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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis yang sangat pesat menyebabkan berbagai

kesulitan untuk mengimbangi perkembangan teknologi. Hal ini diperlukan untuk

menjaga pengembangan infrastruktur teknologi informasi sesuai dengan

kebutuhan bisnis yang ada. Kesulitan kegiatan penyelaras antara bisnis yang

diakomodasi oleh sebuah organisasi dengan infrastruktur teknologi informasi

yang dimiliki umumnya terjadi karena terdapat suatu ketergantungan yang erat

antara elemen-elemen infrastruktur teknologi informasi (tightly coupled).

Menurut sumber data dari google adwords jumlah pengguna internet yang

mencari dengan kata kunci Buku berjumlah 2.740.000 perbulannya. dengan

banyaknya pengguna internet yang mencari buku, sebuah peluang bisnis yang

dapat di manfaatkan. Sebuah web iklan yang terintegrasi dengan web service

memungkinkan kita untuk mendapatkan sebuah potongan informasi Iklan dari

suatu website tanpa harus mengunjungi website iklan itu sendiri. Selain itu Web

Iklan yang terintegrasi dengan web service membuat penyebaran informasi iklan

secara cepat ke masyarakat. Dimana web service menjadi sebuah sarana utama

yang digunakan dalam pertukaran Database sekaligus perantara untuk pengiriman

berita iklan ke Web Iklan itu sendiri.

Situs web t4jualan.com adalah Mega Mall virtual yang berisi toko-toko

online di Indonesia. T4jualan didirikan pada tahun 2011. Berfungsi sebagai

memfasilitasi kegiatan jual beli. Web yang sedang berjalan saat ini yaitu web yang

berorientasi pada bisnis penjualan. Aplikasi web ini hanya menyediakan fasilitas

sebagai sarana jual beli. Yang didalamnya seluruh mekanismen ada pada pemilik

web tersebut. Belum ada kerja sama antar pihak lain dapat menimbulkan kurang

cepatnya pembaharuan barang dagangannya. Sehingga mengurangi daya beli

pengunjung.
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Untuk menunjang kebutuhan dari web provider/t4jualan.com maka

dibuatlah sebuah web client/serbaiklan.com, yang mana sebagai media iklan

elektronik yang memiliki teknologi web service agar dapat sebagai penyuplai

kebutuhan web provider/t4jualan.com. web ini berisikan berbagai macam kategori

iklan dan hanya terdapat fasilitas web service pada kategori buku.

Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan suatu teknik untuk

melakukan integrasi sistem agar dapat menyatukan teknologi dan informasi yang

ada. Service Oriented Architecture (SOA) merupakan solusi dalam mengatasi hal

tersebut. SOA hadir  sebagai sebuah arsitektur yang dapat mengurangi tingkat

ketergantungan antar komponen-komponen teknologi informasi. Konsep SOA dan

web service semakin sering dijumpai sebagai konsep arsitektural untuk membuat

aplikasi enterprise modern. Salah satu unsur penting dari SOA adalah integrasi.

Aktifitas bisnis perusahaan yang dinamis dan berkembang menyebabkan adanya

beberapa system informasi ataupun aplikasi yang mendukung kegiatan bisnis.

Antara system tersebut saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain, integrasi

yang baik akan membuat bisnis yang melibatkan lebih dari satu system dapat

berjalan dengan lancer. Ini dilakukan dengan menerapakan konsep perancangan

dan arsitektural dari SOA.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk

menuangkan kedalam sebuah laporan tugas akhir yang bejudul “Penerapan

Service Oriented Architecture (Soa) Pada Web Iklan”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas penulis dapat merumuskan masalah yaitu

bagaimana menerapkan Service Oriented Architecture (SOA) pada Web Iklan

dengan menggunakan teknologi web service agar memudahkan pertukaran data

buku pada web client/web pernjualan.

1.3 Batasan Masalah

1. Web provider/serbaiklan.com dan web client/t4jualan.com
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2. Pada web provider/serbaiklan.com yang akan di bahas tentang

pendistribusian atau penyebaran informasi data buku kepada web client/

t4jualan.com.

3. Pada web penjualan/client yang akan di bahas tampilan informasi data

buku yang di peroleh dari web iklan.

4. Teknologi yang digunakan adalah web service.Konsep yang di gunakan

yakni service oriented architecture (SOA).

5. Bahasa pemodelan yang digunakan dalam OO A/D adalah UML (Unified

Modeling Language), dengan software atau tools yang digunakan untuk

mendesain UML adalah RationalRose 2000

1.4 Tujuan Tugas Akhir

1. Untuk membuat perancangan dan implementasi pada web iklan yang

menampilkan informasi produk iklan

2. Untuk mempermudah pengunjung iklan dalam mendapatkan informasi

data iklan.

3. Untuk mempermudah pengunjung yang ingin mengiklankan produknya

untuk di pasarkan.

4. Untuk mempermudah mendapatkan informasi khususnya data buku pada

web client/t4jualan.com yang bekerja sama dengan web

provider/serbaiklan.com

1.5 Manfaat Tugas Akhir

1. Memperluas pemasaran terhadap produk yang di iklankan dan menambah

jumlah pengunjung.

2. Memberikan kepuasan terhadap pengunjung dengan memberikan

pelayanan yang lebih efisien.

3. Memberikan pelayanan yang optimal kepada pengunjung yang

mengiklankan produknya.

4. Dengan adanya web service akan memudahkan peroses integrasi data dan

memudahkan pelayanan kepada web client.
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1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika yang terdiri

dari tiga bagian yaitu: bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir

skripsi.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi kajian teoritis mengenai penyebab masalah yang akan

dibahas, pengintegrasian data pada web iklan dan akan terhubung pada

sebuah layanan otomatisasi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan

selama melaksanakan penelitian.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai perancangan system yang

terdiri dari use case diagram, class diagram, sequence diagram,

collaboration diagram, activity diagram, kamus data, dan interface.

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Melakukan Implementasi dan Pengujian terhadap sistem yang telah

dibangun

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang

diberikan berdasarkan hasil penelitian.


