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Abstract 

 

Service Oriented Architecture (SOA) is a modeling software that is built with 

service oriented approach, allows a connection and exchange of data or 

information among school  unit supports and make it easier. SOA is also a 

solution in dealing with problems in the field of data processing or information of 

an organization that is growing up. Data processing in SMK Kristen Salatiga still 

is done manually, so it encounters a lot of obstacles in terms of time efficiency. In 

this research which use Prototype method, SOA is built by integrating the web 

service Administration, web service Library and web service Academic. As a 

result, SOA can be implemented as a mean of distributing the data of the students 

or getting status of the student to be easier and faster.  
 

Abstrak 

 

Service Oriented Architecture (SOA) adalah sebuah permodelan perangkat lunak yang 

dibangun dengan pendekatan service oriented, memungkinkan adanya hubungan serta 

pertukaran data atau informasi antar unit pendukung sekolah dan membuatnya menjadi 

mudah. SOA juga merupakan sebuah solusi dalam menghadapi permasalahan di bidang 

pengolahan data atau informasi suatu organisasi yang terus berkembang. Pengolahan data 

di SMK Kristen Salatiga yang masih dilakukan secara manual, menemui banyak 

hambatan salah satunya dalam hal efisiensi waktu. Dalam penelitian yang menggunakan 

metode "Prototype", SOA dibangun dengan mengintegrasikan web service tatausaha, web 

service perpustakaan dan web service kesiswaan. Sebagai hasilnya, SOA dapat 

diimplementasikan sebagai sarana dalam penyebaran data siswa atau pun perolehan status 

siswa agar menjadi lebih mudah dan cepat. 
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1. Pendahuluan 

 

IntegrasiSistem adalah penyatuan sistem yang ada dan teknologi baru untuk 

membentuk sistem yang lebih mampu yang dimaksudkan untuk mengambil tugas-

tugas tambahan, menunjukkan peningkatan kinerja, dan / atau meningkatkan 

sistem yang ada [1].SOA adalah cara untuk merancang, melaksanakan, dan 

merakit layanan-layanan untuk mendukung atau mengotomatisasi fungsi bisnis 

[2]. SOA bersifat loosely coupled (tingkat kebergantungan antar komponen 

rendah), reusable (dapat digunakan kembali), dan interoperability (dapat 

berkomunikasi antar platform). SOA muncul akibat kebutuhan komputasi yang 

semakin kompleks, namun pada saat yang bersamaan muncul tuntutan tentang 

independensi dan keterkaitan yang rendah (loose coupling). Tidak semua 

kebutuhan komputasi dapat dipenuhi sendiri, terlalu berat dari sisi biaya & 

usaha.Independensi diperlukan karena sering kali sebagian fungsionalitas yang 

diperlukan berada di luar domain kendali pemakai. 

 

Sekolah Menengah Kejuruan Kristen Salatiga  merupakan bagian terpadu dari 

sistem Pendidikan Kejuruan di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional, 

dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Jawa Tengah dan Kota 

Salatiga, mengemban misi untuk meningkatkan pendidikan kejuruan di Wilayah 

kota Salatiga dan sekitarnya. Tiap tahunnya, SMK Kristen Salatiga menerima 

lebih dari 100 siswa baru. Sampai saat ini baik bagian ketatausahaan, kesiswaan, 

maupun perpustakaan  masih melakukan semua proses administrasi secara 

manual, sehingga dinilai kurang efisien khususnya dalam hal waktu.Karena masih 

dilakukan secara manual, dalam penyediaan serta pertukaran data dan informasi 

yang diperlukansetiap unit pendukung dalam sekolah menjadi sangat 

sulit.Kesulitan yang muncul antara lain : 1) dalam hal penyebaran data siswa 

setiap unit pendukung sekolah harus melakukan pencatatan ulang data siswa yang 

dimiliki oleh bagian ketatausahaan, 2) dalam perolehan informasi tagihan siswa 

serta status peminjaman buku saat siswa akan pindah ataupun lulus dari sekolah, 

harus dilakukan pengecekan yang lama. 

