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BAB II

LANDASARAN TEORI

2.1 Definisi PDPT

PDPT pada hakekatnya adalah rekaman data terpusat menyangkut

penyelenggaraan perguruan tinggi baik akademik maupun non akademik. Dasar

Hukum pengembangan Pusat Pangkalan Data UNIMUS adalah PP nomor 19

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 58 ayat (7). Yaitu Untuk

jenjang pendidikan tinggi, laporan oleh kepala satuan pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Menteri, berisi hasil evaluasi dan

dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.

2.17.1 Manfaat PDPT

a. Mendukung kebutuhan Pendidikan/Universitas dalam memperpanjang

izin penyelenggaraan Program Studi

b. Menyediakan pusat penyimpanan data pelaporan akademik dan non

akademik Universitas

c. Mendukung sistem berskala enterprise.

d. Menjamin keamanan data di level jaringan dan basisdata

e. Mendukung integritas dan konsistensi data

2.17.2 Penetapan Penggunaan PDPT

a. Sarana PDPT digunakan untuk pelaporan data semesteran akademik.

b. Seluruh Perguruan Tinggi diwajibkan melaporkan data secara langsung

ke DIKTI melalui PDPT.

c. Setiap Universitas bebas memilih salah satu fitur PDPT sebagai sarana

untuk melaporkan data.

2.17.3 Otorisasi Data PDPT

a. Kopertis melakukan approval data Pendidikan/ Universitas yang

bernaung dibawahnya dengan mengambil data di PDPT

b. Setiap data master dan transaksi hanya dapat ditambah dan diubah oleh

Perguruan Tinggi yang bersangkutan sebagai pemilik data.
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c. Semua informasi menyangkut akademik dan non akademik Perguruan

Tinggi harus bersumber pada PDPT.

d. Data referensi hanya dapat diubah oleh pengguna minimal level

supervisor.

2.2 Webloader

Webloader adalah perangkat lunak berbasis desktop yang mendukung

pengiriman data ke mesin PDPT DIKTI menggunakan dengan Format yang telah

ditentukan.

Gambar 2.1 Aplikasi Webloader
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2.3 DIKTI

DIKTI adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dimana Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) mulai dibentuk tahun 1975 dengan tugas

pokok menangani dan membina bidang akademik, penelitian dan pengabdian

pada masyarakat, perguruan tinggi negeri dan swasta serta kemahasiswaan. Sesuai

perkembangan, Direktorat Jenderal ditata kembali menjadi Direktorat Pembinaan

Sarana Akademik, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat dan Direktorat Kemahasiswaan dan Sekretariatan Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi.

Gambar 2.2 Situs DIKTI Jakarta

Tata kelola perguruan tinggi merupakan fondasi bagi penyelenggaran

operasional sebuah institusi pendidikan tinggi, Pemerintah melalui Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) merumuskan tentang bagaimana seharusnya

perguruan tinggi dijalankan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan (2003),

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah

yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan

doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi

diselenggarakan dengan sistem terbuka. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk

mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi,
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penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib

melaporkan kegiatan pengelolaannya melalui PDPT, pelaporan tata kelola

perguruan tinggi dilaksanakan oleh operator yag diangkat oleh masing-masing

institusi. Operator memiliki peranan yang penting pada pelaporan semester,

bahkan mereka memiliki pengetahuan yang lebih banyak mengenai data dan

proses akademik yang terjadi pada institusi. Proses mengumpulkan data-data,

input data, validasi data sampai dengan megirimkan laporan. Pelaporan semester

dipermudah dengan layanan Webloader pada PDPT, perguruan tinggi melalui

operator dapat mengirimkan laporan kemudian mendapatkan konfirmasi validasi

dan mencetak validasi tersebut sebagai bukti lapor pada semester berjalan. (Tika

Dedy Prastyo, dkk. 2013).

2.17.1 Sistem Pendidikan Tinggi

Oleh Webmaster - 18 December 2011. Pendidikan tinggi terdiri dari (1)

pendidikan akademik yang memiliki fokus dalam penguasaan ilmu pengetahuan

dan (2) pendidikan vokasi yang menitikberatkan pada persiapan lulusan untuk

mengaplikasikan keahliannya.

Institusi Pendidikan Tinggi yang menawarkan pendidikan akademik dan

vokasi dapat dibedakan berdasarkan jenjang dan program studi yang ditawarkan

seperti universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi

komunitas.

a. Universitas

Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan

pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam

berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi

syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

b. Institut

Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan

akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah

rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat,

institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
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c. Sekolah Tinggi

Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan

pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu

rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat,

sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

d. Politeknik

Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan

pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi

dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

e. Akademi

Akademik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan

pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau

Teknologi tertentu.

f. Akademi Komunitas

Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang

menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma

dua dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi

tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

2.17.2 Metode Pembelajaran dan Jadwal Akademik.

Metode pembelajaran di perguruan tinggi dapat diterapkan dalam

beberapa bentuk reguler atau tatap muka dan pendidikan jarak jauh. Pendidikan

reguler diterapkan dengan menggunakan komunikasi langsung diantara dosen dan

mahasiswa, sedangkan pendidikan jarak jauh dilaksanakan dengan menggunakan

berbagai jenis media komunikasi seperti surat menyurat, radio, audio/video,

televisi dan jaringan komputer.

Baik pendidikan reguler maupun pendidikan jarak jauh memulai aktivitas

akademis atau jadwal akademik pada bulan September setiap tahunnya. Satu

tahun akademik terbagi atas minimal dua semester yang terdiri dari setidak-

tidaknya 16 minggu. Institusi pendidikan tinggi juga dapat melangsungkan

semester pendek diantara dua semester reguler.
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Penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi didasarkan atas beberapa

persyaratan dan prosedur serta objek penyeleksian yang tidak diskriminatif. Saat

ini ada dua penyelenggara seleksi masuk perguruan tinggi, yaitu: (1)

Penyelenggara oleh pemerintah yang dikenal dengan SNMPTN (Seleksi Nasional

Masuk Perguruan Tinggi Negeri); (2) Penyelenggara oleh perguruan tinggi yang

dikenal dengan SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dan

seleksi yang dilakukan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Calon mahasiswa D1, D2, D3, D4 dan S1 harus menamatkan pendidikan

menengah atas atau yang sederajat dan lulus pada ujian masuk masing-masing

perguruan tinggi. Kandidat mahasiswa S2 harus memiliki ijazah Sarjana (S1) atau

yang sederajat dan lulus ujian seleksi masuk perguruan tinggi. Untuk S3,

Mahasiswa harus memiliki Ijazah S2 atau yang sederajat dan lulus seleksi masuk.

2.4 Pengertian Sistem

Asal kata Sistem berasal dari bahasa Latin systema dan bahasa Yunani

sustema. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau

elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi

atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Atau dapat juga dikatakan bahwa

Pengertian Sistem adalah sekumpulan unsur/elemen yang saling berkaitan dan

saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu

tujuan. Jadi, secara umum Pengertian Sistem adalah perangkat unsur yang teratur

saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Pengertian lain dari Sistem

adalah susunan dari pandangan, teori, asas dan sebagainya. Sebenarnya, ada

banyak pengertian sistem yang telah dikemukakan oleh para ahli, beberapa

diantaranya akan kami sajikan melalui materi ini.

Berikut ini beberapa Pengertian Sistem Menurut para Ahli:

1. Pengertian Sistem Menurut Davis, G.B: Sistem secara fisik adalah

kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi bersama-sama untuk

menyelesaikan suatu sasaran.

2. Pengertian Sistem Menurut Harijono Djojodihardjo: Suatu sistem

adalah sekumpulan objek yang mencakup hubungan fungsional antara
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tiap-tiap objek dan hubungan antara ciri tiap objek, dan yang secara

keseluruhan merupakan suatu kesatuan secara fungsional.

3. Pengertian Sistem Menurut Lani Sidharta: Sistem adalah himpunan

dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang secara bersama

mencapai tujuan-tujuan yang sama.

4. Pengertian Sistem Menurut Murdick, R.G: Suatu sistem adalah

seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau procedure-

prosedure/bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau

tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada waktu

rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energi dan/atau

barang.

5. Pengertian Sistem Menurut Jerry Futz Gerald: Sistem adalah suatu

jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan

suatu sasaran yang tertentu.

6. Pengertian Sistem Menurut Indrajit: mengemukakan bahwa sistem

mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang

dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya.

7. Pengertian Sistem Menurut Jogianto: mengemukakan bahwa sistem

adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai

suatu tujuan tertentu. sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian

dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, benda,

dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi.

2.5 Definisi Web Service

Web Service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk

mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan. Web

Service digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu website

untuk menyediakan layanan (dalam bentuk informasi) kepada sistem lain,

sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-

layanan (service) yang disediakan oleh suatu sistem yang menyediakan Web
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Service. Web Service menyimpan data informasi dalam Format XML, sehingga

data ini dapat diakses oleh sistem lain walaupun berbeda platform, sistem operasi,

maupun bahasa compiler.

Web Service bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar pemrogram

dan perusahaan, yang memungkinkan sebuah fungsi di dalam Web Service dapat

dipinjam oleh aplikasi lain tanpa perlu mengetahui detil pemrograman yang

terdapat di dalamnya.

