yaitu: Class Simpan, Class 

Tampil, Class Ubah, Class Hapus. Hasil dari penelitian ini, Class Library dapat 

mempermudah pembuatan aplikasi CRUD, tetapi masih memiliki kekurangan yaitu jumlah 

field yang dapat digunakan terbatas 10 field. 

 

Kata kunci: Java, library, CRUD, Object Oriented Programming 

 

 

1. PENDAHULUAN   
Pemrograman komputer semakin menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam semua bidang 

kehidupan. Sejak perkembangan IT yang semakin pesat, hampir semuanya telah didigitalkan dan 

penggunaan perangkat lunak / aplikasi merupakan aktivitas yang umum untuk semua kalangan, hal 

ini dikarenakan banyak terdapat perangkat lunak / aplikasi yang tersedia untuk sebuah toko kecil 

yang sederhana maupun untuk rumah sakit berteknologi tinggi [1]. 

Untuk membuat sebuah aplikasi, programmer dapat menggunakan berbagai macam bahasa 

pemrograman, seperti Java, PHP, C, Visual Basic, Delphi, dll. Perkembangan penggunaan bahasa 

Java saat ini cukup pesat, hal ini dibuktikan dengan ranking TIOBE pada bulan Juli 2014 yang 

menyebutkan bahwa bahasa Java sebagai bahasa pemrograman paling populer nomor dua di dunia 

[3]. 

Java adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek (OOP) dan dapat dijalankan pada 

berbagai platform sistem operasi. Perkembangan Java tidak hanya terfokus pada satu sistem 

operasi, tetapi dikembangkan untuk berbagai sistem operasi dan bersifat open source [4]. 

Berorientasi objek adalah sebuah teknik yang memusatkan desain pada object dan class 

berdasarkan pada skenario dunia nyata. Hal ini menegaskan keadaan (state), behaviour dan 

interaksi dari object. Selain itu juga menyediakan manfaat akan kebebasan pengembangan, 

meningkatkan kualitas, mempermudah pemeliharaan, mempertinggi kemampuan dalam modifikasi 

dan meningkatkan penggunaan kembali software [5]. 

Dalam bahasa pemrograman yang berorientasi objek (OOP), terdapat istilah class library 

dan framework. Class library merupakan suatu fungsi yang dibuat untuk mempermudah 

programmer dalam membuat sebuah aplikasi, sedangkan Framework adalah kumpulan dari fungsi 

atau library [2]. 

Meskipun Java menjadi bahasa pemrograman paling populer nomor dua, syntax Java sulit 

dipahami oleh para pemula, misalnya untuk membuat aplikasi CRUD (Create Read Update Delete) 

sederhana yang masih membutuhkan banyak baris syntax, padahal sebuah aplikasi dapat disebut 

memenuhi standar minimal jika terdapat proses CRUD didalamnya.  

Dengan menggunakan konsep Object Oriented Programming (OOP) yang dibungkus dalam 

suatu class library, syntax CRUD yang kompleks dapat dijadikan menjadi lebih sederhana, 

sehingga pembuatan aplikasi pada project java swing menjadi lebih cepat dan mudah. Penelitian ini 

bertujuan untuk menghasilkan sebuah class library yang dapat mempermudah proses CRUD pada 

project java swing dengan menggunakan konsep Object Oriented Programming, sehingga dapat 
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menghemat penulisan syntax dan membuat proses CRUD menjadi lebih sederhana, serta dapat 

membantu programmer untuk lebih fokus membuat design aplikasi tanpa harus direpotkan dengan 

proses CRUD. 

 

2. METODOLOGI  
Dalam penelitian ini, penulis membuat desain eksperimen yang dapat dilihat pada Gambar 1: 

 
Gambar 1. Desain Eksperimen 

 

Class Library CRUD yang dibuat memiliki 4 bagian di dalamnya, yaitu:  

- Class Simpan untuk melakukan proses penyimpanan data ke database. 

- Class Tampil untuk menampilkan data dari database. 

- Class Ubah untuk melakukan proses perubahan dari dan ke database. 

- Class Hapus untuk melakukan proses penghapusan data di database. 

