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LANDASAN TEORI

2.1 Service Oriented Architecture (SOA)

2.1.1 Definisi Service Oriented Architecture (SOA)

SOA (Service Oriented Architecture) adalah suatu gaya arsitektur sistem yang

mengikuti prinsip-prinsip service-orientation (berorientasi layanan).  SOA juga

mendefinisikan dan menentukan arsitektur TI yang dapat menunjang berbagai

aplikasi untuk saling bertukar data dan berpartisipasi dalam proses bisnis. Fungsi-

fungsi ini tidak terikat dengan sistem operasi dan bahasa pemrograman yang

mendasari aplikasi-aplikasi tersebut . (Sarwosri dkk, 2011)

SOA membagi fungsi-fungsi menjadi unit-unit yang berbeda (layanan), yang

dapat didistribusikan melalui suatu jaringan dan dikombinasikan serta digunakan

ulang untuk membentuk aplikasi bisnis. Layanan-layanan ini saling berkomunikasi

dengan mempertukarkan data antar konstumer atau dengan mengkoordinasikan

aktivitas antara dua atau lebih layanan.

SOA adalah suatu cara perancangan aplikasi dengan menggunakan

komponen-komponen atau pelayanan yang sudah ada. Dengan kata lain, suatu

aplikasi dibangun secara modular. Sebenarnya pendekatan modular ini bukanlah

sesuatu yang baru. Teknik-teknik pemrograman masa kini seperti object oriented

programming, telah mengedepankan pendekatan modular dalam pembangunan

aplikasi. Namun yang membuat SOA berbeda adalah komponen atau service tersebut

dibangun dan berinteraksi satu sama lain secara bebas dan lepas (loose coupled).

Dengan bersifat loose coupled, sebuah service dapat dipanggil oleh program /

service lainnya tanpa program pemanggil tersebut perlu memperhatikan di mana
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lokasi service yang dipanggil berada dan platform / teknologi apa yang digunakan

oleh service tersebut. Loose coupling sangat penting bagi SOA karena dengan

demikian pemanggilan sebuah service oleh service lainnya dapat dilakukan pada saat

run-time.

Sedangkan menurut Organization of Structured Information Standars

(OASIS) SOA adalah sebuah cara untuk mengatur, memanfaatkan dan

mendistribusikan informasi/service dibawah domain/platform yang berbeda.

Memberikan sebuah sarana standar untuk ditawarkan, ditemukan dan memberikan

interaksi dengan service lain sehingga memberikan hasil baru sesuai dengan apa yang

diharapkan.

2.1.2 Konsep Service Oriented

Service Oriented merupakan pendekatan dalam penyelesaian masalah besar

dengan membaginya menjadi sekumpulan layanan (service) kecil yang

menyelesaikan masalah yang spesifik. Istilah ini telah ada cukup lama dan telah

digunakan untuk berbagai macam konteks permasalahan dan tujuan tertentu.

Setelah permasalahan telah dibagi menjadi beberapa service, solusi dari

permasalahan tersebut harus bisa diselesaikandengan memungkinkan seluruh service

berpartisipasi. Untuk itu ada beberapa permasalahan yang harus dimiliki oleh service,

yaitu bagaimana service berhubungan, berkomunikasi, bagaimana service didesain,

dan bagaimana pesan antar service didefinisikan.

Gambar 2.1. Service Oriented Architecture (SOA) mengenkapsulasi logic (Nurhakim

dkk, 2012)
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Pembagian berdasarkan service ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru,

karena telah banyak diterapkan. Namun hal baru dari pendekatan service-oriented

terkait dengan sifat-sifat yang dimilikinya yaitu :

1. Loosely coupled, yaitu setiap service berdiri sendiri secara independen dan

tidak tergantung service lain untuk berjalan. Ketergantungan diminimalisir

sehingga hanya butuh mekanisme komunikasi satu sama lain.

2. Service contract, yaitu setiap service memiliki kesepakatan mengenai cara

untuk berkomunikasi.

3. Autonomy, yaitu service memiliki hak penuh terhadap semua logik yang

dienkapsulasi.

4. Abstraction, yaitu service tidak memperlihatkan bagaimana lojik

diimplementasikan didalamnya.

5. Reusability, yaitu lojik dibagi menjadi sekumpulan service yang dapat

memudahkan reuse.

6. Stalessness, yaitu service tidak memiliki status tertentu terkait dengan

aktivitas yang dilakukannya.

7. Discoverability, yaitu service didesain untuk deskriptif sehingga bisa

ditemukan dan diakses melalui mekanisme pencarian tertentu.

2.1.3 Komponen SOA (Service Oriented Architecture)

Bila dilihat dari penjelasan sebelumnya, SOA terdiri atas sekumpulan service.

Namun sekumpulan service tidak cukup untuk membentuk sebuah arsitektur. SOA

terdiri atas empat komponen, yaitu :

1. Message,yaitu data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebagian atau

sebuah unit kerja, yang dipertukarkan antara satu service dengan service

yang lainnya.