Beberapa alasan mengapa digunakannya Web Service adalah sebagai

berikut:

1. Web Service dapat digunakan untuk mentransformasikan satu atau

beberapa bisnis logic atau class dan objek yang terpisah dalam satu

ruang lingkup yang menjadi satu, sehingga tingkat keamanan dapat

ditangani dengan baik.

2. Web Service memiliki kemudahan dalam proses deployment-nya,

karena tidak memerlukan registrasi khusus ke dalam suatu sistem

operasi. Web Service cukup di-upload ke webserver dan siap diakses

oleh pihak-pihak yang telah diberikan otorisasi.

3. Web Service berjalan di port  80 yang merupakan protokol standar

HTTP, dengan demikian Web Service tidak memerlukan konfigurasi

khusus di sisi firewall.

Dalam penelitian oleh (Budi Santoso. 2008) menyatakan, dengan semakin

besar dan kompleksnya suatu aplikasi maka pengelolaan dan integrasi data

menjadi hal yang kritis. XML Web Services memungkinkan suatu aplikasi

“berbicara” dengan aplikasi lainnya. Sesuai namanya, XML Web Services

menyimpan data dalam format XML yang menjadikannya multi-platform dalam

hal aksesibilitasnya. Dengan sistem Web Service tersebut diharapkan akan

meningkatkan kolaborasi antar pemrogram dan antar organisasi bisnis, yang

memungkinkan suatu fungsi dalam Web Service dapat digunakan oleh aplikasi

lain tanpa perlu mengetahui detil pemrograman yang terdapat di dalamnya. XML

Web Services cocok untuk menyelesaikan masalah pada sistem bisnis konsep lama
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ke sistem bisnis terintegrasi, sehingga dengan satu model konsep bisnis dapat

diakses dan dipergunakan oleh bermacam-macam aplikasi dan device.

Universitas merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari banyak

fakultas, jurusan, dan bagian-bagian yang lain. Karena lingkup universitas yang

besar, maka penerapan sistem informasi yang terpusat akan terlalu membebani

server pusat. Sedangkan jika penanganan sistem informasi tersebut didistribusikan

ke masing-masing fakultas atau bahkan ke masing-masing jurusan dan juga

bagian-bagian lain, maka kemungkinan akan ada banyak sekali sistem informasi

dengan berbagai platform baik dari sistem operasi maupun bahasa pemrograman,

dengan keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Masalah akan timbul

ketika akan mengintegrasikan data dan fungsi yang berada pada platform yang

berbeda-beda tersebut. Di samping itu juga sekarang terdapat kecenderungan

dalam hal pemanfaatan sistem informasi menggunakan berbagai macam device

seperti handphone dan PDA, sehingga rancangan sistem informasi universitas

akan semakin kompleks.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menerapkan konsep XML Web Services

dengan kemampuannya yang telah diuraikan diatas, sebagai solusi dalam

pengembangan sistem informasi universitas. Penelitian difokuskan pada

eksplorasi kemampuan XML Web Services terutama dalam hal integrasi data dan

fungsi dalam lingkup universitas, kolaborasi antar pemrogram dan

kemampuannya untuk diakses oleh bermacam-macam aplikasi dan device.

2.17.1 Arsitektur Web Service

Web Service memiliki tiga entitas dalam arsitekturnya, yaitu:

1. Service Requester (peminta layanan)

2. Service Provider (penyedia layanan)

3. Service Registry (daftar layanan)
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Gambar 2.3 Arsitektur Web Service

Keterangan :

1. Service Provider: Berfungsi untuk menyediakan layanan/service dan

mengolah sebuah registry agar layanan-layanan tersebut dapat tersedia.

2. Service Registry: Berfungsi sebagai lokasi central yang mendeskripsikan

semua layanan/service yang telah di-register.

3. Service Requestor: Peminta layanan yang mencari dan menemukan

layanan yang dibutuhkan serta menggunakan layanan tersebut.

2.17.2 Operasi-Operasi Web Service

Secara umum, Web Service memiliki tiga operasi yang terlibat di

dalamnya, yaitu:

1. Publish/Unpublish: Menerbitkan/menghapus layanan ke dalam atau

dari registry.

2. Find: Service requestor mencari dan menemukan layanan yang

dibutuhkan.

3. Bind: Service requestor setelah menemukan layanan yang dicarinya,

kemudian melakukan binding ke service provider untuk melakukan

interaksi dan mengakses layanan/service yang disediakan oleh service

provider.
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2.17.3 Komponen-Komponen Web Service

Gambar 2.4 Komponen-Komponen Web Service

Web Service secara keseluruhan memiliki empat layer komponen seperti

pada gambar di atas, yaitu:

1. Layer 1: Protokol internet standar seperti HTTP, TCP/IP

2. Layer 2: Simple Object Access Protocol (SOAP), merupakan protokol akses

objek berbasis XML yang digunakan untuk proses pertukaran data/informasi

antar layanan.

3. Layer 3: Web Service Definition Language (WSDL), merupakan suatu standar

bahasa dalam format XML yang berfungsi untuk mendeskripsikan seluruh

layanan yang tersedia.

2.17.4 Web Service Push (Setor)

Web Service Push adalah perangkat lunak yang mendukung

interoperabilitas dan interaksi data antar mesin internal akademik dengan mesin

DIKTI menggunakan format data XML. Layanan ini akan membuat mesin

internal akademik mengirimkan data ke mesin DIKTI secara otomatis, aktif dan

terjadwal.

Proses Web Service Push PDPT :

1. Dikti menyediakan URL Web Service

2. Universitas mengirim data ke Dikti

3. Sumber data tergantung masing-masing Akademik
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Rekomendasi penggunaan fitur untuk :

a. Data Transaksi

b. Jumlah Data: Lebih dari 250 ribu record

c. Format Data Sumber di Sistem Internal akademik sudah dipetakan

kedalam Format PDPT

d. Akademik memiliki kemampuan membangun fasilitas Web Service.

Operasi Penuh PDPT

Gambar 2.5 Operasi Penuh PDPT

Keterangan :

1. SIM Akademik Universitas menyiapkan data sesuai dengan kamus

data PDPT

2. Menyiapkan Web Service Push

3. Mesin Web Service setiap saat dapat mengirimkan service PDPT

4. Validasi data diberikan Web Service

2.17.5 Web Service Pull (Tarik)

Web Service Pull adalah perangkat lunak yang mendukung

interoperabilitas dan interaksi data antar mesin internal universitas dengan mesin

DIKTI menggunakan formal XML. Layanan ini akan membuat mesin DIKTI

menarik data dari mesin internal Univeritas secara otomatis, aktif dan terjadwal.

Proses Web Service Pull PDPT :

1. Akademik universitas mengirimkan URL Web Service ke Dikti

2. Dikti menarik data dari akademik universitas

3. Sumber data file EPSBED
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Rekomendasi penggunaan fitur untuk:

a. Data Transaksi

b. Format Data Sumber di Sistem Internal Universitas masih

menggunakan EPSBED

c. Akademik memiliki kemampuan membangun fasilitas Web

Service.

Tahap Transisi PDPT

Gambar 2.6 Tahap Transisi PDPT

Keterangan :

1. Akademik menyiapkan data versi EPSBED

2. Menyiapkan Web Service Pull

3. Mesin Web Service akan menarik bila data akademik siap

4. Validasi data diberikan Web Service

2.17.6 Protokol yang digunakan SOAP (Simple Object Access Protokol)

SOAP merupakan standar untuk bertukar pesan-pesan berbasis XML

melalui jaringan komputer atau sebuah jalan untuk program yang berjalan pada

suatu sistem operasi (OS) untuk berkomunikasi dengan program pada OS yang

sama maupun berbeda dengan menggunakan HTTP dan XML sebagai mekanisme

untuk pertukaran data.
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2.17.7 Pengiriman Data Melalui Web Service

Pelaporan melalui Web Service hanya untuk data berikut ini:

a. Master Transaksi Kuliah Mahasiswa (TRAKM)

b. Master Transaksi Dosen (TRAKD)

c. Master Nilai Mahasiswa (TRLNM)

d. Master Kurikulum (TBKMK)

e. Master Mahasiswa (MSMHS).

2.6 Rekayasa Perangkat Lunak

Menurut Ian Sommervile rekayasa perangkat lunak berkaitan dengan

teori, metode yang diperlukan dalam mengembangkan perangkat lunak untuk

komputer. Menurut Fritz Bauer, RPL adalah penetapan dan penggunaan prinsip-

prinsip rekayasa yang tangguh/teruji dalam upaya memperoleh perangkat lunak

secara ekonomis, handal dan bekerja efisien di mesin nyata. Menurut Mynatt :

RPL secara sederhana dinyatakan sebagai  pendekatan sistematis untuk penciptaan

dan pemilikan perangkat lunak.

Rekayasa perangkat lunak adalah :

1. Pendekatan yang sistematik, berdisiplin dan dapat dikuantifikasikan

untuk pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan perangkat

lunak, yaitu penerapan rekayasa terhadap peragkat lunak.