 

Class Library CRUD tersebut kemudian dipanggil oleh form yang didalamnya terdapat proses 

CRUD, pemanggilan Class Library CRUD dapat dilakukan tidak hanya sekali oleh sebuah form 

tetapi dapat dilakukan berulang-ulang sampai form ke-n. 

 

Berikut Class Diagram untuk masing-masing Class yang ada pada Class Library CRUD: 

- Class Simpan 

 
Gambar 2. Class Simpan 

 

Pada Gambar 2, Class Simpan memiliki atribut conn, sedangkan Method / Operasi yang dimiliki 

adalah KoneksiMySQL dan SimpanData. Class Simpan digunakan untuk proses penyimpanan data 

ke database. 

 

- Class Tampil 

 
Gambar 3. Class Tampil 



Prosid ing SNATIF Ke -1  Tahun  201 4   ISBN: 978-602-1180-04-4  

Fakultas Teknik  ±  Universitas Muria Kudus 

351 

Pada Gambar 3, Class Tampil memiliki atribut conn, sedangkan Method / Operasi yang dimiliki 

adalah KoneksiMySQL dan TampilData. Class Tampil digunakan untuk proses menampilkan data 

dari database. 

 
- Class Ubah 

 
Gambar 4. Class Ubah 

 

Pada Gambar 4, Class Ubah memiliki atribut conn, sedangkan Method / Operasi yang dimiliki 

adalah KoneksiMySQL dan UbahData. Class Ubah digunakan untuk melakukan proses perubahan 

dari dan ke database. 

 

- Class Hapus 

 
Gambar 5. Class Hapus 

 

Pada Gambar 5, Class Hapus memiliki atribut conn, sedangkan Method / Operasi yang dimiliki 

adalah KoneksiMySQL dan HapusData. Class Hapus digunakan untuk melakukan proses 

penghapusan data di database. 
 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Masing-masing Class yang dibuat dijadikan satu dalam sebuah project dengan nama 

³SiRUJaLi-1.0.1´, Project dari Class Library CRUD dapat dilihat pada Gambar 6. Setelah di build, 

Class Library WHUVHEXW� PHQMDGL� ³SiRuJaLi-1.0.1.jar´� GDQ� GDSDW� GLJXQDNDQ� XQWXN� SHPEXDWDQ�

aplikasi pada project java swing, penggunaan Class Library CRUD pada Project Java Swing dapat 

dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Project Class Library CRUD 

Gambar 7. Contoh penggunaan Class 

Library CRUD pada Project Java Swing 
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Penggunaan Class Library CRUD dalam proses simpan data, dapat dilihat pada Gambar 8 dan 

Gambar 9. 

 
Gambar 8. Syntax Simpan tanpa Class Library CRUD 

 

 
Gambar 9. Syntax Simpan menggunakan Class Library CRUD 

 

Dari gambar 8 dan gambar 9, dapat dilihat perbandingan syntax simpan data ketika 

menggunakan Class Library CRUD maupun tidak memakai Class Library CRUD. Syntax simpan 

data yang menggunakan Class Library CRUD menjadi lebih sederhana dan baris penulisan syntax 

menjadi hanya beberapa baris saja. 

Untuk melakukan proses simpan data menggunakan Class Library CRUD, cukup dengan 

cara memanggil method SimpanData() yang memiliki parameter: nama tabel, primary key tabel, 

nilai untuk primary key, nama field selain primary key, dan nilai untuk field selain primary key. 

Jika nilai untuk field primary key OHELK�GDUL�VDWX�PDND�GLJXQDNDQ�WDQGD�NRPD�³�´�VHEDJDL�SHPLVDK� 
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Sebelum memanggil method SimpanData(), harus memanggil method KoneksiMySQL() untuk 

melakukan koneksi ke database MySQL yang memiliki beberapa parameter dengan urutan: nama 

server, nama database, nama username, dan password. 