2. Operation, yaitu fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sebuah service untuk

memproses message hingga menghasilkan sesuatu. Fungsi-fungsi inilah yang

nantinya akan saling berinteraksi untuk menyelesaikan sebuah unit kerja.
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3. Service, merepresentasikan sekumpulan operation yang berhubungan untuk

menyelesaikan sekumpulan unit kerja yang berhubungan.

4. Process, merupakan business rule yang meenentukan operasi mana yang

digunakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Komponen-komponen tersebut terhubung satu sama lain dengan deskripsi

sebagai berikut :

1. Sebuah operation mengirim dan menerima message untuk mengerjakan

sesuatu.

2. Sebuah operation dapat didefinisikan oleh message yang memprosesnya.

3. Sebuah service mengelompokkan sekumpulan operation yang berhubungan.

4. Sebuah service didefinisikan oleh operation yang membentuknya.

5. Sebuah instans dari service dapat mengkomposisi service lain.

6. Sebuah instans dari prosess tidak harus didefinisikan oleh service karena

hanya membutuhkan sebagian dari fungsionallitas yang diberikan oleh

service.

7. Sebuah instans dari proses memicu sekumpulan operation berjalan untuk

menyelesaikan proses otomasi.

8. Setiap instans dari proses didefinisikan secara parsial operation yang

digunakannya.

2.1.4 Layering pada SOA

Perangkat lunak yang tidak menggunakan SOA secara umum dapat dibagi

menjadi dua layer utama, yaitu application layer dimana aplikasii dijalankan dan

business process layer yang mendeskripsikan bagaimana proses bisnis dalam

perusahaan berjalan. Proses bisnis organisasi akan didefinisikan dalam aplikasi

bersamaan dengan kode program yang bersifat teknis.
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Gambar 2.2 Application logic dan business logic pada enterprise

Dalam implementasi SOA , konsep service-oriented yang dipegangnya

diimplementasikan dalam sebuah layer diantara business process layer dan aplication

layer yang mana keduanya merupakan bagian dari enterprise logic. Layer tersebut

dinamakan service interface layer.

Fungsi dari layer ini adalah untuk mengenkapsulasi lojik yang ada di

application logic, sekaligus business process yang ada di business process yang ada

di business logic. Dengan pendekatan ini, aplikasi bisa lebih dimodularisasi dan

menggunakan berbagai macam teknologi seperti gambar dibawah ini .

Gambar 2.3 Implementasi layer pada enterprise
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2.1.4.1 Application Service Layer

Application service layer, menyediakan sekumpulan service yang spesifik

untuk mengekapsulasi teknologi tertentu yang terdapat di dalam application logic.

Service yang disediakan dalam layer ini akan melakukan abstraksi terhadap semua

lojik yang tidak  terkait dengan proses bisnis, namun dibutuhkan untuuk menjalankan

fungsi-fungsi yang ada diproses bisnis tersebut. Misalnya sebuah proses bisnis

mengandung aktivitas notifikasi yang mengharuskan pengiriman email kepada pihak

yang dinotifikasi yang mengharuskan pengiriman email kepada pihak yang

dinotifikasi, maka application service layer menyediakan layanan pengiriman email.

2.1.4.2 Business Service Layer

Business service layer merepresentasikan business logic dari aplikasi. Layer

ini bisa diibaratkan sebagai coktroller dari application service layer. Pada business

service layer inilah fungsi-fungsi bisnis, yang berupa aktivitas-aktivitas yang

dilakukan untuk menjalankan dua macam service yang mungkin disediakan oleh

business service layer, yaitu :

a. Task-centric, yaitu sebuah service yang mengenkapsulasi logik tertentu

dalam proses bisnis yang melibatkan satu atau dua entitas bisnis. Service

jenis ini memiliki potensi reuse yang terbatas, namun proses analisis

untuk menghasilkannya akan lebih mudah.

b. Entity-centric, yaitu service yang mengenkapsulasi lojik yang sifatnya

spesifik terhadap entitas bisnis tertentu. Service jenis ini sangat baik

dalam reusability, namun proses analisis yang dibutuhkan  untuk

menghasilkan lebih sulit.

2.1.4.3 Orchestration Service Layer

Orchestration service layer merupakan sebuah layer yang menyediakan

abstraksi dengan level tertinggi dari aplikasi. Pada layer ini semua proses bisnis yang
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ada di dalam sistem yang ada di dalam sistem didefinisikan dan dijalankan dengan

menggunakan fungsi-fungsi yang terdapat pada business service layer.

2.1.5 Karakteristik SOA

SOA merupakan suatu perancangan aplikasi dengan menggunakan

komponen-komponen yang sudah ada sebelumnya. Aplikasi dibangun secara

independen atau modular. Perbedaan SOA dengan Object Oriented Programming

yang sebelumnya telah mem-booming, yaitu SOA merupakan komponen atau service

yang dibangun dan dapat berinteraksi satu sama lain secara bebas dan lepas atau

disebut loose coupled. Dengan demikian, program dapat memanggil service tersebut

tanpa memperhatikan lokasi dan platform apa yang digunakan oleh service tersebut.