 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dilakukan penelitian yang bertujuan 

untuk merancang aplikasi berbasis webdengan memanfaatkan teknologi Service 

Oriented Architecture(SOA). Dengan teknologi ini memungkinkan adanya 

komunikasi antar satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Perancangan aplikasi ini 

dibangun untuk memberi kemudahan pada bagian tata usaha dalam melakukan 

pembayaran maupun penyebaran data siswa serta pengecekan status siswa saat 

siswa lulus atau akan pindah sekolah. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

 

Penelitian yang berjudul “Implementasi Service-Oriented Architecturedengan 

WebService untuk Aplikasi  Informasi Akademik”  di Fakultas Teknik Universitas 

Sam Ratulangi Manado membahas aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk 

menapilkan data yang ada pada sistem. Aplikasi tersebut mempermudah 
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penggunaaan data-datamahasiswa, dosen, matakuliah dan data lainnya 

untukdigunakan oleh sistem informasi atau aplikasi lain dalamorganisasi [3]. 

 

Peneltian yang berjudul “Analisis Dan Perancangan Penerapan Service Oriented 

Architecture Dan Aplikasi Jejaring Sosial” di sebuah kecamatan di kota Surabaya 

membahas aplikasi berbasis web yang berguna untuk penyebaran informasi 

kepada masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan pengurusan dokumen 

kependudukan serta penyebaran data penduduk dalam pengisian dokumen 

kependudukan dari kecamatan kepada kelurahan [4]. 

 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan terkait SOA dan webservice, maka 

akan dilakukan penelitian yang membahas tentang pemanfaatan SOA dan 

webservicedi SMK Kristen Salatiga sebagai sarana pertukaran data siswa dan 

perolehan data yang membutuhkan komunikasi antar service. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada tata usaha dalam menyebarkan 

data siswa dan melakukan proses administrasi siswa yang lain, membantu 

perpustakaan dalam menangani proses peminjaman dan pengembalian buku serta 

mengelola buku-buku yang ada, juga membantu kesiswaan dalam memperoleh 

data siswa yang telah mencapai batas poin tertentu. Perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya adalah pada aplikasiberbasis webdengan memanfaatkan teknologi 

Service Oriented Architecture(SOA) yang dibangun di SMK Kristen Salatiga ini 

memungkinkan adanya komunikasi antara service. 

 

Penelitian yang dilakukan membahas tentang integrasi sistem, SOA, XMLSchema, 

WSDL, BPEL, dan Composite Application.Integrasi Sistem adalah proses 

menggabungkan atau menghubungkan sistem komputer atau aplikasi perangkat 

lunak yang berbeda secara fisik maupun fungsional. Dalam mengintegrasikan 

sistem harus ada kebijakan-kebijakan yang sudah jelas dan struktur organisasi 

yang solid.Ada empat arsitektur integrasi yaitu 1) point-to-point, 2) hub-and-

spoke, 3) enterprise message bus (JMS) dan 4) ESB / SOA.Arsitektur point-to-

point merupakan sekumpulan sistem independen yang dikoneksikan melalui 

sebuah jaringan.Arsitektur hub-and-spoke merepresentasikan tahap berikutnya 

dalam evolusi integrasi sistem, dengan menggunakan hub sentral untuk 

komunikasi antar jaringan.Dalam arsitektur enterprise message bus, sistem 

independen diintegrasikan menggunakan sebuah message bus.Arsitektur integrasi 

berbasis SOA, menggunakan layanan-layanan yang dilewatkan melalui 

middleware yang disebut ESB [5]. 

 

SOA singkatan dari Service Oriented Architecture atau dalam bahasa Indonesia 

disebut Arsitektur Berbasis Layanan adalah sebuah permodelan perangkat lunak 

yang dibangun dengan pendekatan service oriented.Service dapat digunakan, 

dipublikasikan, ditemukan, dan diabstraksikan menggunakan standar antarmuka 

[6].Setiap service dapat berkomunikasi satu sama lain melalui sebuah protokol 

yang sudah terstandarisasi sehingga memudahkan untuk melakukan integrasi 

service baru dan penyusunan ulang kumpulan serviceyang disebabkan oleh proses 

bisnis yang berubah-ubah. 
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XMLSchema adalah alternatif berbasis XML untuk DTD.Sebuah skema XML 

menjelaskan struktur dari dokumen XML. Tujuan dari XMLSchema adalah untuk 

mendefinisikan blok dari dokumen XML, seperti sebuah 

DTD.XMLSchemamendefinisikan beberapa hal, antara lain : unsur-unsur yang 

dapat muncul dalam dokumen, atribut yang dapat muncul dalam dokumen, 

elemen-elemen anak, urutan elemen anak, jumlah elemen anak, apakah suatu 

elemen kosong atau dapat berisi teks, tipe data untuk elemen dan atribut, nilai 

default dan tetap untuk elemen dan atribut [7]. 

