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ABSTRACT 
Each computer has its own system and can support different databases. To be able to support different databases, a 
database format which can be used or read by any system without having to do any conversation was required transfer 
data from a database to another is difficult matter, but if the data are in an XML format, the task becomes an easy 
matter. The aim of this project is to make an application which can convert database into an XML document format and 
vice versa. This paper describes the application architecture, systems analysis, implementation and testing processes 
development uses SDLC (System Development Life Cycle) as a method to develop the system and uses PHP, XML and 
HTML as programming language and tools for system development.  
Keywords: XML, PHP, Database Converter, SDLC. 
 
1.  Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya, menyebabkan kebutuhan akan informasi terpenuhi dengan 
cepat dan mudah. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan adanya jaringan Internet. Dengan adanya Internet dapat 
dilakukan berbagai macam hal, seperti kemudahan mendapatkan berbagai macam informasi, saling bertukar pikiran 
melalui forum diskusi, chatting, e-mail, dan lain sebagainya.  
 
Dalam kehidupan nyata, komputer memiliki sistem yang  berbeda-beda dan dukungan database yang berbeda-beda. 
Internet adalah gabungan dari berbagai macam jaringan yang terdiri dari berbagai macam komputer, berbagai macam 
sistem dan berbagai macam database. Untuk bisa mendukung database yang berbeda kadang memerlukan perubahan 
yang cukup besar, untuk keperluan itu maka dicarilah suatu format database yang bisa digunakan oleh semuanya tanpa 
harus melakukan konversi apapun. Dengan XML data bisa diakses oleh komputer apa saja. Semua sistem dan aplikasi 
bisa mendukungnya, sehingga tercipta database yang universal. Pertukaran data antar database yang berbeda adalah hal 
yang sulit dilakukan tetapi jika database tersebut berformat XML maka itu menjadi suatu hal yang mudah. Oleh karena 
itu diperlukan sebuah aplikasi yang dapat mengkonversi sebuah database ke format XML yang bisa dijalankan di 
berbagai sistem operasi sehingga mempermudah pertukaran data. 
 
Batasan dalam penelitian ini adalah tidak membahas security sistem, backup dan recovery dianggap sudah tersedia, 
implementasi hanya untuk MySQL database. 
 
1.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari proyek ini adalah merancang dan membuat sebuah program atau tools yang dapat mengkonversi database ke 
dalam format XML yang bisa memudahkan user bertukar data dan informasi antar database. 
 
2. Landasan Teori 
2.1 XML (eXtensible Markup Language) 
Sebelum memperkenalkan XML, ada baiknya untuk membahas dasar-dasarnya di dalam ilmu komputer. XML adalah 
sebuah versi penyederhanaan dari Standard Generalized Markup Language (SGML), sebuah sistem untuk mengatur dan 
menandai elemen-elemen dari sebuah dokumen. SGML dikembangkan dan distandarisasi oleh International 
Organization for Standards (ISO) pada tahun 1986. SGML masih digunakan secara luas di dalam industri penerbitan, 
namun karena ukurannya yang besar dan kerumitannya, SGML menjadi kurang ideal untuk penggunaan secara luas di 
era Internet. Untuk memecahkan masalah-masalah ini, World-Wide Web Consortium (W3C) membuat XML sebagai 
sebuah subset dari SGML. Walaupun kini XML mempunyai fitur-fitur yang tidak didukung SGML, sehingga XML tidak 
lagi merupakan sebuah subset. 
 
Seperti dijelaskan oleh Marchal[6] dalam bukunya, XML awalnya dirancang sebagai HTML yang lebih baik. Sejalan 
dengan perkembangan popularitasnya, kegunaan XML sekarang menjadi lebih luas ketimbang tujuan awalnya. Nampak 
bahwa XML telah menjadi sebuah standar untuk pertukaran data, di mana penggunaannya tidak hanya untuk halaman 
web saja, namun juga untuk data yang lain. Melalui berbagai inisiatif seperti BizTalk, RosettaNET dan ebXML–yang 
bertujuan untuk memajukan penggunaan XML, memungkinkan perniagaan elektronis dan melakukan penggabungan 
aplikasi – serta standar seperti Simple Object Access Protocol (SOAP)[11]–yang merupakan protokol untuk pertukaran 
informasi di sebuah lingkungan terdesentralisir dan terdisitributif. Perkembangan XML telah melampaui kegunaan 
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awalnya. Pada saat standar integrasi dan pertukaran data telah gagal, atau setidaknya tidak dapat mencapai potensinya 
secara penuh, XML akan sangat mungkin menjadi sukses. 
 