(Nurhakim dkk, 2012)

Hal inilah yang membuat sebuah service pada SOA dapat dipanggil oleh

service lainnya pada saat run-time. Contohnya pada aplikasi core banking yang

menyediakan sebuah service Fund Transfer. Penerapan SOA dapat membuat

aplikasi-aplikasi lainnya dapat memanggil service Fund Transfer tersebut tanpa harus

tahu lokasi dimana jaringannya dan teknik pemanggilan yang harus digunakan.

Dengan bersifat loose coupled, sebuah service dapat di-panggil oleh

program/service lainnya tanpa program  pemanggil tersebut perlu memperhatikan di

mana lokasi service yang dipanggil berada dan platform/teknologi apa yang

digunakan oleh service tersebut. Loose coupling sangat penting bagi SOA karena

dengan demikian pemanggilan sebuah service oleh service lainnya dapat dilakukan

pada saat run-time.

Gambar 2.4 Ilustrasi penerapan SOA pada aplikasi bank (Nurhakim dkk, 2012)
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Misalnya sebuah aplikasi core banking menyediakan sebuah service Fund

Transfer, maka aplikasi-aplikasi banking lainnya seperti treasury, payment gateway,

ATM switching dan sebagainya dapat memanggil service Fund Transfer tersebut

tanpa perlu memusingkan di mana Fund Transfer tersebut berada di dalam jaringan

dan teknik pemanggilan yang harus digunakan.Hal ini kontras dengan pendekatan

tight coupling di mana dalam hal ini setiap aplikasi perbankan di atas masing-masing

harus mempunyai fungsi Fund Transfer di dalamnya sehingga akan menyulitkan dan

membutuhkan biaya/resource besar jika perlu merubah logic dari Fund Transfer ke

requirement bisnis yang baru di dalam setiap aplikasinya.

Karakteristik lainnya adalah SOA disusun atas 2 hal: Service Interface dan

Service Implementation. Service Interface merupakan parameter input/output dan

lokasi untuk dapat dipanggil oleh service lainnya. Misalnya, service interface untuk

lookup NIM mahasiswa, yang menyatakan bagaimana untuk mendapatkan informasi

dari seorang mahasiswa (dari nama, tanggal lahir, atau NIM). Service Implementation

adalah logic atau coding dari lookup mahasiswa tersebut dijalankan. SOA tidak

tergantung dari bahasa pemrograman apa yang sedang digunakan, tetapi, yang paling

penting adalah bagaimana service tersebut dipanggil dan dapat memberikan

informasi.

Karakteristik SOA yang terakhir adalah service tersebut harus business

oriented. Maksudnya, setiap service yang akan dijalankan harus melakukan suatu

aktivitas bisnis tertentu, mislanya pada Core Banking Customer Lookup, Fund

Transfer, Check Inventory, dan sebagainya. Dapat dilihat bahwa hubungan antara

SOA dan Web Services sangat erat, dan keberhasilan SOA belakangan ini juga di

support oleh tingginya pemakaian web services di pengembang aplikasi. Walaupun

ide tentang SOA telah ada sebelum web services dilahirkan, web services dan SOA

saat ini telah menjadi suatu sinergi dan bahkan beberapa kalangan menganggap

dengan menggunakan web services maka ia telah menerapkan SOA.
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Service implementation sangat terkait dengan teknologi pemrograman yang

digunakan. SOA tidak perlu memperdulikan bagaimana sebuah service

diimplementasikan. ditulis dengan bahasa Java atau COBOL, yang penting adalah

bagaimana service tersebut dapat dipanggil dan memberikan  informasi sesuai dengan

Service Interface-nya.

2.1.6 Keuntungan SOA

Berikut adalah beberapa “Benefits” dari SOA baik dari segi praktek

implementasinya ataupun konsep metodologi yang ada dalam implementasinya.

a. Secara Arsitektur, pada desain arsitektur perusahaan modern dimana dapat

melibatkan beberapa komponen spt:

1. Service Oriented

2. Event-Driven

3. Loosely coupled

4. Selaras dengan life cycle support processes

5. Dapat mendukung assembly dan integrasi

6. Dapat memanfaatkan aplikasi dan infrastruktur yang ada

b. SOA menawarkan keuntungan sebagai berikut atas pendekatan tradisional

untuk komputasi terdistribusi:

1. Menawarkan layanan bisnis di seluruh platform

2. Memberikan kebebasan lokasi secara independen (tidak terkait/harus

terikat pada satu lokasi)