 

WSDL (Web Services Description Language) adalah sebuah XML-

basedlanguage untuk mendeskripsikan XML.WSDL menyediakan service atau 

layanan yang mendeskripsikan service request dengan menggunakan protokol-

protokol yang berbeda dan juga encoding.WSDL memfasilitasi komunikasi antar 

aplikasi. WSDL akan mendeskripsikan apa yang akan dilakukan oleh webservice, 

bagaimana menemukannya dan bagaimana untuk mengoperasikannya [8]. 

 

BPEL (Business Process Execution Language) bisa juga dikatan sebagai 

workflowbusinessproces: teknologi ini digunakan untuk meng-choreography 

services untuk mengimplementasikan sebuah bisnis proses tertentu. BPEL 

merangsang perusahaanuntuk mendefinisikan proses bisnis perusahaan, yang 

membawa perubahan keoptimalisasi proses bisnis, reengineering, dan pemilihan 

proses yang palingsesuai [9]. 

 

Aplikasi komposit (composite applications) merupakan kumpulan aset perangkat 

lunak yang telah berkumpul untuk memberikan kemampuan bisnis. Aset ini 

adalah artefak yang dapat digunakan secara mandiri, memungkinkan komposisi, 

dan meningkatkan kemampuan platform tertentu. [10]. 

 

3. Metode dan Perancangan Sistem 

 

Penelitian yang dilakukan, diselesaikan melalui tahapan penelitian yang terbagi 

dalam lima tahapan, yaitu: 1) Analisis kebutuhan dan pengumpulan data; 2) 

Perancangan sistem; 3) Perancangan aplikasi/program; 4) Implementasi dan 

pengujian sistem, serta analisis hasil pengujian; dan 5) Penulisan laporan hasil 

penelitian. 
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Gambar 1Tahapan Penelitian [11] 

 

Tahapan penelitian pada Gambar 1, dapat dijelaskan sebagai berikut.Tahap 

pertama: analisis kebutuhan dan pengumpulan data, yaitu melakukan analisis 

kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dari pihak SMK Kristen Salatiga misalnya 

tentang penyebaran data siswa dari bagian ketatausahaan untuk bagian kesiswaan 

dan perpustakaan, mengelola pembayaran bagi ketatausahaan; memengelola 

buku-buku yang ada di perpustakaan; mengelola peminjaman dan pengembalian 

buku bagi perpustakaan;  data siswa yang mencapai batas poin tertentu dan 

pengumpulan data dari analisis kebutuhan yang sudah dilakukan untuk 

membangun aplikasi berbasis web dengan teknologi SOAmisalnya pengumpulan 

data siswa, data guru, data buku, data poin.  

 

Tahap kedua: perancangan sistem yang meliputi perancangan proses 

menggunakan diagramUnified Modelling Language (UML) misalnya 

perancangan use case diagram, sequence diagram, class diagram dancomponent 

diagram. Kemudian membangun aplikasi dengan menggunakan metode prototype 

yang dijelaskan pada gambar 2 dengan tujuan supaya aplikasi yang dibangun 

sesuai dengan kebutuhan SMK Kristen Salatiga. Perancangan arsitektur dari 

sistem yang dibangun misalnya perancangan arsitektur service oriented. 

Perancangan antarmuka, yaitu merancang antarmuka yang berfungsi sebagai 

penghubung interaksi antara user dengan sistem, berupa tampilan interface 

aplikasi berbasis SOA yang dibuat yaitu aplikasi untuk mengecek status siswa 

pada bagian tata usaha. 