Ciri kunci dari XML adalah sifat keterbukaannya. Seperti yang ditulis dalam Oxford Dictionary of Computing[8], open 
system didefinisikan sebagai berikut: “Any system in which the components conform to non-proprietary standars rather 
then to the standards of specific supplier of hardware or software”. Karena standar XML serta berbagai standar 
pendukungnya didefinisikan oleh sebuah konsorsium (W3C), maka XML memenuhi kriteria open system. 
 
2.1.1 Konsep XML Secara Luas 
Walaupun sebuah keberadaan dokumen XML hanya dapat menampung teks yang diberi markup dengan berbagai tag 
seperti telah dibahas sebelumnya, sebuah dokumen XML juga dapat mengandung hal-hal lain. Nyatanya ada tiga 
kesatuan yang dapat diuraikan oleh sebuah aplikasi XML[2]: 

o XML Document Mengandung data dokumen, dietiketkan dengan unsur-unsur XML yang mempunyai arti, 
beberapa di antaranya dapat mengandung perlengkapan. 

o Document Type Definition (DTD) Menentukan aturan-aturan bagaimana unsur-unsur dan perlengkapan-
perlengkapan, dan penentapan data lainnya dari sebuah dokumen yang tunduk pada standar XML. 

o Stylesheet Memerintahkan bagaimana sebuah dokumen sebaiknya dibentuk ketika mereka ditampilkan. 
Berbagai stylesheet yang berbeda dapat diterapkan pada dokumen yang sama, sehingga mengubah 
penampilannya tanpa memempengaruhi data yang mendasarinya. 

Maka dari itu, DTD menentukan informasi apa saja yang dapat disimpan di dalam sebuah berkas XML dan stylesheet 
mengubah bentuk satu dokumen XML menjadi bentuk yang lain. DTD dan stylesheet ditetapkan di dalam standarnya 
masing-masing, yang akan ditinjau pada dua bagian berikut ini. 
 
2.1.2 Pengurai XML (XML Parser)  
Walaupun struktur dokumen XML termasuk sederhana, pembuatan program untuk menguraikan dokumen-dokumen 
XML tidak dapat dikatakan suatu tugas yang sederhana. Oleh karena itu muncul suatu jenis perangkat lunak yang disebut 
Pengurai XML (XML Parsers). 

 
Gambar 2.1 Arsitektur Pengurai XML Secara Umum 

  
Sebuah pengurai XML umumnya berbentuk pustaka (software library) tingkat menengah yang memberikan layanan-
layanan bagi aplikasi pada tingkat yang lebih tinggi untuk membaca serta mengambil data yang terletak di dalam 
dokumen XML. Pengurai-pengurai XML ini menetapkan API tertentu untuk berinteraksi dengan program aplikasi yang 
menggunakannya. API ini mendefinisikan data model dari sebuah dokumen XML kepada aplikasi yang menggunakan 
pengurai tersebut. 
 
Terdapat dua standar API untuk kegunaan ini: Simple API for XML (SAX) dan Document Object Model (DOM). SAX 
tercipta awalnya melalui proses informal yang terjadi di mailing list XML-DEV kemudian diterbitkan oleh David 
Megginson di http://www.megginson.com/SAX[6]. Sedangkan DOM ditetapkan oleh W3C – sebuah badan formal yang 
mengawasi dan memberikan acuan-acuan untuk perkembangan world-wide web. Karena menggunakan paradigma yang 
berbeda, kedua API ini tidak menjadi saingan satu sama lain, melainkan saling melengkapi. Tidak jarang pustaka-pustaka 
pengurai XML memberikan kedua pilihan API bagi program-program aplikasi. 
 