2. Studi terhadap pendekatan dari RPL merupakan studi menyeluruh

terhadap teori-teori, proses-proses, metode-metode dan teknik-teknik

untuk membangun perangkat lunak berkulitas tinggi dengan cara-cara

yang cost-effective.

RPL melibatkan orang (people), proses (process), proyek (project) dan

produk (product). (Bambang Hariyanto. 2004).
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2.7 Metode Berorientasi Objek

Objek Pendekatan berorientasi objek ke pengembangan perangkat lunak

pertama kali diusulkan pada akhir tahun 1960-an. Tetapi diperlukan kurang lebih

20 tahun bagi teknologi objek agar dapat digunakan secara luas. Selama paruh

pertama tahun 1990-an, rekayasa perangkat lunak berorientasi objek menjadi

paradigma pilihan bagi berbagai pembangun produk perangkat lunak dan

sejumlah system informasi yang sedang berkembang serta professional rekayasa.

Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi objek mulai menggantikan

pendekatan pengembangan perangkat lunak klasik. (Roger S. Presman. 2003).

Teknologi objek membawa kepada penggunaan kembali, dan penggunaan

kembali (dari suatu komponen program) membawa kepada pengembangan

perangkat lunak yang lebih cepat mudah diperlihara karena strukturnya diurai

secara inheren. Sehingga lebih sedikit efek samping dibanding bila perubahan

harus dilakukan, dan tidak begitu membuat frustasi perekayasa perangkat lunak

dan pelanggan. Sistem berorientasi objek juga lebih mudah untuk disesuaikan dan

lebih mudah untuk diskala (misalnya sistem yang besar dapat diciptakan dengan

memasang subsistem reusable).

Sampai bebeberapa tahun yang lalu, pendekatan serta metodologi

terstruktur adalah pendekatan yang terbaik dalam usaha mengembangkan sistem

informasi atau perangkat lunak. Tapi keinginan dan harapan pengguna (user) serta

teknologi berkembang lebih jauh dari pendekatan terstruktur, karena berbagai

alasan yang akan dibahas pada bagian-bagian selanjutnya, tidak cukup memadai

lagi untuk mengembangkan perangkat lunak atau sistem informasi yang berbiaya

relatif rendah, sesuai dengan kebutuan dan harapan pengguna, serta tepat waktu.

Alasan mengapa saat ini pendekatan dalam pengembangan Perangkat Lunak

dengan berorientasi obyek, pertama adalah skalabilitas, dimana obyek lebih

mudah dipakai untuk menggambarkan sistem yang besar dan komplek. Kedua

Permodelan Dinamik, yaitu dapat dipakai untuk permodelan sistem dinamis dan

waktunya (Adi Nugroho. 2005).
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Analisis dan desain berorientasi objek adalah cara baru dalam memikirkan

suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar

dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek, yang merupakan kombinasi antara

struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Pengertian "berorientasi objek"

berarti bahwa kita mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek

tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya. Menurut (Adi Nugroho,

2005), OOP ( Object Oriented Programing ) atau pemrograman berorientasi objek

adala suatu cara baru dalam berpikir serta berlogika dalam mengadapi masalah-

masalah yang akan diatasi dengan bantuan komputer.

2.17.1 Object Oriented Analysis (OOA)

Menurut (Adi Nugroho, 2005) OOA adalah tahapan perangkat lunak

dengan menentukan spesifikasi sistem (sering orang menyebutnya sebagai SRS/

System Requirement Spesification) dan mengidentifikasi kelas-kelas serta

hubungannya satu terhadap yang lainnya.

Ivar Jacobson memperkenalkan konsep use case sebagai skenario untuk

menjelaskan interaksi pengguna dengan sistem. Skenario-skenario hanya untuk

memperlihatkan satu contoh dalam kolaborasi. Untuk memahami semua aspek

kolaborasi dan semua aksi yang mungkin, beberapa skenario mungkin diperlukan.

Pada penggunaan yang sederhana, kita mungkin dapat menangkap use case

dengan cara berbicara dengan pengguna tertentu, mendiskusikan suatu yang akan

dilakukan oleh sistem dan sebagainya. Menggambarkan proses–proses dan

interaksi-interaksi peringkat tinggi dengan para pengguna dan menganalisisnya

dirujuk sebagai pemodelan use case (use case modeling). Model use case

menggambarkan pandangan pengguna atau kebutuhan pengguna.

Mencari objek-objek fisik pada sistem juga memungkinkan kita untuk

mendapatkan informasi lebih lengkap objek-objek pada sistem yang bersangkutan.

Objek-objek dapat bersifat mandiri, organisasi-organisasi, satuan informasi,

gambar-gambar, atau apapun yang menyusun suatu aplikasi dalam konteks

representasi dunia nyata dalam sistem yang sedang dikembangkan.
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Adapun aktifitas utama dari OOA adalah:

1. Menganalisis masalah domain

2. Menjelaskan sistem proses

3. Mengidentifikasi objek

4. Menentukan atribut

5. Mengidentifikasi operasi

6. Komunikasi objek

2.17.2 Object Oriented Design (OOD)

Menurut (Adi Nugroho, 2005), OOD adalah merancang kelas-kelas yang

teridentifikasi selama tahap analisis dan antarmuka (user Interface). Selama tahap

ini kita mengidentifikasi dan menambah beberapa objek dan kelas yang

mendukung implementasi dari spesifikasi kebutuhan.

Adapun proses pada OOD meliputi:

1. Mendefenisikan konteks dan mode dari penggunaan sistem.

2. Mendesain arsitektur sistem.

3. Identifikasi objek sistem utama.

4. Mengembangkan model desain.

5. Menentukan interface objek.

2.8 Unified Modelling Language (UML)

UML (Unified Modelling Language) adalah sebuah alat bantu yang sangat

handal di dunia pengembangan sistem berorientasi objek. Hal ini disebabkan

karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi

pengembangan sistem untuk membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk

baku, mudah dimengerti serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk

berbagi (sharing) dan mengkomunikasikan rancangan mereka dengan yang lain.

(Adi Nugroho. 2005).

Usulan UML diberikan ke OMG (Object Manajement Group-konsorsium

standarisasi teknologi objek) agar UML dijadikan bahasa dan notasi pemodelan

dilakukan pada 1997. OMG menerima UML, UML telah menjadi standar de-facto



23

karena pencipta-penciptanya sangat popular. Banyak pengembangan perangkat

lunak yang mengadopsi UML. OMG adalah konsorsium yang beranggoatakan

lebih dari 850 perusakaan untuk mendefinisikan standar-standar teknologi objek

termasuk CORBA (Common Object Request Broker Arcitechture).

UML adalah bahasa untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, dan

mendokumentasi artifak-artifak sistem perangkat lunak. UML merupakan sistem

notasi yang membantu pemodelan sistem menggunakan konsep berorientasi

objek. UML dibangun atas model 4+1 view. Model ini didasarkan pada fakta

struktur sebuah sistem dideskripsikan dalam 5 view, dimana salah satunya adalah

Use Case View.

Dalam proyek pengembangan sistem apapun, fokus utama dalam analisis

dan perancangan adalah model. Hal ini berlaku umum tidak hanya untuk

perangkat lunak. Dengan model kita dapat merepresentasikan sesuatu karena :

(Adi Nugroho. 2005).

a) Model mudah dan cepat untuk dibuat.

b) Model bisa digunakan sebagai simulasi untuk mempelajari lebih detail

tentang sesuatu.

c) Model bisa dikembangkan sejalan dengan pemahaman kita tentang

sesuatu.

d) Model bisa mewakili sesuatu yang nyata maupun tidak nyata.

e) Konsep-konsep yang diterapkan di UML adalah satu model berisikan

informasi mengenai sistem (atau domain), model-model berisi elemen-

elemen model seperti kelas, simpul-simpul, paket-paket, dan sebagainya.

Satu Diagram menunjukkan satu pandangan tertentu dari model.

2.17.1 Diagram-Diagram UML (Unified Modelling Language)

Dalam membangun suatu model perangkat lunak dengan UML, digunakan

bentuk-bentuk Diagram atau simbol untuk merepresentasikan elemen-elemen

dalam sistem. Bentuk Diagram yang digunakan untuk merepresentasikannya

adalah sebagai berikut : (Adi Nugroho. 2005).
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Tabel 2.1 Keterangan Diagram UML

Diagram Tujuan

Use Case Menunjukkan sekumpulan kasus fungsional dan aktor

dan hubungannya.

Activity Pandangan operasi, bagaimana objek-objek bekerja,

aksi-aksi yang mempengaruhi objek, pandangan use

case workflow.

Sequence Berfungsi untuk overview prilaku sistem, menunjukkan

objek-objek yang diperlukan, mendokumentasikan

skenario dari suatu Diagram Use Case, memeriksa

jalur-jalur pengaksesan.

Class Memodelkan kosakata di sistem, distribusi dan

tanggung jawab, tipe primitif, kolaborasi, skema

Database logik.

