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ABSTRAKSI

Permasalahan yang sering dialami oleh programmer web adalah bagaimana 
memisahkan business logic sebagai logika program dan presentation logic sebagai  
tampilan program. Penelitian ini berupaya menjawab permasalahan diatas dengan 
menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek pada pemrograman web 
khususnya yang menggunakan PHP. Pola yang digunakan adalah pola iterator  
untuk business logic khususnya dalam hal konektivitas aplikasi dengan database 
melalui DBMS tertentu untuk business logic, sehingga ketika terjadi perubahan 
DBMS, programmer hanya mengubah pola yang dibuat tanpa harus mengubah 
keseluruhan program,  dan pola template untuk presentation logic dalam mengatur 
desain web, sehingga ketika terjadi perubahan pada design tidak akan mempengaruhi  
pada logika program. Hasilnya skrip-skrip yang memisahkan antara business logic  
dan presentation logic dengan menggunakan kedua pola diatas dan cara 
implementasinya pada program. 

Kata kunci : business logic, presentation logic, PHP, pemrograman berorientasi  
objek. 

1. PENDAHULUAN

Tidak bisa dipungkiri, software engineering merupakan kerja tim yang terdiri 

dari beberapa orang. Mereka bekerja sama untuk membuat software sesuai dengan 

rancangan sistem yang telah dibuat. Tentunya para pembuat software ini memiliki 

keahlian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Masing masing 

mereka mendapat job tersendiri yang harus diselesaikan pada batas waktu tertentu. 

Ketika batas waktu tersebut telah sampai maka mereka harus mengumpulkan 

pekerjaan mereka masing masing. 

Software engineering bisa dianalogikan dengan pembangunan rumah. Ada 

beberapa peralatan yang diperlukan untuk pembangunan rumah, yaitu : batu bata, 

semen, pasir, kayu dan semua material lain. Setelah semua bahan dan peralatan 

yang diperlukan tersedia, kemudian calon pemilik rumah memanggil para ahli 



bangunan untuk merakit material dan menatanya menjadi sebuah rumah yang siap 

ditinggali. 

Para ahli bangunan kemudian mengangkat air, mencampurkan antara air, 

semen dan pasir. Selanjutnya menata batu bata yang direkatkan dengan semen. 

Begitu seterusnya hingga mulai terlihat bangunan yang seperti rumah. Rumah 

mempunyai jendela dan pintu yang terbuat dari kayu dan atap yang terbuat dari 

genteng. 

Sentuhan selanjutnya agar rumah tersebut sempurna, pemilik rumah 

meminta para ahli bangunan untuk mengecat rumah tersebut. Mereka juga diminta 

untuk memasangkan porselen pada lantai. Sehingga rumah yang dirancang tersebut 

benar-benar jadi dengan sempurna. 1

Dalam software engineering teamwork yang melibatkan berbagai ahli 

mencakup analyst, programmer dan designer, biasanya yang sering menjadi 

masalah adalah bagaimana memisahkan antara bisnis logic dan presentation logic 

program. Masalah ini muncul ketika teamwork menggunakan konsep berorientasi 

struktur dan aliran data. Karena pada konsep tersebut antara business logic dan 

presentation logic merupakan satu kesatuan, sehingga jika dilakukan suatu 

perubahan pada sisi business logic maka mau tidak mau juga akan terjadi perubahan 

pada presentation logic begitu juga sebaliknya. Hal ini akan memerlukan waktu 

yang lama karena perubahan-perubahan yang terjadi hanya bisa diupdate secara 

manual. 

Konsep berorientasi objek memandang segala sesuatu sebagai objek. Konsep 

ini bukan sekedar algoritma yang diterapkan pada bahasa pemrograman, tetapi 

menyentuh level mikro yaitu perancangan sampai pada level tertinggi dalam 

pemrograman. Sehingga dalam konsep berorientasi objek harus dipertimbangkan 

penggunaan analisis berorientasi objek, perancangan berorientasi objek, analisis 

domain berorientasi objek, system basis data berorientasi objek dan perangkat Bantu 

rekayasa perangkat lunak berorientasi objek. 2

Karena segala sesuatu dipandang sebagai objek, maka dalam konsep 

berorientasi objek, kerja masing-masing pelaku rekayasa perangkat lunak bisa 

dipisah-pisahkan dalam bentuk objek yang kemudian dikumpulkan menjadi suatu 

bentuk perangkat lunak yang siap digunakan. 