3. Layanan tidak mengharuskan pada sistem tertentu atau jaringan tertentu

4. Menawarkan pendekatan loosely coupled secara lengkap

5. Dukungan otentikasi dan otorisasi di setiap tingkatan
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6. Pencarian dan konektivitas ke layanan lainnya secara dinamis

c. Manfaat jangka-pendek dari Implementasi SOA

1. Meningkatkan kehandalan

2. Mengurangi biaya akuisisi perangkat keras

3. Memanfaatkan development skill yang ada

4. Mempercepat gerakan standarisasi server dan konsolidasi aplikasi

5. Menyediakan sebuah jembatan data (data-bridge) antara teknologi yang

tidak kompatibel

6. Manfaat jangka-panjang dari Implementasi SOA

7. Menyediakan kemampuan untuk membangun aplikasi komposit

8. Membuat infrastruktur yang self-healing sehingga mengurangi biaya

manajemennya

9. Menyediakan aplikasi pengambilan keputusan secara real-time

sesungguhnya

10. Memungkinkan penyusunan taksonomi yang menyatu dari informasi

antara perusahaan, pelanggan dan mitra

d. Manfaat dari perspektif Nilai Bisnis

1. Kemampuan untuk memenuhi lebih cepat permintaan pelanggan

2. Menurunkan biaya sehubungan dengan akuisasi dan pemeliharaan

teknologi

3. Pengelolaan dari fungsi bisnis lebih dekat dengan unit bisnis

4. Memanfaatkan investasi yang ada dalam teknologi

5. Mengurangi ketergantungan akan pengembangan aplikasi secara kustom.

Adapun menurut pendapat lainnya dapat dijelaskan 5 manfaat SOA yang di-

ilustrasikan secara gambar.
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Gambar 2.6. Ilustrasi Manfaat SOA

2.1.7 Implementasi SOA

SOA dapat diimplementasikan dengan beberapa teknologi berikut ini :

2.1.7.1 Web Service

a. SOAP ( Simple Object Access Protocol )

SOAP  adalah  protokol  untuk  saling  bertukar  pesan dalam  format  XML

antar komputer di dalam   jaringan, biasanya  menggunakan HTTP /HTTPS.

Dalam  menjalankan  tugasnya, SOAP  menggunakan struktur  XML  tertentu

dalam pengirimkan request kepada web service. Penerimaan respon dari web

service pun memiliki strukturnya sendiri.

b. WSDL (Web Service Definition Language)

WSDL adalah tata bahasa XML yang digunakan untuk mendeskripsikan

sebuah web service. WSDL menjabarkan bagaimana web service diakses,

operasi- operasi web service, bagaimana pesan disampaikan, dan struktur dari

pesan tersebut.
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c. UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)

UDDI adalah sebuah service registry bagi pengalokasian web service. UDDI

mengkombinasikan SOAP dan WSDL untuk pembentukan sebuah registry

API bagi pendaftaran dan pengenalan service. Service registry ini

menyediakan sebuah area umum dimana sebuah organisasi dapat

mengiklankan keberadaan mereka dan service yang mereka berikan (web

service).

2.1.7.2 CORBA (Common Object Request Broker Architecture)

CORBA adalah sebuah arsitektur software yang berbasis pada teknologi

berorientasi obyek atau Object Oriented (OO) dengan paradigma client-server.

Dalam terminologi OO, sebuah obyek berkomunikasi dengan obyek lain dengan cara

pengiriman pesan (message passing). Konteks komunikasi ini kemudian dipetakan ke

dalam model client-server: satu obyek berperan sebagai client (si pengirim pesan) dan

yang lain bertindak sebagai server (yang menerima pesan dan memroses pesan yang

bersangkutan).

2.1.7.3 EJB (Enterprise Java Bean)

Enterprise Java Bean (EJB) merupakan teknologi untuk mengembangkan

komponen di sisi server yang scalable , transactional dan secure untuk aplikasi

enterprise. EJB dirancang untuk bisa scalable, yaitu untuk bisa menangani jumlah

concurent user yang membesar. EJB dirancang untuk mendukung transaction, di

mana satu rentetan perubahan data diperlakukan sebagai satu kesatuan. Sebagai

contoh, dalam aplikasi e-banking, di mana user melakukan transfer uang dari satu

account ke account lain. EJB juga bisa dirancang untuk secure, dengan menerapkan

Role-Based Access Control di mana user-user dengan role tertentu saja yang bisa

mengakses komponen-komponen EJB tertentu.
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2.1.7.4 REST (Representational State Transfer )

REST atau transfer keadaan representasi, adalah suatu gaya arsitektur

perangkat lunak untuk untuk pendistibusian sistem hipermedia seperti WWW. Istilah

ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 2000 pada disertasi doktoral Roy Fielding,

salah seorang penulis utama spesifikasi HTTP. Istilah ini selanjutnya dipergunakan

secara luas pada komunitas jaringan.(Sumber : Wikipedia.org)

2.1.7.5 RPC (Remote Procedure Call)

RPC adalah satu teknik komunikasi interproses yang memungkinkan

perangkat lunak client dan server untuk berkomunikasi. adalah sebuah metode yang

memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain.

Untuk dapat melakukan ini sebuah server harus menyediakan layanan

remote procedure.Pendekatan yang dilakuan adalah sebuah server membuka socket,

lalu menunggu client yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Bila client

tidak tahu haruS menghubungi port yang mana, client bisa me-request kepada

sebuah matchmaker pada sebuah RPC port yang tetap. Matchmaker akan

memberikan port apa yang digunakan oleh prosedur yang diminta client.