Collaboration Memodelkan pandangan prilaku sistem pada link-link

di antara objek-objek. Ilustrasi dari use case,

memeriksa jalur-jalur pengaksesan

State Diagram Mendokumentasikan beragam kondisi/keadaan yang

bisa terjadi terhadap sebuah class dan kegiatan apa saja

yang dapat merubah kondisi/keadaan

Component

Diagram

Memecah sistem menjadi komponen-komponen dan

ingin menampilkan hubungan-hubungan mereka

dengan antarmuka

Deployment Konfigurasi pemprosesan saat jalan dan komponen-

komponen yang terdapat didalamnya.
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2.8.1.1 Use case Diagram

Diagram Use case merupakan salah satu Diagram untuk memodelkan

aspek perilaku sistem. Usecase menggambarkan fungsionalitas dari sistem dan

memfokuskan pada “apa” yang diperbuat sistem dan siapa yang berinteraksi

dengan sistem misalnya Login ke sistem, meng-create daftar stok barang dan

fungsionalitas lain. Masing-masing Diagram use case menunjukkan sekumpulan

usecase, actor, dan hubungannya.

Gambar 2.7 Use case Diagram

2.8.1.2 Activity Diagram

Pada dasarnya. Diagram aktivitas adalah Diagram flowchart yang

diperluas yang menunjukkan aliran kendali satu aktivitas ke aktivitas lain.

Kegunaan Diagram ini adalah untuk memodelkan workflow atau jalur kerja,

memodelkan operasi, bagaimana objek-objek bekerja, aksi-aksi dan pengaruh

terhadap objek. Simbol-simbol yang terdapat dalam Activity Diagram, Sebagai

contoh, pelanggan melakukan Login (masuk) pada halaman website untuk

bergabung, jika pelanggan belum terdaftar, maka akan ditolak oleh sistem dan

dikembalikan. Proses penjabarannya adalah sebagai berikut :

Gambar 2.8 Activity Diagram
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2.8.1.3 Sequence Diagram

Sequence Diagram mendokumentasikan komunikasi/interaksi antar

kelas-kelas. Diagram ini menunjukkan sejumlah obyek dan message (pesan) –

yang diletakkan diantara obyek-obyek didalam use case. Perlu diingat bahwa di

dalam Diagram ini, kelas-kelas dan actor-aktor diletakkan dibagian atas Diagram

dengan urutan dari kiri ke kanan dengan garis lifeline yang diletakkan secara

vertikal terhadap kelas dan aktor.

Gambar 2.9 Sequence Diagram

2.8.1.4 Class Diagram

Class Diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan

menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain

berorientasi obyek. Class menggambarkan keadaan (atribut/property) suatu sistem

Gambar 2.10 Class Diagram
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2.8.1.5 Collaboration Diagram

Collaboration Diagram menggunakan prinsip yang sama dengan

sequence Diagram, sama-sama memodelkan interaksi antar objek-objek, yang

membedakannya hanya cara penggambarannya saja. Pada collaboration Diagram

ini, objek-objek dan message (pesan) yang ada digambarkan mirip seperti

flowchart, hanya saja, untuk menjaga urutan pesan yang diterima oleh masing-

masing objek, pesan-pesan tersebut diberi nomor urutan pesan.

Gambar 2.11 Collaboration Diagram

2.8.1.6 State Diagram

State Diagram digunakan untuk mendokumentasikan beragam

kondisi/keadaan yang bisa terjadi terhadap sebuah class dan kegiatan apa saja

yang dapat merubah kondisi/keadaan.

Gambar 2.12 State Diagram
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2.8.1.7 Component Diagram

Komponen perangkat lunak adalah bagian fisik dari sebuah sistem yang

menetap di komputer. komponen merupakan implementasi software dari sebuah

class. Komponen bisa berupa tabel, file data, file exe, file dll, dokumen dan lain-

lain. Component Diagram mengandung komponen, interface dan relationship.

Komponen Diagram ini digunakan pada saat anda ingin memecah sistem menjadi

komponen-komponen dan ingin menampilkan hubungan-hubungan mereka

dengan antarmuka.

Gambar 2.13 Component Diagram

2.8.1.8 Deployment Diagram

Deployment Diagram menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik,

menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada bagian-bagian

hardware yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah sistem dan

keterhubungan antara komponen-komponen hardware tersebut. Deployment

Diagram digunakan pada bagian awal proses perancangan sistem untuk

mendokumentasikan arsitektur fisik sebuah sistem. Berikut adalah notasi-notasi

yang digunakan pada deployment Diagram :

Gambar 2.14 Contoh Deployment Diagram
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2.9 Hypertext Preprocessor (PHP)

PHP merupakan bahasa server-side yang cukup handal, yang akan

disatukan dengan HTML dan berada di server. Artinya, sintaks dan perintah yang

diberikan akan sepenuhnya dijalankan di server sebelum dikirim ke komputer

klien. Interpreter PHP dalam mengeksekusi kode PHP pada sisi server (server-

side) berbeda dengan mesin maya Java yang mengeksekusi program pada sisi

klien (client-side). PHP merupakan bahasa standar yang digunakan dalam dunia

web site.

Pada awal tahun 1995, Rasmus Lerdorf membuat produk bernama PHP/FI

(Personel Home Page/Form Interpreter). Produk yang merupakan cikal bakal

PHP ini ditulis menggunakan bahasa C, dan memiliki kemampuan untuk

berkomunikasi dengan Database serta membuat halaman dinamis.

Seluruh aplikasi yang berbasiskan web dapat dibuat menggunakan PHP.

Salah satu kelebihan PHP adalah kemampuan untuk dapat melakukan koneksi

dengan berbagai Database, seperti MySQL, PostgreSQL, dan Access. Selain itu

PHP juga bersifat open source, untuk dapat menggunakannya kita tidak perlu

membayar.

Variabel PHP digunakan untuk menyimpan data yang nilainya dapat

berubah-ubah. Dalam bahasa PHP, variabel dimulai dengan tanda ”$”. Aturan

penulisan variabel antara lain  sebagai berikut:

1. Hanya ada 3 karakter yang dapat digunakan untuk nama variabel yaitu

huruf, angka dan garis bawah.

2. Karakter pertama setelah tanda ”$” harus huruf atau garis bawah

3. Jika nama variabel lebih dari satu kata. Tidak boleh ada tanda spasi di

antara keduanya.

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah skrip yang berjalan dalam server

side yang ditambahkan dalam HTML. Skrip ini akan membuat suatu aplikasi

dapat di integrasikan ke dalam HTML sehingga suatu halaman HTML tidak lagi

bersifat statis, namun menjadi dinamis. Sifat server side ini membuat pengerjaan

skrip tersebut dikerjakan di server sedangkan yang dikirimkan kepada browser



30

adalah hasil proses dari skrip tersebut yang sudah berbentuk HTML. Keunggulan

dari PHP adalah sebagai berikut:

1. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak

melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaanya.

2. Web server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana - mana dari

mulai apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan configurasi yang relatif

mudah.

3. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya forum dan

developer yang siap membantu dalam pengembangan.

4. Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting yang paling

mudah karena memiliki referensi yang banyak.

5. Skrip asli tidak dapat dilihat, sehingga keamanan lebih terjamin.

PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin

(Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan secara runtime

melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem.

2.10 MySQL (Struktured Query Language)

Menurut (Abdul Kadir : 2008) MySQL (baca: mai-se-kyu-el) merupakan

software yang tergolong sebagai DBMS (Database Management Sistem) yang

bersifat Open Source. Sebagai software DBMS, MySQL memiliki sejumlah fitur

antara lain:

1. MultiplatForm

MySQL tersedia pada beberapa platform (Windows, Linux, Unix, dan

lain-lain)

2. Andal, cepat dan mudah digunakan.

MySQL tergolong sebagai Database server (server yang melayani

permintaan terhadap Database) yang andal dapat menangani Database

yang besar dengan kecepatan tinggi, mendukung banyak sekali fungsi

untuk mengakses Database dan sekaligus mudah digunakan.
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3. Jaminan keamanan akses

MySQL mendukung pengamanan database dengan berbagai kriteria

pengaksesan. Sebagai gambaran, dimungkinkan untuk mengatur use

tertentu agar bisa mengakses data yang bersifat rahasia (misalnya gaji

pegawai), sedangkan user lain tidak boleh.

4. Dukungan SQL

MySQL mendukung perintah SQL (Structured Query Language). SQL

merupakan standar dalam akses database relasional.

Sedangkan Menurut (Bunafit Nugroho : 2004) MySQL (My Strukture

Query Language) atau yang biasa dibaca “mai-se-kuel” adalag sebuah program

pembuat Database yang bersifat open sorce, artinya siap aja yang boleh

menggunakan dan tidak dicekal. Karena sifatnya yang open sorce, dapat

dijalankan pada semua platform baik Windows maupun Linux. Selain itu, MySQL

juga merupakan program pengakses Database yang bersifat jaringan sehingga

dapat digunakan hamper oleh semua programer Database, apalagi dalam

pemograman web.

Kelebihan dari MySQL adalah menggunakan bahasa Query standar yang

dimiliki SQL (Strukture Query Language). SQL adalah suatu bahasa permintaan

yang terstruktur yang telah distandarkan untuk semua program pengakses

Database seperti Oracle, Posgres SQL, SQL Server, dan lain-lain.