1  Wiwit Siswoutomo, PHP Undercover, hal : 4
2  Bambang Hariyanto, Ir. MT. rekayasa system berorientasi objek. Hal : 48



Masalah bagaimana memisahkan antara business logic dan presentation logic 

ternyata juga dialami para praktisi web. Khususnya yang menggunakan PHP. 

Karena pada dasarnya bahasa pemrograman PHP tidak didesain sebagai bahasa 

yang berorientasi objek. Sehingga fitur-fitur yang dimiliki tidak sepenuhnya 

mendukung konsep berorientasi objek. 

Namun dengan keterbatasan yang dimiliki PHP dalam konsep berorientais 

objek itulah, pada tulisan ini akan dikupas teknik-teknik yang bisa digunakan untuk 

menjadikan PHP sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek sehingga masalah 

bagaimana memisahkan presentation logic dan business logic bisa diatasi. 

2. TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan konsep berorientasi objek pada 

pemrograman web menggunakan bahasa PHP sehingga menghasilkan aplikasi web 

yang bias memisahkan antara business logic dan presentation logic, sehingga mudah 

dalam proses maintenance web. 

3. LANDASAN TEORI

3.1 Konsep Object Oriented 

Konsep berorientasi objek merupakan suatu metode yang memfokuskan 

program pada objek. Artinya segala sesuatu yang merupakan bagian dari 

domain permasalahan sistem dipandang sebagai objek yang mengkombinasikan 

data dan fungsionalitas. Konsep ini secara mendasar berbeda dengan konsep 

konvensional dalam artian berorientasi fungsional dan struktur data yang oleh 

Niklaus Wirth3 dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut : 

Algorithms + DataStructures = Programs

Persamaan diatas menyatakan bahwa program perangkat lunak adalah 

sekumpulan mekanisme yang melakukan aksi-aksi tertentu pada data tertentu. 

Artinya pada pemrograman konvensional, terdapat dua fokus dalam 

memandang perangkat lunak, yaitu berfokus pada fungsi atau berfokus pada 

data. Sedangkan dalam konsep berorientasi objek, menggunakan konsep 

penggabungan fokus pada fungsi dan data secara bersamaan dalam bentuk 

objek.

3  Bambang Hariyanto, Ir. MT. Rekayasa Sistem Berorientasi Objek. Hal 80



Dalam pemrograman berorientasi objek, perangkat lunak secara 

keseluruhan adalah sebuah sistem yang dibuat dari berbagai komponen atau 

objek, masing masing dengan fungsi khusus dan berinteraksi satu dengan 

lainnya dengan cara yang telah ditetapkan. 4

Ada beberapa hal yang harus diketahui berkaitan dengan pemrograman 

berorientasi objek, yaitu : 

• Kelas

Kelas merupakan enkapsulasi (pengkapsulan) nilai nilai atribut dan 

layanan-layanan eksklusifnya. Kelas juga merupakan deskripsi satu objek 

atau lebih dengan sekumpulan atribut dan layanan yang seragam, 

termasuk deskripsi penciptaan objek baru di kelas tersebut. 

Dalam dunia nyata, kelas hanya merupakan representasi abstraksi dari 

objek-objek yang bisa dibuat darinya. Pada kenyataanya kelas tidak ada 

secara kongkret namun lebih merupakan cetakan yang bisa digunakan 

untuk membuat berbagai macam barang sesuai dengan pola cetakan 

tersebut. 

Misalnya kita membuat kelas kendaraan. Kendaraan bukanlah sesuatu 

yang kongkret, tapi abstrak. Kelas kendaraan ini kemudian diturunkan 

pada kelas-kelas dibawahnya misalnya kelas mobil, kelas sepeda motor.

• Objek

Rumbaugh mendefinisikan objek sebagai konsep, abstraksi atau sesuatu 

dengan batas dan arti yang jelas untuk masalah yang dihadapi5. Dengan 

demikian terdapat dua kegunaan objek dalam pemrograman berorientasi 

objek , yaitu : 

- untuk meningkatkan pemahaman dunia nyata

- menyediakan basis praktis untuk implementasi komputer. 

Objek merupakan instan dari kelas. Kelas yang berupa abstraksi harus 

diturunkan dalam bentuk objek agar bisa diimplementasikan dalam 

program. Dari satu kelas yang terbentuk, bisa dibuat berbagai macam objek 

sesuai dengan pendefinisian atribut dan metode pada kelas tersebut. 