Analisis Kebutuhan dan Pengumpulan Data 

Penulisan Laporan Hasil Penelitian 

Perancangan Sistem  

Perancangan Aplikasi/Program 

Implementasi dan Pengujian Sistem, 

serta Analisis Hasil Pengujian 
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Gambar 2 Metode Prototype [12] 

Menurut Pressman[12] prototyping melewati tiga proses, yaitu pengumpulan 

kebutuhan, perancangan, dan evaluasi prototype. Proses-proses tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

1. Pengumpulan kebutuhan: developer dan client bertemu dan menentukan tujuan 

umum, kebutuhan yang diketahui dan gambaran bagian-bagian yang akan 

dibutuhkan berikutnya.  

2. Perancangan: perancangan dilakukan cepat dan rancangan mewakili semua 

aspek software yang diketahui, dan rancangan ini menjadi dasar pembuatan 

prototype.  

3. Evaluasi Prototype: klien mengevaluasi prototype yang dibuat dan digunakan 

untuk memperjelas kebutuhan software.  

 

Perulangan ketiga proses ini terus berlangsung hingga semua kebutuhan 

terpenuhi. Prototype dibuat bertujuanagar memuaskan kebutuhan client dan untuk 

memahami kebutuhan client lebih baik.Prototype yang dibuat dapat dimanfaatkan 

kembali untuk membangun software lebih cepat, namun tidak semua prototype 

bisa dimanfaatkan sekalipun prototype memudahkan komunikasi antar developer 

dan clientsertamembuat clientmendapat gambaran awal dari prototype. 
 

Tahap ketiga, perancangan aplikasi/program yaitu merancang aplikasi/program 

sesuai kebutuhan sistem berdasarkan perancangan sistem yang telah 

dilakukan.Misalnya bagaimana SOA berperan terhadap aplikasi/program untuk 

menampilkan sisa tagihan siswa, jumlah SPP yang belum dibayarkan dalam 

satuan bulan serta kewajiban peminjaman buku yang belum terselesaikan. 

 

Tahap keempat: implementasi dan pengujian sistem, serta analisis hasil pengujian, 

yaitu mengimplementasikan aplikasi yang sudah dibuat kemudian dilakukan 

pengujian, selanjutnya melakukan analisis untuk melihat apakah aplikasi yang 

telah dibuat sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak ada error, jika belum 

sesuai maka akan dilakukan perbaikan. 
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Tahap kelima, penulisan laporan hasil penelitian, yaitu mendokumentasikan 

proses penelitian yang sudah dilakukan dari tahap awal hingga akhir ke dalam 

tulisan, yang nantinya akan menjadi laporan hasil penelitian. 

 

Perancangan Sistem 

Dalam tahap perancangan sistem terdapat desain aplikasi, perancangan arsitektur, 

dan perancangan proses.Dalam aplikasi ini kegiatan yang melibatkan komunikasi 

antar serviceterdapat pada sistem tata usaha saat mengecek status siswa juga 

dalam sistem perpustakaan dan sistem kesiswaan saat ingin memperoleh data 

siswa baru.Dalam jurnal ini akan dibahas proses pengecekan status siswa saja. 

 

 
Gambar 3Proses Bisnis Siswa Pindah Sekolah 

 

Gambar 3 menunjukkan proses bisnis yang saat ini berlangsung di SMK Kristen 

Salatiga ketika ada siswa yang akan pindah sekolah. Dari gambar 3 terlihat 

ketidakefisienan waktu terutama dalam hal pengecekan yang dilakukan oleh 

bagian Tata Usaha Keuangan dan Perpustakaan.Selain itu terdapat perulangan 

dalam membuat catatan status siswa apabila siswa yang bersangkutan belum lunas 

dalam pembayaran keuangan dan / atau peminjaman buku. 
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Pada saat ingin mengecek status siswa, tata usaha memilih menu Cek Status 

Siswa dengan submenu Siswa Pindah/Lulus.Ketika submenu dipilih maka akan 

tampil sebuah halaman dimana pengguna sistem diminta untuk memasukkan data 

NISsiswa. Setelah menekan tombol cek maka sistem akan menerima inputan 

berupa NIS siswa yang kemudian akan dicek ke dalam database. 