Sebagai sebuah program penghasil Database, MySQL tidak dapat berjalan

sendiri tanpa adanya sebuah aplikasi lain (interface). MySQL didukung oleh

hamper semua program aplikasi baik yang open sorce seperti PHP maupun yang

tidak, yang ada pada platform Windows seperti Visual Basic, Delphi, dan lainya.

Program-program yang menggunakan bahasa SQL, antara lain :

1. MySQL

2. Progress SQL

3. Oracle

4. SQL Server 97, 2000

5. Interbase
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Program-program aplikasi pendukung MySQL, antara lain :

1. PHP (Page Hipertext Preprosesor)

2. Visul Delphi

3. Visual Basic

4. Cold Fusion, dll.

2.11 World Wide Web (www)

Pada awalnya internet adalah suatu solusi dalam dunia jaringan untuk

dapat melakukan hubungan antara beberapa jaringan lokal yang ada disuatu

daerah, kota bahkan yang berada di sebuah negara yang besar. Dengan adanya

media internet setiap orang  bisa melakukan berbagai hal seperti mengirim email,

mencari data dan mencari informasi-informasi yang diinginkan, bermain game

serta berbelanja pada toko online antar negara tanpa mengujungi toko yang

bersangkutan (Kadir. 2004).

www adalah kependekan dari world wide web atau lebih dikenal dengan

nama web. Web adalah sebuah layanan yang didapat oleh pemakai komputer

apabila komputernya tersambung dengan Internet, web merupakan sebuah bagian

dari internet yang sangat dikenal dalam dunia internet. Dengan web, pengguna

komputer di seluruh penjuru dunia dapat saling berinteraksi dengan pengguna

internet lainnya tanpa harus beranjak dari tempat dimana internet tersebut dapat

diakses.

Pada prinsipnya World Wide Web (singkatannya cukup disebut "web" saja)

bekerja dengan cara menampilkan file-file HTML yang berasal dari server web

pada program client khusus, yairu browser web. Program browser pada client

mengirimkan permintaan (request) kepada server web, yang kemudian akan

dikirimkan oleh server dalam bentuk HTML. File HTML berisi intruksi-intruksi

yang diperlukan untuk membentuk tampilan. Perintah-perintah HTML ini

kemudian diterjemahkan oleh browser web sehingga isi informasinya dapat

ditampilkan secara visual kepada pengguna di layar komputer (Kadir, 2003: 375).
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2.12 Hypertext Markup Language (HTML)

HTML adalah sebuah standar bahasa yang digunakan untuk membuat

sebuah halaman web ataupun dokumen web dan menampilkan berbagai informasi

di dalam sebuah browser Internet. Bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya

banyak digunakan di dunia penerbitan dan percetakan yang disebut dengan SGML

(Standard Generalized Markup Language). HTML merupakan standar yang

digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web, dan saat ini merupakan

standar internet yang didefinisikan dan dikendalikan penggunaannya oleh World

Wide Web Consortium (W3C). W3C merupakan Perkumpulan perusahaan dalam

skala internasional yang tergabung dalam Internet dan World wide Web yang

didirikan pada tahun 1994 oleh Tim Berners Lee. Tujuan dari lembaga ini untuk

mengatur dan menetapkan standar untuk kepentingan bersama yang bisa

digunakan oleh semua orang dan untuk menyamakan format pada browser. W3C

ini organisasi standar yang utama untuk HTTP (Hypertext Transfer Protocol) dan

HTML (Hypertext Markup Language). Yang bisa anda lakukan dengan HTML

yaitu:

1. Mengontrol tampilan dari web page dan contentnya.

2. Mempublikasikan document secara online sehingga bisa di akses dari

seluruh dunia.

3. Membuat online form yang bisa di gunakan untuk menangani

pendaftaran, transaksi secara online.

4. Menambahkan object-object seperti image, audio, video  dan juga java

applet dalam document HTML.

2.13 Javascript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang khusus untuk halaman web

agar halaman web menjadi lebih hidup. Kalau dilihat dari suku katanya terdiri dari

dua suku kata, yaitu Java dan Script. Java adalah Bahasa pemrograman

berorientasi obyek, sedangkan Script adalah serangkaian instruksi program.

Dalam aplikasi client untuk Navigator, pernyataan Javascript yang tertulis dalam

sebuah halaman web dapat mengetahui dan merespon perintah pemakai seperti
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gerakan mouse, input form, dan navigasi halaman HTML. Sebagai contoh, anda

dapat menulis sebuah fungsi Javascript untuk memverifikasi bahwa seseorang

telah benar menuliskan informasi yang cocok dalam sebuah form yang meminta

diisi nomor telepon dan nomor kode pos. Tanpa transmisi jaringan apapun, sebuah

halaman HTML yang dilengkapi dengan tulisan Javascript dapat

menginterpretasikan teks yang dituliskan pada halaman tersebut dan memberikan

tampilan teks dialog penolakan apabila teks yang dituliskan tadi salah. Atau anda

dapat mempergunakan Javascript untuk memerintahkan sebuah aksi (seperti

memainkan file suara, mengeksekusi sebuah “applet”atau berkomunikasi dengan

“plug-in”lain) sebagai respon terhadap dibukanya sebuah halaman web atau

penutupan halaman tersebut oleh pengguna internet.

2.14 Software Pendukung

2.17.1 Xampp

XAMPP merupakan paket PHP berbasis Open Source yang dikembangkan

oleh sebuah komunitas Open Source.  Xampp adalah aplikasi web server instan

yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi berbasis web. Fungsi  xampp adalah

sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), terdiri atas program  apache  http

server, mysql Database dan  penterjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa

pemrograman php dan perl. Nama xampp merupakan singkatan dari x (x = Cross

platform) apache, mysql, php dan perl. Program ini tersedia dalam lisensi GNU

(General Public License dan gratis). Kelebihan Xampp adalah di dalamnya sudah

terdapat apache, MySQL, php, php mymenu, perl, filezilla FTP server, mercury

mail transport sistem  sehinga  mudah menggunakan dan Proses instalasi  sangat

mudah karena tidak perlu melakukan konfigurasi, karena xampp melakukan

instalasi dan konfigurasi secara otomatis. Dengan software ini penulis bisa

merancang dan menguji coba aplikasi web secara local sebelum di upload ke

dalam web server.
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Gambar 2.15 Control panel Xampp

2.17.2 Notepad ++

Notepad++ adalah sebuah software pengolah text yang mirip notepad

bawaan windows. Namun Notepad++ memiliki kelebihan yaitu dapat digunakan

untuk mengedit source code program. Berdasarkan informasi dari situs

sourceforge , notepad++ dapat mengenali lebih dari 50 bahasa pemrograman.

Namun kelemahan software ini hanya mampu digunakan untuk mengedit source

code program saja, untuk melakukan compile dan running code program tetap

harus dilakukan pada compiler bahasa pemograman yang bersangkutan.

Gambar 2.16 Notepad ++
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2.17.3 Rational Rose

Rational Rose merupakan salah satu software tools untuk membuat suatu

UML. Rational Rose merupakan software buatan IBM yang dapat di download di

http://www.rational.com. Dalam UML terdapat beberapa istilah yang sering

digunakan seperti : views, Diagram dan elemen model.

1. View

Rational Rose memiliki empat view yaitu : Use Case View, Logical

View, Componen View dan Deployment View.

2. Diagram

Rational Rose memiliki delapan Diagram yaitu : Use Case Diagram,

Sequence Diagram, Collaboration Diagram, Activity Diagram, Class

Diagram, State Diagram, Component Diagram dan Deployment

Diagram.

3. Elemen Model

Konsep-konsep yang digunakan dalam Diagram merupakan elemen-

elemen model yang menyatakan konsep berorientasi obyek secara

umum, seperti class, object dan message, serta hubungan antar konsep

termasuk association, dependency dan generalization.

Gambar 2.17 Tampilan IDE Rational Rose 2000

2.17.4 Adobe Photoshop

Adobe Photoshop adalah software pengolah gambar yang sangat powerfull

dengan segala fasilitasnya. Dapat digunakan sebagai sebuah image editor, atau

program penyunting gambar yang berfungsi untuk membuat, menyunting, dan
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memodifikasi gambar-gambar digital yang terdapat di dalam komputer. Hasil

gambar olah dengan Adobe Photoshop ini banyak dilihat di berbagai website,

brosur, koran, majalah, dan media lainnya. Kemampuan serta fasilitasnya yang

lengkap membuatnya diminati oleh para seniman, professional, maupun pemula

yang membutuhkan sebuah program gambar yang lengkap namun mudah dalam

penggunaannya.

2.15 Perangkat Lunak Sistem

Perangkat lunak sistem adalah program yang digunakan untuk mengontrol

sumber daya komputer, baik yang bersifat internal (misalnya RAM) maupun

eksternal (misalnya printer). Kedudukan program ini umumnya sebagai perantara

antara program aplikasi dan perangkat keras komputer. Itu sebabnya peran

program sistem kadangkala tidak terlihat secara langsung. Adapun  yang tampak

secara langsung seperti perangkat lunak aplikasi utilitas.

Gambar 2.18 hubungan pemakai, program dan perangkat keras

Perangkat lunak sistem dapat berupa sistem operasi, utilitas, device driver

dan penerjemah bahasa.