2.1.7.6 DCOM (Distributed Component Object Model)

DCOM adalah konsep Microsoft dan program interface yang telah diatur

dalam program client-object yang dapat merequest layanan dari program server-

object dalam beberapa komputer yang berada dalam satu jaringan. DCOM didasarkan

oleh component object model yang menyediakan pengaturan interface yang

melibatkan client dan server untuk berkomunikasi dengan sesama komputer.DCOM

juga bisa bekerja dalam sebuah jaringan dengan enterprise atau jaringan yang lain

seperti internet. Ini menggunakan TCP/IP dan Hypertext Tranfer Protocol. DCOM

secara umum hampir sama dengan CORBA dalam terminologinya penyedia layanan

pendistribusian. DCOM menggunakan mekanisme RPC untuk transparansi
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pengiriman dan penerimaan informasi diantara komponen COM (seperti, client dan

servers) dalam jaringan yang sama.

2.2 Web service

Web  service adalah  salah  satu  bentuk  sistem  perangkat  lunak  yang

didesain untuk  mendukung interaksi  mesin-ke- mesin  melalui  jaringan. Web

service memiliki interface yang  dideskripsikan dalam  format  yang  dapat  dibaca

oleh mesin.  Sistem-sistem  lainnya  berinteraksi  dengan web service menggunakan

pesan  SOAP  yang  umumnya  dikirim  melalui  HTTP  dalam  bentuk  XML

(http://www.w3.org/TR/2004/NOTE-ws-arch-20040211/).

Web Services seringkali dikaitkan atau bahkan disamakan dengan SOA.

Namun sebenarnya keduanya adalah hal yang sangat berbeda. SOA adalah sebuah

konsep untuk pengembangan perangkat lunak, sementara Web Services adalah sebuah

aplikasi web yang berinteraksi dengan aplikasi web lainnya untuk pertukaran data.

Pembangunan SOA tidak harus menggunakan Web Services, sebab ada bermacam –

macam teknologi lain yang memungkinkan, tapi menggunakan Web Services untuk

membangun sebuah sistem SOA adalah langkah yang baik.

Service Oriented Architecture (SOA) merupakan konsep pembangunan

perangkat lunak yang melakukan partisi sistemnya menjadi beberapa service yang

dapat berdiri secara independent, sedangkan web service merupakan suatu aplikasi

web service yang berkomunikasi dengan aplikasi web service lainnya dalam rangka

pertukaran data. Dalam mengimplementasikan 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 dalam web service dapat digunakan agar service dapat berhubungan satu

dengan yang lainnya, dengan SOAP sebagai teknologi pengiriman pesan antar

service.
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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 web site 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 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:

a. 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.

b. Web service memiliki kemudahan dalam proses deployment-nya, karena tidak

memerlukan registrasi khusus ke dalam suatu sistem operasi. Web service

cukup di-upload ke web server dan siap diakses oleh pihak-pihak yang telah

diberikan otorisasi.

c. Web service berjalan di port  80 yang merupakan protokol standar HTTP,

dengan demikian web service tidak memerlukan konfigurasi khusus di sisi

firewall.

2.2.1. Architecture Web Service

Web service memiliki tiga entitas dalam arsitekturnya, yaitu:
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a. Service Requester (peminta layanan) : Service Requestor: Peminta layanan

yang mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan serta menggunakan

layanan tersebut.

b. Service Provider (penyedia layanan) : Service Provider: Berfungsi untuk

menyediakan layanan/service dan mengolah sebuah registry agar layanan-

layanan tersebut dapat tersedia.

c. Service Registry (daftar layanan) : Berfungsi sebagai lokasi central yang

mendeskripsikan semua layanan/service yang telah di-register.

Gambar 2.7 Ilustrasi web service

2.2.2 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 registri.

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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2.2.3 Komponen-Komponen Web Service

Gambar 2.8 Arsitektur web service

Web service secara keseluruhan memiliki empat layer komponen seperti pada

gambar di atas, yaitu:

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

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

objek berbasis XML yang digunakan untuk proses pertukaran data/informasi

antar layanan.

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

bahasa dalam format XML yang berfungsi untuk mendeskripsikan seluruh

layanan yang tersedia.

2.2.4 Protocol Web Service

Web service berdasarkan pada sekumpulan protokol kunci, protokol-protokol

ini merupakan blok bangunan web service platform. Protokol utama adalahm :

2.2.4.1 Extensible Markup Language (XML)

XML (Extensible Markup Language) adalah bahasa markup untuk keperluan

umum yang disarankan oleh W3C untuk membuat dokumen markup keperluan

pertukaran data antar sistem yang beraneka ragam. XML merupakan kelanjutan
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dari HTML (HyperText Markup Language) yang merupakan bahasa standar

untuk melacak Internet. XML memiliki tiga tipe file :

1. XML, merupakan standar format dari struktur berkas (file).

2. XSL, merupakan standar untuk memodifikasi data yang diimpor atau

diekspor.