Misalnya dari kelas mobil yang telah dibentuk, kita ingin membuat 

objek mobil dengan merk isuzu dan mobil dengan merk kijang. Kedua 

4 Tim penelitian dan pengembangan wahana computer. Pemrograman Java. Hal 32
5 Bambang Hariyanto, Ir. MT. Rekayasa Sistem Berorientasi Objek. Hal 195



mobil tersebut dibentuk dengan mengacu pada kelas mobil sebagai 

pembentuknya. 

• Atribut

Atribut adalah nilai data yang dimiliki objek-objek dalam satu kelas. 

Atribut membedakan satu objek dengan objek yang lain. Atribut 

merupakan representasi nilai yang dimiliki oleh suatu objek. Atribut 

menentukan penampilan, keadaan atau kualitas lain dari objek. Atribut 

ditentukan dengan variable-variabel tertentu pada kelas atau pada objek.  

Misalnya kelas mobil tentu memiliki atribut-atribut seperti merk, 

warna, harga dan atribut lain yang menjadi karakteristik mobil secara 

umum. 

• Metode

Metode adalah implementasi operasi disatu kelas. Semua metode secara 

logik melakukan tugas yang sama tetapi masing-masing metode 

diimplementasikan dengan potongan kode berbeda. Kelas 

menspesifikasikan perilaku objek. Kelas menspesifikasikan antarmuka 

metode. 

Terdapat dua jenis metode dalam pemrograman berorientasi objek 

yaitu : 

 Metode instan. 

Metode instan adalah fungsi yang beroperasi di suatu objek. Metode 

ini dapat memanipulasi state suatu objek atau hanya sekedar query 

suatu objek. Untuk menjalankan metode instant, kita harus 

mengirim pesan yang cocok ke objek dimana metode tersebut akan 

beroperasi. 

 Metode kelas

Metode ini adalah fungsi yang beroperasi terhadap kelas. Relevan 

terhadap kelas, dan tidak beroperasi pada suatu objek tertentu 

dalam kelas. 

Contoh dari suatu metode, misalnya dari kelas mobil tentunya memiliki 

perilaku (operasi) yang bisa dijalankan. Semisal berjalan, hidup, mati dan 

methode yang lain yang bisa diterapkan pada semua instant dari kelas 

mobil tersebut. 

• Pola Rancangan



Pola rancangan merupakan pola yang sering dijumpai dalam 

penyelesaiaan masalah berorientasi objek. 

Ada beberapa pola rancangan yang baik, pola ini sering digunakan 

untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam konsep berorientasi objek. 

Untuk menggunakan pola rancangan, mula-mula kita harus melakukan 

pemetaaan domain permasalahan. Kemudian dicari pola yang tepat untuk 

penyelesaian masalah tersebut. Setelah itu, kita bisa mengimplementasikan 

pola rancangan tersebut kedalam bentuk program. Berikut ini daftar pola 

rancangan di buku Erich Gamma6 : 

Creational Structural Behaviour
Abstract Factory Bridge Chain of responsibility
Builder Adapter Command
Factory Composite Interpreter
Prototype Decorator Iterator
Singleton Facade Mediator

Flyweight Memento
Proxy Observer

State
Strategy
Template
Visitor

Pada penelitian ini, kita akan menggunakan dua pola rancangan, yaitu 

iterator untuk database dan template untuk pengaturan tampilan.

3.2 PHP 

3.2.1 PHP dan Sejarahnya

PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. PHP 

merupakan bahasa berbentuk skrip yang ditempatkan dalam server dan 

diproses di server. Oleh karena itu, PHP sering dikenal sebagai bahasa 

untuk Server Side Scripting. Hasil dari pemrosesan skrip tersebut 

kemudian dikirimkan ke browser untuk ditampilkan pada user. 

Secara khusus, PHP dirancang untuk membentuk web dinamis. 

Artinya, PHP bisa digunakan untuk membentuk suatu tampilan 

berdasarkan permintaan user. Misalnya, untuk menampilkan isi database 

ke halaman web.

6 Bambang Hariyanto, Ir. MT. Rekayasa Sistem Berorientasi Objek. Hal 489 



PHP lahir pada tahun 1994, ketika Rasmus Lerdorf –pembuat PHP- 

membuat sejumlah skrip perl yang dapat mengamati siapa saja yang 

melihat daftar riwayat hidupnya. Skrip-skrip ini selanjutnya dikemas 

menjadi tool yang disebut "Personal Home Page". Paket inilah yang 

menjadi cikal bakal PHP. Pada tahun 1995, Rasmus menciptakan PHP/FI 

versi 2. Pada versi inilah programmer dapat menempelkan kode terstruktur 

didalam tag HTML. Selain itu, PHP juga bisa berkomunikasi dengan 

database dan melakukan perhitungan perhitungan yang kompleks7. 