1. Sistem operasi adalah perangkat lunak dasar yang berfungsi sepenuhnya

untuk mengendalikan system computer. Windows, UNIX dan Linux

merupakan contoh sistem operasi.

2. Utilitas adalah program yang dipakai secara langsung oleh pemakai untuk

melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian atau
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pengalokasian  sumber daya dalam system computer. Scandisk pada

Windows ataupun tar pada UNIX dan Linux merupakan contoh utilitas.

3. Device driver adalah program yang berfungsi untuk membantu komputer

mengedalikan peranti-peranti peripheral.

4. Penterjemah bahasa (language translator) adalah program yang

menterjemahkan program yang dibuat oleh pemogram menjadi bentuk

yang dapat dijalankan oleh komputer secara langsung.

2.16 Sistem Operasi

Sistem operasi adalah bagian yang sangat penting bagi semua sistem

komputer.  Secara umum sistem komputer terbagi atas hardware, sistem operasi,

program aplikasi dan user seperti yang terlihat pada gambar 2.19 hardware terdiri

atas CPU, memori dan I/O device yang merupakan resource-resource dasar.

Program aplikasi berisi compiler, basis data, games dan program-program bisnis

yang merupakan suatu cara atau alat yang mana resource-resource akan diakses

untuk menyelesaikan masalah user.

Gambar 2.19 Komponen-komponen sistem komputer

Definisi sistem operasi. Ada beberapa definisi yang dapat diberikan untuk

sistem operasi , antara lain :

1. Software yang mengontrol hardware, hanya berupa program biasa

(seperti beberapa file pada DOS).
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2. Program yang menjadikan hardware lebih mudah untuk digunakan.

3. Kumpulan program yang mengatur kerja hardware (seperti

permintaan user).

4. Resource manager atau resource allocator (seperti mengatur memori,

printer, dll).

5. Sebagai program pengontrol (program yang digunakan untuk

mengontrol program yang lainnya).

6. Sebagai kernel, yaitu program yang terus-menerus running selama

komputer dihidupkan.

7. Sebagai guardian, yaitu mengatur atau menjaga komputer dari

berbagai kejahatan komputer. (Sri Kusumadewi : 2000).

2.17 Profil UIN Suska Riau

Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau merupakan sebagai salah

universitas negeri yang berbasis Islam di tanah air terus berupaya berbenah diri

dalam segala hal bai infrastruktur maupun suprastrukturnya. Apalagi menghadapi

globalisasi sudah tidak bisa kita hindari lagi. Pendidikan sekarang telah menjadi

salah satu dari sebelas sektor jasa yang telah dibebaskan. Ini berarti bahwa ke

depan persaingan di sektor ini akan semakin ketat dan keras. Keberadaan provider

perguruan tinggi asing di negeri ini akan banyak kita temukan baik berdiri sendiri

maupun menggandeng dengan institusi pendidikan local yang telah ada. Tentu

saja dengan segala fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai bahkan berbasis.

Menyadari akan tantangan itu, UIN Sultan Syarif Kasim sebagai salah

institusi pendidikan tinggi di tanah air harus terus meningkatkan kualitas dan

relevansi pendidikannya dengan berbagai program-program strategis yang harus

diwujudkan dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dalam

jangka panjang kita telah menetapkan komitmen untuk menjadi “WORLD CLASS

UNIVERSITY”, sebuah target dan tantangan yang tidak mudah serta perlu

perjuangan seluruh civitas akademika. Namun hal itu merupakan suatu

keniscayaan yang harus dicapai apabila ingin menjadi perguruan tinggi yang eksis

di tengah persaingan global.
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Untuk mewujudkan hal tersebut, kami terus melakukan pengembangan

dan pembenahan diri baik dari segi SDM, fasilitas, sarana dan prasaana serta

pengembangan akademik yang ke semuanya ditujukan untuk menuju tujuan

tersebut.Ada perkembangan yang cukup menggembirakan dalam 5 tahun terakhir.

Animo masyarakat untuk belajar di kampus UIN Suska terus mengalami

peningkatan yang signifikan terbukti dari jumlah pendaftar melebihi dari kuota

yang disediakan. Belum lagi dari sisi akademik UIN Suska sedang melakukan

persiapan pendirian fakultas kedokteran dan prodi-prodi umumlainnya. Tentu saja

ini adalah konsekuensi yang harus segera diwujudkan untuk menjadikan UIN

Suska sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Denga harapan

semoga ke depan UIN Suska menjadi universitas yang reputasinya diakui dunia.

2.17.1Visi Misi

a. Visi

Visi UIN Sultan Syarif Kasim Riau adalah mewujudkan Univesitas

Islam Negeri sebagai ktekhnologi, dan seni secara integral di kawasan

Asia Tenggara”.

b. Misi

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan

sumberdaya manusia yang berkualitas secara akademik dan

profesional serta memiliki integritas pribadi sebagai sarjana muslim.

2. Melaksanakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan

ilmu pengetahuan, tekhnologim dan seni dengan menggun akan

paradigma islam.

3. Memanfaatkan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan seni sebagai

pengabdian kepada masyarakatdengan menggunakan paradigm

islami.

4. Menyiapkan sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana untuk

menunjang kelancaran pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
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c. Karakteristik

1. Pengembangan paradigma ilmu yang memberi penekanan pada rasa

iman dan tauhid (belief affection)

2. Pengembangan berbagai cabang Ilmu pengetahuan dengan

pendekatan religious sehingga nilai-nilai islam menjadi roh bagi

setiap cabang ilmu pengetahuan dengan penerapan prinsip Islam

dalam Disiplin Ilmu (IDI) sebagai upaya riil mewujudkan integrasi

ilmu dengan Islam.

3. Penyelenggaraan beberapa disiplin Ilmu untuk mencapai standar

kompetensi Ilmu-Imu keislaman yang memperkuat domaian akidah,

ibadah, muamalah dan akhlak.

4. Pembinaan dan pengembangan lingkungan yang madani sesuai

dengan nilai-nilai Islam melalui program Ma’had ‘Aliy.

5. Perwujudan keunggulan akademik dan profesionalisme yang

didasarkan pada moral keagamaan dalam kehidupan kampus.

6. Mengembangkan study Regional Islam Asia Tenggara dan

Tamaddun Melayu sebagai pusat keunggulan (center of excellence).

d. Tujuan

1. Menyiapkan peserta didik yang berakhlak mulia menjadi anggota

masyarakat yang memiliki kemampuan dan keunggulan akademik

dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan,

dan/atau mengaplikasikan Ilmu agama Isla, tekhnologi, seni, dan

atau ilmu yang terkait.

2. Menggali, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu agama

Islam, tekhnologi, seni, dan/atau ilmu lain yang terkait serta

mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan martabat dan

taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional.
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2.17.2 Organisasi

Berdasarkan pertauran Menteri Agama RI No. 8 tahun 2005 tentang

organisasi tatakerja UIN Suska Riau dan Peraturan Menteri Agama Ri nomor 56

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Agama Ri no. 8 Tahun

2005 tentang Organisai dan Tatakerja UIN Suska dan Keputusan senat UIN Suska

Riau Nomor Un. 04/Senat-Univ/75.00.9/27/2010 tentang statuta UIN Suska Riau.

Susunan organisasi UIN Suska sebagai berikut :

a. Dewan Penyantun

b. Dewan Pengawas

c. Rektor dan Pembantu Rektor

d. Senat Universitas

e. Fakultas

1. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

2. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

3. Fakultas Ushuluddin

4. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

5. Fakultas Saind dan Teknologi

6. Fakultas Psikologi

7. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

8. Fakultas Pertanian dan Peternakan

f. Program Pascasarjana

g. Lembaga Penelitian dan Pengembangan

h. Lembaga Pengabdian dan Penjaminan Mutu

i. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu

j. Ma’had Jamiah

k. Biro Menuistrasi Akademik dan Kemahasiswaan

l. Biro Menuistrasi Umum

m. Biro Perencanaan dan Pengawasan

n. Satuan Pengendali Internal

o. Pusat Pengembangan Usaha
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p. Unit Pelaksana Tehnis

1. Perpustakaan

2. Pusat Bahasa

3. Pusat Komputer

4. Pusat Pengembangan Sumber Daya

2.17.3 Pejabat

1.17.3.1.1.1.1 Rektor: Prof. Dr. H.M. Nazir

1.17.3.1.1.1.2 Pembantu Rektor I: Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A

1.17.3.1.1.1.3 Pembantu Rektor II: Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A

1.17.3.1.1.1.4 Pembantu Rektor III: Drs. Sudirman, M.Ag

1.17.3.1.1.1.5 Pembantu Rektor IV: Drs. Promadi, M.A, Ph.D

2.17.4 Pejabat Fakultas

1. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan: Dr. Hj. Helmiati, M.ag

2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum : Dr. H. Akbarizan, M.Ag,

M.Pd

3. Dekan Fakultas Ushuluddin: Dr. Salmaini Yelli, M.Ag

4. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi: Prof. Dr. M. Amril, M.A

5. Dekan Fakultas Saind dan Teknologi: Dra. Hj. Yenita Morena, M.Si

6. Dekan Fakultas Psikologi : Dr. Tohirin, M.Pd

7. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial: Dr. Mahendra Romus, SP.