 

Proses kerja dari aplikasi pengecekan status siswa yang memanfaatkan teknologi 

SOA adalah sebagai berikut: 1) User memasukkan NIS siswa; 2) NIS tersebut 

akan diterima oleh BPEL kemudian akan dipetakan sebagai variabel input untuk 

services yang terorkestrasi didalamnya melalui invoke. Dalam hal ini services 

yang  dimaksud adalah service perpustakaan dan service tata usaha; 3) Invoke 

pertama yang dilakukan adalah mengecek tunggakan SPP. Namun sebelum dapat 

mengecek tunggakan SPP dilakukan invokeuntuk mendapatkan kelas siswa. 

Setelah itu variable NIS dan kelas akan dijadikan parameter dalam invoke untuk 

mendapatkan data tunggan SPP; 4) Invoke kedua yang dilakukan adalah untuk 

mendapatkan data buku yang belum dikembalikan; 5) Invoke ketiga yang 

dilakukan adalah mengecek sisa tagihan yang belum dibayar. Untuk memperoleh 

sisa tagihan dilakukan invoke untuk mendapatkan nomor transkasi angsuran 

terakhir yang dilakukan siswa. Dari nomor transaksi akan diketahui sisa tagihan 

yang ada. 6) Semua hasil invokeakan dipetakan ke dalam variabel output; 7) 

Kemudian hasil dari sistem SOA akan diterima oleh web clientdan ditampilkan 

kepada user. 

 
Gambar 4 Arsitektur SOA [13] 

Gambar 4 menjelaskan arsitektur SOA pada umumnya. Terdiri dari banyak 

service yang tidak saling berkomunikasi, serta memiliki masing-masing database; 

ESB (Enterprise Service Bus) yang mendaftar fungsi-fungsi yang ada di Service; 

BPM (Business Process Management) yang bertugas untuk merancang banyak 

bisnis proses dimana fungsi-fungsi yang digunakan diambil dari ESB; dan terakhir 

terdapat satu atau beberapa User Interface untuk menjalankan bisnis proses yang 

ada di BPM. Selain dari penggolongan di atas, dapat pula digolongkan sebagai 

berikut: 

1. Data Layer, yaitu bagian dari aplikasi yang berhubungan langsung dengan 

database. 
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2. Logic Layer, yaitu bagian dari aplikasi yang berhubungan dengan proses bisnis 

dalam aplikasi. 

3. Presentation Layer, yaitu bagian dari aplikasi yang menampilkan GUI ke 

pengguna. 

 

Perancangan proses pada penelitian ini dilakukan menggunakan UML(Unified 

Modeling Language) denganbeberapa proses, dijelaskan sebagai berikut. Use 

case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem, 

yang menjelaskan keseluruhan kerja sistem secara garis besar dengan 

merepresentasikan interaksi antara aktor dengan sistem yang dibuat, serta 

memberikan gambaran fungsi-fungsi yang diberikan sistem kepada user. 

 

 
Gambar 5Use Case Diagram Cek Status Siswa 

 

Gambar 5 menunjukkanuse case  diagram saat mengecek status siswa. Saat 

pengguna sistem tata usaha ingin mendapatkan status siswa maka sistem akan 

menjalankan proses mengecek SPP, mengecek Sumbangan, serta mengecek 

peminjaman buku secara berurutan. Untuk mendapatkan informasi SPP yang 

belum terbayar, maka sistem akan mengecek dulu siswa ada di kelas berapa. 

Sedangkan ketika mengecek sumbangan, sistem akan mengecek pembayaran 

terakhir yang dilakukan oleh siswa.  

 

Class diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa 

kelas yang ada dalam sistem/perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Class 

diagram memberikan gambaran mengenai sistem dan relasi yang ada di dalamnya 

(user interface, model, dan controller). 

 

Mengecek Status Siswa

Mengecek SPP

Mengecek Sumbangan

Mengecek Peminjaman Buku

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Mengecek Kelas

<<include>>

Mengecek Tagihan Terakhir

<<include>>

Tata Usaha
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Gambar 6 Class Diagram Cek Status Siswa 

 

Gambar 6 menunjukkan class diagram untuk mengecek status siswa. Terdapat 

relasi yang terjadi antara kelas view(CekStatusSiswaUI) terhubung ke kelas 

controller (getStatus) yang berhubungan dengan kelas service (CekStatusSiswa). 