Pada awalnya PHP dirancang sebagai tool untuk pemrograman web 

berbasis platform UNIX, terutama di lingkungan LINUX, yang 

diintegrasikan dengan web server apache. Namun seiring perkembangan 

zaman, PHP ternyata juga bisa diintegrasikan dengan web server yang lain, 

semisal PWS (Personal Web Server), IIS (Internet Information Service) dan 

Xitami. Ini artinya PHP bisa digunakan multi platform pada server-server 

yang berbasis UNIX, Windows maupun Macintosh. Selain itu, PHP 

merupakan bahasa script yang Free. Artinya tidak dikomersialkan (gratis). 

Hal inilah yang mungkin menjadikan PHP banyak digunakan oleh 

programmer diseluruh dunia. Menurut informasi yang ditulis pada PHP 

Manual, sampai bulan januari 2001 terdapat lebih dari 5.100.000 situs yang 

menggunakan PHP. 

3.2.2 Konsep Kerja PHP

Kerja PHP sebagai server side Scripting tidak bisa dilepaskan dari 

HTML sebagai client side scripting. HTML merupakan bahasa 

pemrograman berbentuk tag yang dieksekusi disisi client. Mula mula user 

melakukan request terhadap suatu halaman web tertentu dengan 

mengetikkan alamat URL (Uniform Resource Locator) pada browser. 

Browser kemudian mencari alamat web site yang dimasukkan oleh 

user, mengidentifikasi halaman yang dikehendaki dan menyampaikan 

segala informasi yang dibutuhkan oleh web server. 

Selanjutnya, web server akan mencarikan berkas yang diminta 

dengan menghubungkan pada database jika berkas tersebut memuat data 

yang diambilkan dari database dan mengirimkan isinya ke PHP Engine. 

PHP engine kemudian menerjemahkan berkas yang direquest dan 

7  Abdul Kadir, Dasar Pemrograman web dengan PHP, hal 2



mengirimkannya ke web server dalam bentuk kode HTML. Dari web 

server, berkas tersebut dikirimkan ke browser. Browser kemudian 

menampilkan berkas yang diminta ke layar user. 

Konsep kerja PHP bisa digambarkan sebagai berikut : 

   

4. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

Dalam pengimplementasian konsep berorientasi objek pada PHP, kita perlu 

menggunakan beberapa pattern (pola) sebagai acuan dalam melakukan 

programming. Pattern (pola) tersebut antara lain : 

• Iterator Pattern

Iterator pattern adalah mekanisme untuk mengakses koleksi seperti array, 

recordset pada database, isi directory dan isi file. Tujuan dari pola ini adalah 

untuk membuat interface yang berfungsi sebagai iterator yang dapat digunakan 

kembali (reusable). Misalnya kita ingin menampilkan daftar kode barang pada 

sebuah halaman web, dengan menggunakan DBMS mysql, kita bisa 

menggunakan perintah sebagai berikut : 
While ($item=mysql_fetch_array($result)) {
……………. Kode
} 

Web server Skrip PHP

Mesin PHP

Browser
Kode HTML

DB 
server



Jika pada kondisi lain kita ingin menampilkan data dari table yang lain, maka 

kita harus menulis ulang kode diatas. 

Permasalahan menjadi sangat kompleks ketika system harus mengalami 

perubahan dbms yang digunakan. Misalnya dari dbms mysql yang sebelumnya 

menggunakan sintax mysql_fetch_array($result) untuk mengambil tiap 

baris data, menjadi OCIFetchInto($parse, $baris, OCI_ASSOC) berapa baris 

yang harus dirubah pada setiap filenya, tentu akan sangat merepotkan dan 

membengkakkan biaya maintenance system. 

Dengan menggunakan pola iterator, permasalahan diatas bisa diatasi, karena 

mekanisme pengambilan recorddataset dianggap sebagai suatu method dari 

suatu kelas yang hanya didefinisikan sekali. Sehingga pada pembuatan program, 

kita tinggal memanggil nama methode tersebut tanpa harus menuliskan kembali 

predefined syntax dbms tertentu. Begitu juga ketika terjadi perubahan dbms, 

yang dirubah hanyalah pada deklarasi methode yang dibuat pada class. 