M.Ec

8. Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan : Dr. Ir. H. Tantan Rustandi

Wiradarya, M.Sc

2.17.5 Letak Geografis

Pekanbaru adalah Ibukota Propinsi Riau. Bagi sebahagian orang kota ini

merupakan salah satu kota masa depan di pulau Sumatera. Asumsi itu diangkat

mengingat letaknya berada dalam sebuah jalur perdagangan padat di Asia

Tenggara. Letak geografisnya yang hanya 1 jam penerbangan dari Singapura, 1
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jam 30 menit dari Kuala Lumpur, atau 30 menit dari penerbangan dari Medan

menjadikan kota ini menjadi ‘trading hub‘ yang sangat menjanjikan pada masa

datang. Seperti ibu kota propinsi lainnya di Indonesia. Pekanbaru menjadi daya

tarik yang sangat kuat bagi penduduk Riau dan luar Riau untuk bermigrasi ke kota

ini, salah satunya untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

UIN Sultan Syarif Kasim Riau memiliki dua kampus yaitu : Kampus 1 Jln.

K.H. Ahmad Dahlan yang disebut juga dengan kampus “ Tuanku Tambusai”

Kampus II di Jln. H. Soebrantas KM. 15 yang disebut juga dengan kampus “ Raja

Ali haji”. Kedua Lokasi ini mudah di jangkau dengan menggunakan Sepeda

Motor, Mobil dan Angkutan Kota.

Biaya pendidikan untuk melanjutkan study pada perguruan tinggi di UIN

Sultan Syarif Kasim Riau relatif murah bila dibandingkan dengan beberapa

perguruan tinggi lainnya yang ada di kota Pekanbaru. Gedung Perkuliahan dan

perkantoran Modern UIN Sultan Syarif Kasim telah memiliki beberapa gedung

Perkuliahan dan Perkantoran berarsitektur campuran Eropa dan Persia yang

dilengkapi dengan fasilitas yang memadai.

2.17.6 Sejarah

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau selanjutnya

disebut sebagai UIN Suska Riau merupakan pengembangan/peningkatan status

pendidikan dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim (IAIN Susqa)

Pekanbaru. IAIN Susqa Pekanbaru didirikan pada tanggal 19 September 1979

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 194 Tahun 1970. Awal

berdirinya, IAIN Susqa hanya memiliki tiga fakultas, Tarbiyah, Syari’ah dan

Ushuluddin. Masa selanjutnya, IAIN Susqa terus berkembang dengan

bertambahnya jumlah fakultas dan berbagai sarana lainnya, seperti pada tahun

1997 dibuka Program Pascasarjana dan Fakultas Dakwah pada tahun 1998.

Dalam rangka menyongsong diberlakukannya otonomi daerah,pembukaan

berbagai program study terus berlanjut pada tahun- tahun berikutnya, apalagi

sejak diberlakukannya konsep “ IAIN with wider mandate” atau IAIN dengan

mandate yang diperluas. Artunya, IAIN tidak lagi hanya mengembangkan Ilmu
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pengetahuan agama, tetapi juga mengembangkan ilmu-ilmu sosial, humaniora,

dan eksakta dengan memantapkan prinsip integralisme ilmu pengetahuan dengan

Islam. Dalam konteks pengembangan di atas, IAIN Susqa berupaya meningkatkan

statusnya menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai satu-satunya perguruan tinggi Islam Negeri di Bumi Lancang Kuning.

Upaya peningkatan status institute menjadi universitas didasari oleh munculnya

kesadaran di kalangan umat Islam terhadap paradigma pendidikan modern,

terutama integralisme ilmu dengan Islam dalam rangka antisipasi tuntutan dunia

global yang dapat berimplikasi terhadap penyimpangan nilai-nilai atau norma

agama dan budaya Islam.

Jika tetap sebagai sebuah institut, degan sifatnya yang masih tradisional,

serta belum berorientasi kepada social expectation, maka IAIN tidak akan mampu

berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan keperluan umat,

dalam mengarungi kehidupan modern yang penuh dengan tantangan global.

Wacana ini bergulir berturut-turut dalam Dialog Ulama dan Cendikiawan se-

Provinsi Riau (1996, 1997,1998) yang merekomendasi agar IAIN Susqa

Pekanbaru membuka bidang study baru.Terakhir, Dialog Ulama dan Cendikiawan

se-Provinsi Riau 1999 merekomendasikan agar IAIN Susqa Pekanbaru

ditingkatkan statusnya menjadi universitas.

Peningkatan status IAIN Susqa menjadi UIN Suska Riau telah

mendapatkan respon yang positif, terutama dengan dikeluarkannya SK Gubernur

Riau Nomor Kpts. 521/X/2002 tanggal 24 Oktober 2002 tentang penetapan

perubahan status IAIN Susqa menjadi UIN Suska Riau dan akan memberikan

dukungan dana melalui APBD Provinsi Riau sesuai dengan kemampuan daerah,

dan SK Pimpinan DPRD Prov. Riau. No. 12/Kpts/Pimp/DPRD/2002 tentang

Penetapan Dukungan Peningkatan Status IAIN Susqa menjadi UIN Suska dan

pemberian dukungan dana melalui APBD Riau sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah. Peningkatan status ini telah direkomendasikan oleh Menteri

Agama RI kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan No.MA/266/2002 tanggal

19 Juli 2002.
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Pada tahun 2002 dibentuk pula Fakultas Sains dan Tekhnologi, Fak.

Ekonomi, Fak. Psikologi, dan Fak.Peternakan. Fakultas-fakultas tersebut hadir

dalam rangka menghadapi proses peningkatan stasus IAIN Susqa menjadi UIN

Suska Riau untuk menampung program study (prodi) yang baru yang telah

dimulai pada tahun 1998, seperti prodi Psikologi pada Fakultas Tarbiyah,

Manajemen dan Manajemen Perusahaan (D.3) pada Fak. Syari’ah, serta Teknik

Informatika, Teknik Industri, Komunikasi, dan Pers Grafika pada Fak. Dakwah.

Perjalanan panjang proses peningkatan status IAIN Susqa Pekanbaru

menjadi UIN Suska Riau akhirnya terwujud dengan terbitnya Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2005 tanggal 4 Januari 2005 tentang

perubahan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 tahun 2005 UIN

Suska memiliki 8 fakultas, yaitu : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu

Komunikasi, Fakultas Sains dan Tekhnologi, Fakultas Psikologi, Fakultas

Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan Fakultas Pertanian dan Peternakan.

Sejak berdirinya IAIN Susqa sampai menjadi UIN SUSKA hingga

sekarang ini telah beberapa kali mengalami pergantian pimpinan, sebagai berikut :

1. Prof. H. Ilyas Muh. Ali 1970-1975

2. Drs. Moerad Oesman 1975-1979

3. Drs.Soewarno Ahmady 1979-1987

4. Drs.H. Yusuf Rahman, M.A1987-1996

5. Prof.Dr.H.R.Amir Lutfi 1996-2005

6. Prof. Dr. H.M. Nazir 2005-sekarang

Tenaga pengajar pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim terdiri

dari dosen tetap, dosen tidak tetap, dosen kontrak, dosen mitra dan dosen luar

biasa. Jumlah dosen tetap adalah 441 orang dan dosen tidak tetap berjumlah 168

orang. Hampir seluruh tenaga pengajar UIN Sultan Syarif Kasim memiliki

kompetensi yang memadai : bergelar Doktor 34 orang dan memiliki jabatan guru

besar 14 orang, 419 orang bergelar Magister dan sisanya bergelar sarjana.
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Visi UIN Sultan Syarif Kasim Riau menggambarkan profil kelembagaan

yang di proyeksikan untuk mencetak lulusan dengan kapasitas keilmuan yang

memadai disatu sisi dan memiliki tingkat pemahaman dan pengalaman Islam yang

komprehensif di sisi lain. Dalam konteks demikian UIN Sultan Syarif Kasim Riau

menawarkan model pendidikan dan kajian yang mengintegrasikan dan

menginterkoneksikan study keislaman dan keilmuan bagi peradaban.