 

Penggunaan Class Library CRUD dalam proses tampil data, dapat dilihat dari gambar Gambar 10 

dan Gambar 11: 

 
Gambar 10. Syntax Tampil tanpa Class Library CRUD 

 

 
Gambar 11. Syntax Tampil menggunakan Class Library CRUD 
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Dari gambar 10 dan gambar 11, dapat dilihat perbandingan syntax tampil data ketika 

menggunakan Class Library CRUD maupun tidak memakai Class Library CRUD. Syntax tampil 

data yang menggunakan Class Library CRUD menjadi lebih sederhana dan baris penulisan syntax 

menjadi hanya beberapa baris saja. 

Untuk melakukan proses tampil data menggunakan Class Library CRUD, cukup dengan cara 

memanggil method TampilData() yang memiliki parameter: nama tabel, nama field yang akan 

ditampilkan datanya, nama jtable untuk menampilkan data ke java swing, dan judul untuk data 

yang ditampilkan pada jtable. Sebelum memanggil method tampilData(), harus memanggil method 

KoneksiMySQL() untuk melakukan koneksi ke database MySQL yang memiliki beberapa 

parameter dengan urutan: nama server, nama database, nama username, dan password. 

 

Penggunaan Class Library CRUD dalam proses ubah data, dapat dilihat dari Gambar 12 dan 

Gambar 13: 

 
Gambar 12. Syntax Ubah tanpa Class Library CRUD 
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Gambar 13. Syntax Ubah menggunakan Class Library CRUD 

 

Dari gambar 12 dan gambar 13, dapat dilihat perbandingan syntax tampil data ketika 

menggunakan Class Library CRUD maupun tidak memakai Class Library CRUD. Syntax tampil 

data yang menggunakan Class Library CRUD menjadi lebih sederhana dan baris penulisan syntax 

menjadi hanya beberapa baris saja. 

Untuk melakukan proses simpan data menggunakan Class Library CRUD, cukup dengan 

cara memanggil method UbahData() yang memiliki parameter: nama tabel, primary key tabel, nilai 

untuk primary key, nama field selain primary key, nilai untuk field selain primary key. Jika nilai 

untuk field primary key OHELK�GDUL�VDWX�PDND�GLJXQDNDQ�WDQGD�NRPD�³�´�VHEDJDL�SHPLVDK��6HEHOXP�

memanggil method UbahData(), harus memanggil method KoneksiMySQL() untuk melakukan 

koneksi ke database MySQL yang memiliki beberapa parameter dengan urutan: nama server, nama 

database, nama username, dan password. 

 

Penggunaan Class Library CRUD dalam proses hapus data, dapat dilihat dari Gambar 14 dan 

Gambar 15: 

 
Gambar 14. Syntax Hapus tanpa Class Library CRUD 
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Gambar 15. Syntax Hapus menggunakan Class Library CRUD 

 

Dari gambar 14 dan gambar 15, dapat dilihat perbandingan syntax hapus data ketika 

menggunakan Class Library CRUD maupun tidak memakai Class Library CRUD. Syntax hapus 

data yang menggunakan Class Library CRUD menjadi lebih sederhana dan baris penulisan syntax 

menjadi hanya beberapa baris saja. 

Untuk melakukan proses hapus data menggunakan Class Library CRUD, cukup dengan cara 

memanggil method HapusData() yang memiliki parameter: nama tabel, primary key tabel, dan nilai 

untuk primary key. Sebelum memanggil method HapusData(), harus memanggil method 

KoneksiMySQL() untuk melakukan koneksi ke database MySQL yang memiliki beberapa 

parameter dengan urutan: nama server, nama database, nama username, dan password. 

 

4. KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian dan uji project, telah dihasilkan suatu Class Library yang dapat 

digunakan untuk pembuatan aplikasi CRUD pada project Java Swing. Dengan menggunakan Class 

Library ini dapat menjadikan proses pembuatan aplikasi CRUD menjadi lebih mudah dan cepat 

dikarenakan programmer tidak perlu berlama-lama dalam proses CRUD dan programmer dapat 

lebih fokus dalam pembuatan design aplikasi. Meskipun Class Library ini dapat mempermudah 

pembuatan aplikasi CRUD, tetapi masih memiliki kekurangan yaitu jumlah field yang dapat 

digunakan terbatas 10 field. Class Library CRUD ini dapat digunakan oleh siapapun, baik pemula 

ataupun ahli. 
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