3. XSD, merupakan standar yang mendefinisikan struktur database dalam XML.

Keunggulan XML bisa diringkas sebagai berikut :

1. Pintar (Intelligence). XML dapat menangani berbagai tingkat (level)

kompleksitas.

2. Dapat beradaptasi. Dapat mengadaptasi untuk membuat bahasa sendiri.

Seperti Microsoft membuat bahasa MSXML atau Macromedia

mengembangkan MXML.

3. Mudah pemeliharaannya.

4. Sederhana. XML lebih sederhana.

5. Mudah dipindah-pindahkan (Portability). XML mempunyai kemudahan

perpindahan (portabilitas) yang lebih bagus.

Gambar 2.9 Contoh koding XML
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2.2.4.2 Web Services Description Language ( WSDL)

WSDL (Web Services Description Language) adalah fromat XML yang

diterbitkan untuk menerangkan web service.

WSDL mendefinisikan:

1. Pesan-pesan (baik yang abstrak dan kongkrit) yang dikirim ke dan menuju

web service

2. Koleksi-koleksi digital dari pesan-pesan (port type, antarmuka).

3. Bagaimana port type yang ditentukan dijadikan wire protokol di mana servis

ditempatkan

WSDL menyediakan sebuah kamus XML untuk menjabarkan detail-detail ini.

WSDL digunakan di mana skema XML tidak digunakan lagi dengan menyediakan

jalur pesan-pesan grup menjadi operasi-operasi dan operasi-operasi menjadi

antarmuka. Ini juga menyediakan jalur untuk medefinisikan binding-binding untuk

setiap antamuka dan kombinasi protokol sepanjang alamat titik akhir utnuk setiap

kalinya. Definisi WSDL yang lengkap terdiri dari seluruh informasi yang dibutuhkan

untuk meminta web service. Pengembang yang mau mempermudah yang lain untuk

mengakses service-servicenya harus menyediakan defisi-definisi WSDL.

WSDL memainkan peranan penting pada seluruh arsitektur web service

semenjak menjabarkan kontrak lengkap pada komunikasi aplikasi (sama seperti peran

IDL pada arsitektur DCOM). Walaupun teknik-teknik lain untuk menjabarkan Web

service ada, WS-I Basic Profile Versi 1.0 memadati penggunaan WSDL dan skema

XML untuk menjabarkan web service. Ini membantu untuk memastikan

interoperbilitas pada layer deskripsi servis.

Karena WSDL adalah mesin yang dapat dibaca (misalnya hanya file XML),

tool-tool dan infrastruktur dan dengan mudah dibuat seputar ini. Saat ini
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pengembang-pngembang dapat definisi-definisi WSDL untuk membangun kode yang

tahu dengan tepat bagaimana berinteraksi dengan web service yang menjabrkan.

Pembangunan code tipe ini menyembunyikan detail-detail membosankan yang

terlibat pada pengiriman dan penrimaan pesan-pesan SOAP pada protokol-protokol

yang berbeda-beda dan menyebabkan web service dapat dicapai oleh massa.

Microsoft® .NET Framework menggunakan utilitas command-line bernama wsdl.exe

yang mengenerasi kelas-kelas dari definsi WSDL. Wsdl.exe dapat meng-generasi satu

kelas untuk menggunakanservice dan yang lainnya untuk mengimplementasikan

service.(Apache axis menggunkaan utilitas yang sama bernama WSDL2Java yang

melakukan fungsi yang sama pada kelas-kelas java.) Kelas-kelas digenerasi dari

definisi WSDL sama harus mampu berkomunikasi dengan yang lain sepanjang

antarmuka WSDL yang tersedia, tanpa memperhatikan bahasa pemrograman yang

digunakan.

2.2.4.3 Simple Object Acces Protocol ( SOAP)

Simple Object Access Protocol  (SOAP) merupakan protokol untuk pertukaran

informasi terstruktur pada sistem yang terdistribusi / terdesentralisasi. SOAP

menggunakan teknologi XML untuk mendefinisikan kerangka struktur messeage.

SOAP didesain untuk bersifat extensible dan simple. Extensible artinya user mampu

mengembangkan kemampuannya untuk kepentingan di masa mendatang. Dalam

konsep web services, SOAP merupakan mekanisme yang digunakan untuk

mengirimkan message diantara client denga web services.

2.2.4.4 Universal Description Discovery and Integration (UDDI)

UDDI adalah sebuah framework yang mendefinisikan sebuah XML-based

registry dimana sebuah organisasi dapat meng-upload informasi mengenai service

yang mereka berikan. XML-based registry berisi nama-nama dari organisasi tsb,

beserta service dan deskripsi dari service yang mereka berikan.
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UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) adalah sebuah

service registry bagi pengalokasian web service. UDDI mengkombinasikan SOAP

dan WSDL untuk pembentukan sebuah registry API bagi pendaftaran dan pengenalan

service. Ia menyediakan sebuah area umum dimana sebuah organisasi dapat

mengiklankan keberadaan mereka dan service yang mereka berikan (web service).