2.18 Penelitian Terkait

(Edhy Sutanta & Khabib Mustofa. 2012) Implementasi model Web

Service telah banyak dilakukan, berikut contoh-contoh model Web Service yang

pernah dikembangkan dalam berbagai kasus (termasuk dalam e-Gov) yang

dibahas sesuai dengan urutan kronologisnya. Dalam penelitiannya, Deviana

menerapkan XML Web Service untuk sistem distribusi barang. Web Service

dirancang dengan menggunakan vendor terbuka PHP dan toolkit pendukungnya

NuSOAP. Sistem yang dirancang mampu mengintegrasikan dan menangani

interaksi proses pertukaran data yang disimpan dalam Database di kantor pusat

dan cabang-cabang. Wicaksono mengembangkan model Web Service untuk

implementasi secure remote form field fillin menggunakan dokumen Microsoft

Word sebagai “jembatan” untuk mengisikan data ke dalam web server serta

melakukan implementasi proses fetching data menggunakan validasi dari

dokumen MS Word dengan menggunakan akses XML Web Service di dalam

VBA. Eksperimen dilakukan menggunakan SQL Server di Web Server dan

bahasa pemrograman Visual Basic .NET 2005. Implementasi secure remote form

field fillin yang dikembangkan dapat memberikan solusi bagi webmaster yang

memiliki banyak formulir isian atau formulir isian yang membutuhkan waktu

lama dalam proses pengisiannya. Penerapan secure remote form field fillin

menjadi solusi baru dalam integrasi aplikasi desktop dan web melalui Web

Service. Jika pada umumnya solusi yang diterapkan menggunakan aplikasi

desktop (dengan pembuatan executable program), penelitian ini memberikan

solusi baru berupa penggunaan dokumen Microsoft Word yang telah lazim

digunakan oleh para pengguna.
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Pada tahun yang sama, Santosa merancang web method untuk sistem

informasi universitas. Sistem diimplementasikan berbasis XML Web Service

dengan menggunakan Visual Studio. NET, server menggunakan OS MS Windows

2003Advanced Server, Database server menggunakan SQL Server 2000, serta

bahasa pemrograman yang digunakan yaitu Visual Basic.NET untuk layanan

akademik dan Visual C#.NET untuk layanan perpustakaan. Pembuatan aplikasi

client dilakukan dengan berbagai macam aplikasi, yaitu ASP.NET untuk aplikasi

internet, dan VB.NET untuk aplikasi console. Sistem diuji pada sistem intranet.

Method yang dikembangkan meliputi :

1. Web method untuk penambahan, penghapusan, pengeditan data.

2. Web method untuk menampilkan data.

3. Web method untuk pengolahan data, serta

4. Web method untuk pencarian data pada dua sistem di universitas, yaitu

sistem akademik dan sistem perpustakaan.

Dari hasil analisa dan perancangan yang dilakukan, XML Web Service

menjadi komponen utama dalam mengembangkan sistem informasi Universitas

yang memberikan kemudahan bagi pemogram untuk membangun aplikasi sesuai

fungsi dan tampilan yang dibutuhkan. Muchlis berhasil mengembangkan mobile

application untuk mengintegrasikan sistem pada agen penerbangan dan

penyewaan kereta yang disiapkan bagi calon tamu hotel melalui agen wisata.

Aplikasi dikembangkan berbasis web untuk memperoleh loose coupling diantara

sistem yang berinteraksi.

Prasetyo dalam makalahnya mendiskripsikan arsitektur Service Oriented

Architecture (SOA) dan bagaimana penerapan arsitektur tersebut dalam teknologi

Web Service. SOA merupakan konsep pembangunan perangkat lunak yang

melakukan partisi sistemnya menjadi beberapa service yang dapat berdiri secara

independen, sedangkan Web Service merupakan aplikasi Web Service yang

berkomunikasi dengan aplikasi Web Service lainnya dalam rangka pertukaran

data. Implementasi SOA tidak harus menggunakan Web Service, namun

menggunakan Web Service merupakan hal tepat. Hal ini disebabkan karena

aplikasi Web Service dapat mewakili sebuah service dalam SOA. Untuk WSDL
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dalam Web Service dapat digunakan agar supaya service dapat berhubungan satu

dengan yang lainnya, dengan SOAP sebagai teknologi pengiriman pesan antar

service.

Model interoperabilitas sistem informasi layanan publik pada aplikasi e-

Gov di Indonesia telah diteliti untuk Sistem Informasi Kependudukan dan

Perpajakan. Penelitian dilakukan untuk mengatasi problem kurangnya perhatian

setiap instansi pemerintah untuk berbagi akses data dan informasi, serta belum

adanya model interoperabilitas antar sistem informasi yang secara eksplisit

dijelaskan dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan e-Gov, maupun blueprint e-Gov. Interoperabilitas

dikembangkan berdasarkan model Web Service dengan metode REST. Kebutuhan

interoperabilitas antar sistem informasi dipetakan berdasarkan keterkaitan antar

skema Database menggunakan model Web Service, sehingga diperoleh model

interoperabilitas antara dua sistem.

Perancangan metode REST dilakukan menggunakan ROA yaitu model

arsitektur yang berorientasi sumber daya informasi. Implementasi model

interoperabilitas antara dua sistem informasi dilakukan menggunakan bahasa

PHP dan Database MySQL. Pengujian dilakukan melalui pengambilan data antar

kedua sistem yang memiliki perbedaan platForm Database dan terletak pada

lokasi fisik yang berbeda. Aminudin juga berhasil mengimplementasikan Web

Service untuk mendukung interoperabilitas aplikasi e-commerce yang dapat

diakses melalui platform desktop, platform web, dan platform mobile.

Septiani dan Wiryana telah membangun node Global Biodiversity

InFormation Facility (GBIF) yang diimplementasikan pada sebuah Web Service

yang berguna sebagai service translator untuk pencarian data burung pada Taman

Burung-TMII. Layanan yang diberikan meliputi :

a. Allspeciesbird (untuk memperoleh data semua jenis species

burung),

b. Getbirdschema (untuk mendapatkan schema dari berbagai macam

burung),
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c. Getcollectionschema (untuk mendapatkan schema dari koleksi

burung),

d. Getwideregion (untuk mendapatkan daerah/wilayah),

e. Getbirdbycode (untuk mendapatkan data burung berdasarkan kode

dengan parameter dari kode burung yang di cari, serta

f. Getbirdbyname (untuk mendapatkan data burung berdasarkan

commonName dan scientificName yaitu dengan memasukkan

parameter berdasarkan nama yang dicari).

Web Service tersebut me-request data pada Database server, kemudian

service akan merespon hasil permintaan. Web Service tersebut menggunakan

metode REST yang diterapkan pada bahasa pemrograman PHP dengan melakukan

komunikasi melalui HTTP. Metode penanganan Web Service menggunakan REST

menggunakan metode GET dan pengiriman data dilakukan melalui URL. URL

tersebut kemudian di-parsing menggunakan arsitektur REST sehingga terciptalah

alamat URL yang universal. URL tersebut diujicobakan melalui web browser,

respon yang dihasilkan adalah data format XML yang berasal dari Database

server. Desain Web Service pada katalog toko buku juga pernah dibuat oleh

Saputra.

Penelitian lain, Mutakin, berhasil membangun sebuah Web Service yang

mampu mengirim data kendaraan dari client (dealer) ke Database server di

Samsat yang mempunyai aplikasi yang berbeda. Penyedia layanan menuistrasi

utama diletakkan di Kantor Samsat dan klien para dealer cukup menyediakan

sebuah device dan sebuah aplikasi klien yang dapat mengolah transaksi yang

dikirimkan oleh Web Service tersebut, sehingga pada akhirnya dihasilkan sebuah

Aplication Programming Interface (API) dalam bentuk Web Service yang

menyediakan layanan untuk mengelola data kendaraan dari dealer. Web Service

tersebut dibangun dengan menggunakan .NET.

Purnamasari mengembangkan Web Service untuk representasi dan

sinkronisasi antar basis data relasional dengan menggunakan studi kasus pada

sistem informasi akademik di Universitas Bina Darma Palembang. Dengan

memanfaatkan XML, maka integrasi data di lingkungan Universitas Bina Darma



51

yang memiliki basis data berbeda dan tersebar dan terpisah jarak yang jauh dapat

dilakukan. Implementasi Web Service merupakan alternatif solusi yang lebih baik

dalam integrasi data antar aplikasi sistem informasi di lingkungan universitas,

karena hanya melibatkan pengelola salah satu aplikasi sistem informasi yang ada,

mengurangi resiko penambahan tanpa merancang ulang aplikasi yang telah ada,

dan data yang diolah menjadi lebih akurat dikarenakan setiap aplikasi sistem

informasi yang ada memiliki sinkronisasi data dengan aplikasi lainnya. Web

Service tersebut dibangun dengan menggunakan .NET, OS server mengggunakan

MS Windows XP Service Pack 2, web server Apache 2.0, serta Database

menggunakan MySQL, serta bahasa pemrograman XML dan PHP.

Terkait dengan interoperabilitas antar aplikasi, telah dikembangkan sebuah

model integrasi B2B berbasis SOA menggunakan layanan Web Service dengan

studi kasus pada aplikasi e-shop yang mengintegrasikan website Amazon, eBay,

Yahoo!, dan Paypal. Model ini dikembangkan untuk mengatasi problem

ketidakselarasan antara sistem bisnis dan sistem informasi yang berkembang

dengan kecepatan yang berbeda-beda. Model yang dikembangkan membuka

peluang untuk membawa definisi service ke level abstraksi yang lebih tinggi,

berupa model level tinggi yang dapat ditransformasikan ke implemntasi services

yang bebas platform. Dengan pendekatan ini dapat dipisahkan antara platform

terendah, infrastruktur, dan implementasinya, dengan harapan mampu

meningkatkan integrasi. Penggunaan gabungan metode ini memungkinkan

penggunaan ulang dan peningkatan integrasi pada level model yang berbeda.

Metode baru berupa metode integrasi berbasis SOA yang dikembangkan dari

metode SOAD dan mBPDM berhasil ditemukan dan telah diujikan untuk

melakukan analisis dan perancangan integrasi berbasis SOA, serta

diimplementasikan menjadi 16 proses bisnis, 18 Web Service, serta enam aplikasi

komposit.