Sedangkan kelas CekStatusSiswa berhubungan dengan services yang lain 

(TataUsaha dan Perpustakaan) setiap service terhubung dengan controller. Untuk 

serviceTataUsahaterhubung dengan controller tataUsahaController sebelum dapat 

mengakses database dbtataUsaha harus melalui kelas model (DataSiswa dan 

PembayaranSiswa) terlebih dahulu untuk mendapatkan output sisa tagihan dan 

SPP. Sedangkan untuk service Perpustakaan terhubung dengan kelas controller 

perpustakaanController yang berhubungan dengan kelas model peminjaman, kelas 

ini berhubungan dengan databasedbPerpustakaan yang menghasilkan outputdata 

buku yang masih dipinjam oleh siswa. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

 

Hasil dan pembahasan merupakan bagian yang menampilkan implementasi, 

pengujian,dan hasil analisis disertai pembahasannya tiap masing-masing 

bagian.Dalam membangun aplikasi ini terdapat 4 kali perubahan.Pada prototype 

yang pertama client meminta tambahan agar wali kelas dapat mencatat poin 

pelanggaran siswa dan terdapat kekurangan pada cek status siswa. Pada prototype 

yang kedua proses penyebaran data siswa baru belum menggunakan SOA. Pada 

prototype yang ketiga siswa belum memiliki hak akses dalam sistem 

perpustakaan.Prototype yang keempat merupakan aplikasi final yang sudah sesuai 

dengan permintaan client. 

 

Hasil pembuatan aplikasi berbasis web dengan teknologi SOASMK Kristen 

Salatiga dapat dijelaskan sebagai berikut.Bagian Tata Usaha dalam menentukan 

status siswa apakah masih memiliki tanggungan atau tidak dapat memilih menu 

Cek Status Siswa dan pilih submenu Siswa Pindah/Lulus.Tanggungan yang 

dimaksudkan adalah pembayaran sumbangan, SPP, dan peminjaman buku di 
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perpustakaan. Gambar 7 menunjukkan halaman yang akandimuat saat submenu 

tersebut dipilih. 

 

 
Gambar 7 Form Cek Status Siswa 

 

Pada gambar menujukkan form cek status siswaberisi textbox untuk memasukan 

NIS siswa yang akan dicek statusnya. Karena NIS siswa berupa deretan angka 

maka textbox hanya menerima inputan berupa angka saja. Jika NIS yang 

dimasukkan benar maka akan menghasilkan halaman yang menampilkan sisa 

tagihan, tunggakan SPP dalam satuan bulan serta peminjaman buku yang belum 

terselesaikan.  

 

Untuk membangun aplikasi berbasis SOA, ada tiga komponen yang harus 

dibangun.Komponen yang pertama adalah BPEL Module. Di dalam BPEL 

Moduleakan dilakukan orkestrasi dua web services.Untuk membuat BPEL Module 

hal yang pertama yang harus dibangun adalah XMLSchema.XMLSchema dibangun 

untuk menetapkan tipe data input dan ouputdari  sistem yang akan dibangun. 

Gambar 8 memperlihatkan designXMLSchema yang dibangun. 

 

 
Gambar 8 Design XMLSchema 
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Setelah XMLSchema telah selesai dibuat maka document selanjutnya yang 

dibangun adalah document WSDL. WSDL terbentuk bedasarkan XMLSchema 

yang telah dibuat sebelumnya. 
 

Setelah XMLSchema dan WSDL terbentuk, maka dilakukan orkestrasi dengan dua 

webservices. Gambar 9 menunjukan design BPEL Module dengan orkestrasi dua 

webservices yang dibangun dalam aplikasi ini. Servicestersebut adalah 

TataUsahaService dan PerpustakaanService. 

 
Gambar 9 Design BPEL Module 

 

Untuk dapat mengorkestrasi dua webservices yang berasal dari luar sistem ini, 

maka dilakukan import XSD dan WSDL dari masing-masing webservices. 