Untuk membuat pola iterator, pertama kita membuat suatu interface yang 

berupa API (Application Programming Interface). Berikut ini pola iterator untuk 

API yang mengambil recorddataset pada database yang menggunakan DBMS 

tertentu. 
<?
Class SimpleIterator {

Function fetch() {
Die ('SimpleIterator :: fetch harus 
diimplementasikan pada program')

}
}
?>

Program diatas merupakan interface API untuk iterator sederhana. Program 

diatas belum bisa dijalankan karena masih merupakan pola yang harus 

diimplementasikan dalam bentuk kelas agar bisa digunakan. Berikut ini listing 

kelas dari pola iterator diatas : 
<?
class mysqlresultiterator {

var $result;
//konstruktor
function mysqlresultiterator(& $result) {

$this->result=& $result;
}
//untuk mengambil data
function fetch() {

return mysql_fetch_array($this->result);
}



//untuk mencari jumlah record
function size() {

return mysql_num_rows($this->result);
}
//
function reset() {

return mysql_data_seek($this->result);
}

}
?>

Program diatas merupakan implementasi dari pola iterator untuk mengambil 

recordset pada database dengan dbms mysql. Pada class tersebut, terdapat satu 

property yaitu result yang diambil dari query yang dimasukkan pada database. 

Sedangkan method yang dimiliki oleh class diatas ada tiga, yaitu 

- fetch () : digunakan untuk mengambil recordset dari table pada suatu 

database

- size () : digunakan untuk mendapatkan jumlah recordset yang diambil 

dari suatu database

- reset () : digunakan untuk mereset kembali hasil recordset yang 

didapatkan.

Untuk menggunakan class mysqlresultiterator diatas, kita perlu membuatu 

suatu objek dari class tersebut. Berikut ini listing program untuk membuat objek 

dari kelas diatas : 

<?
require_once('lib/mysqlresultiterator.php');
mysql_connect('localhost','user','password') 
or die(mysql_error());
mysql_select_db('database') or die (mysql_error());
$sql="select * from table";
$result=mysql_query($sql);

$iterator=new mysqlresultiterator($result);
echo ("<b>Jumlah Record :</b>".
       $iterator->size()."<br /> \n"); 
echo ("<hr /><b>Iterasi Pertama</b>\n");

while($element=$iterator->fetch()) {
print_r($element);

}

$iterator->reset();

echo ("<hr /><b>Iterasi Kedua</b>\n");
while($element=$iterator->fetch()) {

print_r($element);
}    
?>



Pada program diatas, kita membuat sebuah objek iterator turunan dari kelas 

mysqlresultiterator. Variabel-variabel seperti user, password, database, dan table 

diisi sesuai dengan konfigurasi pada server. Berikut ini hasil dari penerapan 

program diatas pada database db_cdbook pada table buku : 

• Design template

Dalam sebuah website, biasanya desain yang digunakan merupakan desain 

statis yang sama pada setiap halaman yang berbeda. Misalnya dalam sebuah 

website ada satu format dasar design, dan website tersebut memiliki 20 halaman. 

Karena suatu alasan tertentu, setelah semua halaman selesai dibuat, format 

tampilannya harus diubah, misalnya logo perusahaan yang semula diletakkan 

dikiri atas harus diubah menjadi ditengah atas. Yang harus kita lakukan adalah 

mengedit 20 halaman yang berisi logo agar semuanya menampilkan logo dengan 

format baru. 



Bisa juga terjadi misalkan kotak jajak pendapat yang tadinya berada 

disamping kiri harus dipindahkan ke samping kanan. Mau tidak mau kita harus 

mengubah file yang menampilkan kotak jajak pendapat pada 20 halaman 

tersebut. Itu merupakan pekerjaan yang sangat menjengkelkan. Bagaimana kalau 

seandainya yang harus diubah lebih dari 20 halaman, misalnya mencapai ratusan 

halaman. Tentunya pekerjaan tersebut akan banyak menghabiskan waktu dan 

biaya. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, kita bisa menggunakan template. 

Dengan template, presentation logic dan tampilan dipisahkan. Bentuk tampilan 

biasanya disimpan sebagai file template atau theme. Setiap halaman website 

akan merujuk pada satu halaman tertentu, sehingga jika diperlukan adanya 

perubahan pada tampilan, cukup mengubah satu file yang menjadi theme saja, 

tanpa harus merubah sebanyak halaman yang menggunakan template tersebut. 