UDDI adalah sebuah framework yang mendefinisikan sebuah XML-based registry

dimana sebuah organisasi dapat meng-upload informasi mengenai service yang

mereka berikan. XML-based registry berisi nama-nama dari organisasi tsb, beserta

service dan deskripsi dari service yang mereka berikan.

2.3 Unified Modelling Language (UML)

Unified Modelling Language (UML) adalah suatu alat untuk

memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain yang berisi

sintak dalam memodelkan sistem secara visual (Braun, et. al. 2001). Juga merupakan

satu kumpulan konvensi pemodelan yang digunakan untuk menentukan atau

menggambarkan sebuah sistem software yang terkait dengan objek.

2.3.1 Usecase Diagram

Use case merupakan teknik menangkap kebutuhan-kebutuhan fungsional

dari sistem baru atau sistem yang diubah. Setiap use case terdiri dari satu atau lebih

skenario yang menerangkan bagaimana sistem berinteraksi dengan pengguna atau

sistem yang lain untuk mencapai suatu sasaran bisnis tertentu. Dalam tehnik ini tidak

diterangkan cara kerja sistem secara internal maupun implementasinya. Yang

ditunjukkan adalah langkahlangkah yang dilakukan pengguna dalam menggunakan

perangkat lunak.(Artina, 2006)
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Gambar 2.10 Use case model (Kurniawan dkk, 2012)

Use-case adalah konstruksi untuk mendeskripsikan bagaimana sistem akan

terlihat di mata pengguna potensial. Use-case terdiri dari sekumpulan skenario yang

dilakukan oleh seorang aktor (orang,perangkat keras,urutan waktu atau sistem yang

lain). Sedangkan use-case diagram memfasilitasi komunikasi di antara analis dan

pengguna serta diantara analis dan klien. Diagram use case menunjukkan 3 aspek dari

sistem yaitu : actor, use-case, dan  system boundary. Actor adalah pengguna sistem,

biasa nya mewakili peran orang, sistem yang lain atau alat yang berkomunikasi

dengan use-case. Use Case adalah tugas yg dilakukan oleh actor. Sekumpulan use-

case biasa nya dikelompokkan dalam suatu group yang disebut System Boundary.

(Kurniawan dkk, 2012).

2.3.2 Process Diagram

Process Diagram digunakan untuk menggambarkan suatu tingkat lebih detail

dari proses bisnis utama dimana user dan proses dibuat detail untuk satu alur proses

pekerjaan dan kemungkinan yang dapat terjadi. Skenario yang terjadi tersebut yang

menggambarkan satuan proses bisnis dari suatu bagian kegiatan. Contoh process

diagram yaitu sebagai berikut :
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Gambar 2.11 Process Diagram (R. Mike, 2008, p510)

2.4 Rekam Medik

Dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, yang dimaksud

dengan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas

pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan

kepada pasien . Isi rekam medis sekurang-kurangnya memuat catatan/dokumen

tentang :

a. Identitas pasien

b. Pemeriksaan fisik

c. Diagnosis/masalah

d. Tindakan/pengobatan

e. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Selain itu, definisi Rekam Medis dalam berbagai kepustakaan dituliskan dalam

berbagai pengertian, seperti dibawah ini:

Menurut Edna K Huffman: Rekam Medis adalah berkas yang menyatakan

siapa, apa, mengapa, dimana, kapan dan bagaimana pelayanan yang diperoleh

seorang pasien selama dirawat atau menjalani pengobatan.
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Menurut Permenkes No. 749a/Menkes!Per/XII/1989, Rekam Medis adalah

berkas yang berisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, basil

pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lainnya yang diterima pasien pada

sarana kesebatan, baik rawat jalan maupun rawat inap.

Menurut Gemala Hatta Rekam Medis merupakan kumpulan fakta tentang

kehidupan seseorang dan riwayat penyakitnya, termasuk keadaan sakit, pengobatan

saat ini dan saat lampau yang ditulis oleb para praktisi kesehatan dalam upaya mereka

memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

2.5 Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru

Para peneliti telah lama berpendapat bahwa kerjasama memiliki dampak yang

positif terhadap kinerja. Sebuah cita-cita untuk mendirikan Rumah Sakit Islam

(YARSI) Riau dimulai sejak tahun 1968. Rumah Sakit Islam Ibnu Sina merupakan

suatu bangunan monumental kebanggaan umat Islam baik di Indonesia apalagi di

bumi Lancang Kuning ini. YARSI Riau didirikan pada tanggal 7 Januari 1980 dengan

Akta Pendirian No. 19/1980 dihadapan Notaris Syawal Sutan Diatas.