Kemudian setiap document WSDL akan dijadikan sebagai Partner Link. Partner 

Linkmerepresentasikan saluran antara BPEL dengan “dunia luar” yang ditetapkan 

oleh WSDL [14]. 

 

Di dalam BPEL Module terdapat invokeuntuk dapat berinteraksi dengan sistem 

lain yang diorkestrasi. Ada lima invoke yang digunakan pada aplikasi ini yaitu 

InvokeGetKelas, InvokeGetSPP, InvokeGetDataBuku, InvokeGetNoTransaksi, 

InvokeGetSisaTagihan. Gambar 10 menunjukkan InvokeGetKelas sebagai contoh 
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untuk melakukan invoke. Setiap invoke akan ditetapkan dengan partner linkmana 

invoke tersebut terhubung, operation untuk menentukan service yang akan 

digunakan, input variable untuk menetapkan variabel  input yang dibutuhkan oleh 

service dan output variable untuk menempatkan keluaran yang dihasilkan. 

 

 
Gambar 10 InvokeGetKelas 

 

Selain invoke, assign juga diperlukan dalam aplikasi ini dalam memetakan nilai 

kedalam variabel-variabel. Terdapat empat assign yang digunakan dalam aplikasi 

ini, yaitu : AssignGetNIS, AssignGetKelas, AssignGetNoTrans, AssignResult. 

Gambar 11 akan menunjukkan AssignResult sebagai contoh assign yang 

digunakan. AssignResult digunakan untuk memetakan outputdari setiap invoke 

kedalam variabel output. 

 

 
Gambar 11 AssignResult 

 

Gambar 12 menunjukan aplikasi komposit yang dibangun pada sistem ini. BPEL 

module yang telah terbentuk akan di-build pada aplikasi ini beserta dua services 

lain yang telah dilakukan orkestrasi sebelumnya. Gambar 12 memperlihatkan 

output dari aplikasi ini berupa angsuran yang diperoleh dari invoke 

GetSisaTagihanOut, spp yang diperoleh dari invoke GetSPPOut serta buku yang 

diperoleh dari invoke GetDataBelumKembaliShareOut. 
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Gambar 12Composite Aplication 

 

Setelah aplikasi komposit selesai dibangun maka akan dibuat sebuah webclient 

yang akan memanfaatkan aplikasi komposit sebagai servernya. Untuk dapat 

menggunakan service yang disediakan, dibuat sebuah document servlet. 

Document ini akan menerima input dari pengguna dan memanggil service, 

kemudian output yang diberikan service pun akan diterima oleh document ini. 

Setelah itu outputakan dilemparkan kepada document jsp untuk dapat ditampilkan 

kepada user. Kode Program 1 menunjukan proses penerimaan input dari user, 

pemanggilan service, penerimaan output dari server dan pelemparan output. 

 
Kode Program 1 Servlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan kode program 1 nomor 3 adalah kode dimana servlet menerima input 

dari user. Kode nomor 7 adalah kode memanggil operasi webservice. Kode nomor 

1. ServletContext sc = getServletContext(); 
2. RequestDispatcher rd = null; 
3. String input = request.getParameter("nis"); 
4. int angsuran = 0, spp = 0; 
5. List<Peminjaman> lp = new ArrayList<Peminjaman>(); 
6. try { // Call Web Service Operation 
7.             

org.netbeans.j2ee.wsdl.tatausahabpelmodule.tatausahawsdl.Tata

UsahaWSDLPortType port = service.getTataUsahaWSDLPort(); 

8. org.netbeans.xml.schema.tatausahaxmlschema.TataUsahaInput 
inputPart = new 

org.netbeans.xml.schema.tatausahaxmlschema.TataUsahaInput(); 

9. inputPart.setNis(input); 
10. org.netbeans.xml.schema.tatausahaxmlschema.TataUsahaOutput 

result = port.tataUsahaWSDLOperation(inputPart); 

11. angsuran = result.getAngsuran(); 

12. spp = result.getSpp(); 

13. lp = result.getBuku(); 

14. sc.setAttribute("angsuran", angsuran); 

15. sc.setAttribute("spp", spp); 

16. sc.setAttribute("lp", lp); 

17. response.sendRedirect("tampil.jsp"); 

18. rd.forward(request, response); 
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8 dan 9 adalah kode untuk mengirimkan input dari user ke service. Kode nomor 

10 merupakan kode dimana servlet menerima output dari server. Setelah output 

diterima, maka output tersebut akan ditampung dalam variabel yang kemudian 

akan dilempar ke document jsp yang nantinya akan ditampilkan kepada user. 