2.1.3 Simple API for XML (SAX) 
Pustaka pengurai XML menggunakan fungsi-fungsi ataupun antarmuka callback untuk memanggil aplikasi pada saat 
dokumen XML diuraikan. Pusat kendali terletak pada pustaka pengurai ketimbang program aplikasi. Penggunaan SAX 
lebih cocok pada aplikasi-aplikasi yang menggunakan XML sebagai representasi data eksternal dan menggunakan 
struktur datanya sendiri yang dapat berbeda jauh dari struktur dokumen-dokumen XML yang digunakannya. Sejalan 
dengan penguraian XML, fungsi-fungsi callback yang dipanggil pengurai XML mengisi struktur data aplikasi 
berdasarkan parameter-parameter yang diberikan. 
 
Karena pengurai XML tidak perlu menyimpan data pada saat dokumen diuraikan, aplikasi-aplikasi yang menggunakan 
SAX cenderung memerlukan lebih sedikit memory untuk memproses dokumen XML. Selain itu, sifat penguraian SAX 

SAX & DOM 
XML PARSER 

 
 

APPLICATION 
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yang on-the-fly tidak memerlukan keberadaan seluruh dokumen sebelum penguraian dimulai. Hal ini kontras dengan 
DOM yang memerlukan seluruh dokumen diterima sebelum dapat memulai pemrosesan. 
 
2.1.4 Document Object Model (DOM) 
Standar DOM dikembangkan oleh W3C sebagai usaha untuk menyatukan model obyek dari web browser Netscape 3 dan 
Internet Explorer 3. Rekomendasi DOM mendukung dokumen XML maupun HTML. 
 
Oleh Pengurai XML, data XML diwakilkan di dalam suatu struktur data DOM Document Tree. Struktur pohon di 
memory ini serupa dengan dokumen XML yang sedang diurai. Terdapat satu node untuk setiap elemen XML dengan 
tipenya masing-masing. Perwakilan data Document Tree digunakan secara bersama oleh Pengurai XML maupun aplikasi 
yang menggunakannya. 

 
Gambar 2.2 Hirarki Tipe Dalam DOM 

(Sumber: XML By Example[6]) 
  
Dalam DOM, dokumen XML memiliki tipe Document. Elemen-elemen di dalam dokumen tersebut umumnya bertipe 
Element. Berbagai attribut yang dimiliki oleh elemen diwakili oleh obyek-obyek bertipe Attr. Data tekstual seperti 
komentar dan elemen yang berisi teks diwakili oleh CharacterData. Sedangkan ada beberapa tipe khusus lainnya seperti 
Entity, EntityReference, Notation, dan ProcessingInstruction. Kesemua tipe ini merupakan turunan dari tipe Node. 
 
Elemen terluar atau root node dari suatu dokumen bukanlah juga merupakan dokumen itu sendiri. Sebuah keberadaan 
dari Document memiliki paling banyak satu keberadaan dari Node yang menjadi root node. Sedangkan Document yang 
tidak mempunyai root node dikatakan dokumen kosong (blank document). 
 
W3C mendefinisikan API DOM dalam bentuk Interface Definition Language (IDL) – sebuah standar yang digunakan 
oleh Object Management Group (OMG) untuk mendefinisikan antarmuka berorientasi obyek untuk komponen-
komponen perangkat lunak namun tidak bergantung pada suatu bahasa pemrograman tertentu. Didefinisikannya DOM 
dalam IDL memungkinkan penerapan XML Parser untuk berbagai bahasa pemrograman – terdapat XML parser untuk 
C++, Java, SmallTalk, Ada, bahkan COBOL. 
 
2.2 Database 
Pengertian sistem database menurut Peter Rob dan Carlos Coronel[1] adalah: 
 “A database is a shared, integerated computer structure that houses the colection of end user data, that is, raw 
facts of interest to the end user, metadata, or data about data, through which the data are integrated”. 
  
Menurut Kok Yung, basis data dapat diartikan sebagai kumpulan data yang terdiri atas satu atau lebih tabel yang 
terintegrasi satu sama lain, dimana setiap pemakai diberi wewenang untuk dapat mengakses (mengubah, menghapus, 
menganalisis, menambah, memperbaiki) data dalam tabel-tabel tersebut. 
 