Sejarah dimulainya kegiatan pembangunan YARSI Riau diawali dengan

lembaran panjang sejarah sebuah gagasan. Pada mulanya, beberapa gagasan untuk

pendirian sebuah rumah sakit yang bernuansa Islami muncul dari keadaan kebutuhan

umat Islami akan pelayanan kesehatan

YARSI Riau yang telah berganti badan hokum menjadi PT. SYIFA UTAMA

dengan salah satu unit bisnisnya, mengelola sebuah rumah sakit dengan nama

RUMAH SAKIT ISLAM (RSI)”IBNU SINA” Pekanbaru telah berkembang &

mendapat kemajuan yang pesat. Diawali dari sebuah klinik yang mengontrak sebuah

bangunan dengan seorang dokter hingga kini telah berkembang manjadi sebuah

rumah sakit swasta yang mandapat tempat dihati masyarakat dengan ciri memberikan
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pelayanan secara Islami lengkap dengan dokter-dokter spesialis & peralatan

menunjang medis yang dibutuhkan.

Nikmat Allah yang telah diberikan kepada RSI “IBNU SINA” Pekanbaru

hingga saat ini telah berumur 26 tahun dengan segala kelebihan dan kekurangan, tetap

eksis melayani kesehatan masyarakat dari berbagai penjuru Propinsi Riau maupun

Propinsi tetangga.

2.5.1 Rekam Medik Rs.Ibnu Sina

Pengelolaan data rekam medik di Rs.Ibnu Sina menggunakan komputer stand

alone, dimana data-data pasien disimpan dalam aplikasi rekam medik yang ada.

Teknologi yang digunakan dalam menyimpan data-data penting sudah

terkomputerisasi secara keseluruhan. Kerjasama juga telah dilakukan secara manual

dengan beberapa rumah sakit yang ada di Pekanbaru ataupun diluar kota sekalipun.

2.6 RSIA Eria Bunda

Pada Bulan Agustus 1998, didirikan sebuah Rumah Bersalin dibawah naungan

yayasan EriaBunda. Pada permulaanberdiri RB ini, hanya dengan satu gedung yang

barkapasitas 17 kamar rawatan, 1 kamar bersalin, 1 ruang IGD,1 Ruang bayi dan 2

poli kebidanan dan poli anak.

Pada tahun 2003, RB EriaBunda menambah gedung untuk rawat inap kelas 2

dan kelas 3,dengan kapasitas 10 TT.Pada tahun yang sama RB EriaBunda berusaha

merubah status menjadi Rumah Sakit dengan membuka fasilitas kamar operasi. Dan

pada tahun itu juga Depkes mengeluarkan Izin sementara untuk RS Eria Bunda

dengan nama RSAB Eria Bunda.
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Pada tahun 2004,RB EriaBunda kembali menambah gedung untuk rawat inap

kelas 3 dengan kapasitas 17 TT. Dan pada Bulan April 2004,Depkes RI

mengeluarkan izin tetap RSAB EriaBunda. Pada tahun 2005, RSAB EriaBunda

kembali menambah gedung IV lantai dengan kapasitas 23 kamar rawatan, 2 kamar

operasi, 2 kamar bersalin, 1 ruang ICU dan 1 ruang bayi.

Visi

Menjadi RS terdepan di Propinsi Riau pada tahun 2015 dalam memberikan pelayanan

kesehatan IBU & ANAK.

Misi

1. Komitmen Pemilik, Pengelola, Karyawan untuk continues learning, continues

improvement dan customer oriented.

2. Komitmen Pemilik dan pengelola untuk mensejahterakan karyawan.

3. Memberikan rasa bangga dan loyalitas yang tinggi bagi stake holders

4. Pemilik, Pengelola dan karyawan peka dan tanggap terhadap perobahan dan

kemajuan di tingkat lokal, nasional dan global.

5. Menjadikan Rumah Sakit dengan fasilitas pelayanan kesehatan IBU DAN

ANAK terlengkap di Propinsi Riau.

2.6.1 Rekam Medik RSIA Eria Bunda

Rumah sakit eka hospital memiliki teknologi-teknologi yang canggih dalam

menyelesaikan berbagai macam hal yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Jika

dilihat dari sisi rekam medisnya maka RSIA Eria Bunda telah menerapkan fungsi IT

dalam hal pengelolaan data pasien/rekam medik. Untuk mempermudah proses

pengelolaan data rekam medis pihak rumah sakit menggunakan bantuan teknologi

informasi yang berupa aplikasi. Kerjasama juga telah dilakukan dengan beberapa

rumah sakit di Pekanbaru ataupun diluar kota sekalipun.
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2.7. Klinik Dr.Hasni Pekanbaru

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan

kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik,

diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang

tenaga medis yakni dokter umum, spesialis, ataupun dokter gigi umum atau dokter

gigi spesialis .

Pada klinik Dr.Hasni penyimpanan data rekam medik masih menggunakan

komputer stand alone dalam bentuk ms.excel, selain itu juga disimpan dalam bentuk

buku besar. Ketika akan mencari data rekam medik maka klinik akan mengalami

kesulitan dalam melakukan pencarian datanya. Jika dibandingkan dengan rumah

sakit-rumah sakit yang ada maka di balai pengobatan ataupun klinik belum

menggunakan teknologi IT secara maksimal karena jika dibandingkan dengan rumah

sakit maka pasien yang berkunjung tidak sebanyak ketika kita berada di rumah sakit.