Halaman-halaman yang menggunakan template tersebut otomatis akan berubah 

setelah theme yang menjadi acuan dirubah bentuknya8. 

Design template dibuat dengan menggunakan konsep berorientasi objek 

yang ditekankan pada design. Berikut ini script kelas yang digunakan untuk 

membuat desain template : 
<?
if (ereg("template.php",$PHP_SELF))
{ header("location:index.php");
  die;
}

class template
{ var $TAGS=array();
  var $THEME;
  var $CONTENT;
  
  function define_tag($tagname,$varname)
  { $this->TAGS[$tagname]=$varname;
  }
  
  function define_theme($themename)
  { $this->THEME=$themename;
  }
  
  function parse()
  { $this->CONTENT=file($this->THEME);
    $this->CONTENT=implode("", $this->CONTENT);

while (list($key,$val)=each($this->TAGS))
{ $this->CONTENT=ereg_replace($key,$val,$this-

>CONTENT);
}

  }
8  YB. Mulyana. S.kom. 2004. Trik Membangun situs menggunakan PHP dan MYSQL. Hal 28



  
  function printproses()
  { print $this->CONTENT;
  }
}
?>

Program diatas berisi pembuatan class template untuk desain GUI 

system. Class template tersebut memiliki 3 properties yaitu : TAGS, THEME, 

CONTENT. Ketiga property tersebut digunakan untuk menyimpan 

pendeklarasian tag, theme dan content yang ditampilkan pada tiap-tiap halaman. 

Untuk menjalankan proses tampilan kelas template memiliki empat methode, 

yaitu : define_tag, define_theme, parse dan printproses. Define_tag digunakan 

untuk inisialisasi tag pada halaman template. Define_theme digunakan untuk 

menentukan theme yang digunakan pada suatu halaman tertentu. Parse 

digunakan untuk proses pelekatan suatu halaman pada theme tertentu. 

Sedangkan printproses digunakan untuk menampilkan halaman website ke 

layar. 

Pembuatan objek dari kelas template dilakukan pada tiap-tiap halaman 

yang menggunakan theme yang telah ditentukan. Agar tidak terjadi 

pengulangan coding, file objek tersebut dibuat pada suatu file tersendiri, 

kemudian di includekan pada tiap-tiap halaman yang menggunakan theme 

tersebut. Berikut ini sintax yang digunakan untuk membuat objek dari kelas 

template. 
<?
include "classes/template.php";
include_once("classes/database.php");
include ("include/judul.php");

$judul=$title;
$body="Selamat datang";

$tpl=new template;
$tpl->define_theme("template016.html");
$tpl->define_tag("{title}",$judul);
$tpl->define_tag("{body}",$body);
$tpl->parse();
$tpl->printproses();

?>

Program diatas membuat objek tpl dari kelas template. Kemudian theme 

yang digunakan adalah theme016.html. Pada file theme016.php terdapat tag 

{title} dan {body}. Tag {title} digunakan untuk menyimpan dan menampilkan 



variabel judul website. Sedangkan tag {body} digunakan untuk menyimpan dan 

menampilkan data yang diassign pada variabel body.

5. KESIMPULAN

Dari penelitian ini ada beberapa hal yang bias disimpulkan : 

a) Penggunaan pemrograman berorientasi objek pada PHP ternyata memiki 

manfaat yang besar dalam pemisahan presentation logic pada tampilan 

dengan business logic yang digunakan untuk mengatur jalannya logika 

program

b) Pemrograman berorientasi objek pada PHP bisa diterapkan dengan 

menggunakan pola iterator pada database dengan tujuan ketika terjadi 

migrasi DBMS dari suatu DBMS ke DBMS yang lain, programmer tidak perlu 

mengganti keseluruhan kode yang telah ditulisnya, sehingga hal ini akan 

sangat banyak membantu programmer dalam menghemat waktu 

maintenance program yang dilakukan. 

c) Pemrograman berorientasi objek pada PHP juga bisa diterapkan dengan 

menggunakan pola template untuk mengatur desain web site yang dibuat. 

Dengan menggunakan pola template, bukan menjadi masalah ketika 

halaman web harus berubah tampilannya secara dinamis, karena web 

template memungkinkan seorang designer bekerja untuk merubah tampilan 

tanpa harus mempengaruhi logika program yang dibuat oleh programmer. 
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