2.2.1 Database Management System (DBMS) 
DBMS adalah perangkat lunak komputer yang digunakan untuk menciptakan, mengakses, mengontrol, dan mengatur 
basis data[10]. DBMS dapat dibentuk dari komponen-komponen: 
1. Data yang disimpan dalam basis data, mencakup data numerik dan non-numerik yang terdiri dari karakter, waktu 

(tanggal dan jam), logika, dan data lain yang lebih kompleks seperti gambar dan suara. 
2. Operasi standar yang disediakan oleh hampir semua DBMS, yang melengkapi pengguna dengan kemampuan dasar 

untuk memanipulasi basis data. 
3. Data Definition Language (DDL) merupakan bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan isi dan struktur basis 

data. DDL dapat digunakan untuk mendeskripsikan nama-nama atribut, tipe data, serta lokasi di dalam basis data. 
4. Data Manipulation Language (DML) atau bahasa query ini membentuk perintah-perintah untuk masukan, keluaran, 

editing, analisis basis data. DML yang telah distandarisasikan disebut Structured Query Language (SQL). 
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5. Bahasa pemrograman (programming tools). Di samping perintah-perintah dan queries, basis data juga harus dapat 
diakses secara langsung oleh program-program aplikasi melalui function calls (atau subroutine calls) yang dimiliki 
oleh bahasa-bahasa pemrograman konvensional. 

6. Struktur file. Setiap DBMS memiliki struktur internal yang digunakan untuk mengorganisasikan data walaupun 
beberapa model data yang umum telah digunakan oleh sebagian besar DBMS. 

 
2.3  Metodologi 
System Development Life Cycle (SDLC) menyediakan suatu media di mana pengembangan perancangan dan aplikasi 
sistem dapat direncanakan dan dievaluasi. SDLC lebih merupakan suatu proses iteratif daripada sebuah proses sekuensial 
atau berurutan. Model proses SDLC yang digunakan berdasarkan buku Database System yang ditulis oleh Coronel[1] dan 
buku Analisis dan Desain Sistem Informasi yang ditulis oleh Hartono[4]. SDLC terbagi dalam enam tahapan yaitu : 
Planning, Analysis, Design, Implementation, Testing dan Maintenance[1]. 
 
3.  Analisis 
3.1 Identifikasi masalah dan kebutuhan user 
 

Tabel 3.1 Problem statement matrix 

 
 
3.2 Analisis Sistem Baru 
Fungsionalitas perangkat lunak digambarkan dengan tool UML (Unified Model Language). Activity diagram 
menggambarkan rangkaian aliran aktivitas proses bisnis dan juga memodelkan action yang akan dilakukan saat sebuah 
operasi dieksekusi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Use case diagram menggambarkan interaksi antara sistem dan pengguna. Sedangkan sequence diagram menggambarkan 
bagaimana objek berinteraksi dengan satu sama lain melalui pesan pada eksekusi sebuah use case atau operasi. Aplikasi 
ini memiliki 3 fungsi yang paling penting yaitu fungsi untuk mengeksport database ke dalam XML, fungsi untuk meng-
import XML ke dalam database dan editor XML yang juga memiliki fungsi untuk melakukan validasi terhadap XML. 
 
 

 
 
Gambar 3.1 Activity Diagram Export Database 

 
 

Gambar 3.2 UseCase Diagram Export Database 
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4.  Perancangan 
4.1 Rancangan antarmuka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Implementasi 
5.1 Implementasi antarmuka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Gambar 4.1 Rancangan 
antarmuka halaman Export 

 
Merupakan halaman yang 
berisi form pengisian data 
yang diperlukan aplikasi agar 
dapat mengubah database ke 
bentuk format XML yang 
terdiri dari nama database, 
nama-nama table, save path, 
beserta nama file yang akan 
digunakan. 

 
 

Gambar 4.2 Rancangan 
antarmuka halaman 

Import 
 

Merupakan halaman yang 
berisi form pengisian data 
yang diperlukan aplikasi 
agar dapat meng-import 
data dalam XML ke dalam 
database yang terdiri dari 
nama host, username, 
password, tipe import dan 
nama file. 
 

 
 

Gambar 4.3 Rancangan 
antarmuka halaman 

Editor XML 
 
Merupakan halaman 
dimana user dapat meng-
edit file XML yang sudah 
ada dan kemudian user 
juga dapat mengetahui 
apakah dokumen XML-nya 
Well-Formed atau tidak 
serta dapat pula melakukan 
validasi terhadap dokumen 
XML-nya menggunakan 
schema dan DTD yang 
telah tersedia. 

a.   Export Option 
 

 
 

Gambar 5.1 
select_db_mysqlxml.php 

 
Nama file: 
select_db_mysqlxml.php 
Fungsi: Merupakan halaman yang 
berisi form pengisian data yang 
diperlukan aplikasi agar dapat 
mengubah records maupun struktur 
database ke bentuk format XML, 
dalam form ini administrator bisa 
memilih database yang akan diubah 
atau di export ke XML, lalu memilih 
table-tabelnya baru kemudian 
memilih jenis export yang diinginkan 
serta menentukan lokasi 
penyimpanannya juga nama file yang 
akan digunakan. 

b.   Preview Export result 
 

 
 

Gambar 5.2 viewing_php5.php 
 
Nama file: viewing_php5.php 
Fungsi: Merupakan halaman yang 
table-tabel hasil konversi dari XML 
ke HTML, form ini akan muncul jika 
administrator memilih opsi ketiga dari 
4 opsi yang tersedia, karena ini 
merupakan hasil parsing dari XML 
hasil export sebelumnya. 
 

c. Import Structure and Records 
page 

 

 
Gambar 5.3 connect_xmlmysql.php 

 
Nama file: 
connect_xmlmysql.php 
Fungsi: Merupakan halaman yang berisi 
form pengisian data yang diperlukan 
aplikasi agar dapat meng-import data 
dalam XML ke dalam database, dalam 
form ini administrator diharuskan 
mengisi hostname, username beserta 
password juga memilih jenis import 
yang akan dilakukan baik struktur 
maupun records. Administrator juga 
harus menentukan nama database yang 
digunakan, jika meng-import struktur 
maka nama database-nya haruslah nama 
yang belum digunakan sebagai database 
dalam MySQL, beserta lokasi file XML 
yang berisi data yang akan di-import ke 
dalam database. 
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6. Pengujian 
Dalam pembuatan aplikasi konversi database ke XML ini, tujuan dilaksanakannya pengujian yaitu untuk memastikan 
bahwa semua spesifikasi yang dibutuhkan oleh perangkat lunak telah bekerja dengan benar, sehingga pembuatan aplikasi 
ini dapat dikatakan berhasil atau tidak.  
 
Berdasarkan pada hasil pengujian yang dilakukan terhadap semua page dalam aplikasi ini, maka bisa disimpulkan bahwa 
aplikasi ini dapat diimplementasikan dengan baik karena semua kriteria pengujiannya sudah terpenuhi dan aplikasi dapat 
berjalan dengan baik. 
 
7.  Kesimpulan dan Saran 
7.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan masalah yang ada seperti sulitnya memindahkan data dari suatu database ke database lainnya, 
dengan aplikasi ini maka masalah perpindahan data dari database ke database lain menjadi lebih mudah, karena 
user atau administrator tidak perlu melakukannya secara manual. 

2. Dengan aplikasi ini XML bisa menjadi database alternatif. 
 
7.2  Saran 
Beberapa saran yang dapat diberikan bagi pengembangan makalah ini yaitu: 

1. Format database yang digunakan dapat dikembangkan ke berbagai format lain seperti DB2 IBM, Microsoft SQL 
Server dan Oracle. 

2. Penambahan format yang baru perlu memperhatikan tentang masalah kompabilitas tipe data misalnya tipe data 
TEXT dalam MySQL. Dalam Oracle, tidak ada tipe data dengan nama TEXT. Oracle menggunakan tipe data 
VarChar. 
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