Kode Program 3 menampilkan bagaimana document jsp menerima lemparan dari 

servlet. 

 
Kode Program 2 Penerimaan Value 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan kode program 2 nomor 1 dan 6 adalah tag pembuka dan penutup untuk 

dapat menyisipkan code java pada document jsp. Kode nomor 3-5 adalah kode 

dimana masing-masing variable menerima lemparan dari servlet. Kode Program 4 

akan memberikan contoh bagaimana menampilkan output pada user. Sebagai 

contoh Kode Program 3 menampilkan data buku yang masih dipinjam oleh siswa. 

 
Kode Program 3 Menampilkan Data Buku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan kode 3 nomor 2 menunjukkan adanya perulangan yang akan dilakukan 

oleh kode nomor 3-17 sebanyak data buku yang ada. Kode nomor 3-5 digunakan 

untuk pemberian background di setiap baris yang akan ditampilkan. Kode nomor 

10-17 menunjukan bahwa data buku ditampilkan dalam tabel. 

 

Pengujian aplikasi dilakukan untuk menguji fungsi-fungsi aplikasi hasil 

implementasi arsitektur dengan melihat use case. Pengujian aplikasi 

1. <% 
2. ServletContext srv = getServletContext(); 
3. int angsuran = (Integer) srv.getAttribute("angsuran"); 
4. int spp = (Integer) srv.getAttribute("spp"); 
5. List<Peminjaman> lp = 

(ArrayList<Peminjaman>)srv.getAttribute("lp"); 

6. %> 

1. <% 

2. for(int i = 0; i < lp.size(); i++){ 

3. String color = ""; 

4. if(i%2 == 0){ 

5. color = "#CCCCCC"; 

6. }else{ 

7. color = "#999999"; 

8. } 

9. %> 

10. <tr bgcolor="<%= color %>"> 
11. <td><%= i+1 %></td> 
12. <td><%= lp.get(i).getKodeBuku() %></td> 
13. <td><%= lp.get(i).getJudulBuku() %></td> 
14. <td><%= lp.get(i).getTanggalPinjam() %></td> 
15. <td><%= lp.get(i).getTanggalKembali() %></td> 
16. <td><%= lp.get(i).getDenda() %></td> 
17. </tr> 
18. <% 
19. } 

20. %> 
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menggunakan teknik black box, yaitu pengujian fungsional tanpa melihat alur 

eksekusi program, namun cukup dengan memperhatikan apakah setiap fungsi 

sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.Dilakukan tiga kali 

pengujian sistem. 

 
Gambar 13 Uji Coaba 1 

Pengujian yang pertama ditunjukkan dengan gambar 13. Gambar 13 menunjukkan 

ujicoba yang dilakukan dengan memasukkan NIS yang tidak ada di dalam 

database sehingga data input tidak valid. Input tidak valid karena data atau NIS 

yang dimasukkan tidak terdapat dalam database. Hasil dari pengujian sistem yang 

pertama ditunjukkan oleh gambar 14. 

 
Gambar 14 Hasil Uji Coba 1 

Gambar 15 merupakan pengujian sistem yang kedua. Pengujian yang kedua 

memasukkan NIS yang valid atau benar. NIS yang menjadi sample adalah 

1310666. Setelah menekan tombol Cek maka akan menghasilkan output seperti 

gambar 16. 

 
Gambar 15 Uji Coba 2 

Gambar 16 merupakan hasil dari pengujian sistem yang kedua. Gambar 16 

menunjukkan bahwa siswa masih memiliki tanggungan angsuran sebesar Rp 

625.000 dan SPP yang belum dibayar sebanyak 2 bulan namun siswa yang 

bersangkutan tidak memiliki tanggungan peminjaman buku di perpustakaan. 
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Gambar 16 Hasil Uji Coba 2 

Gambar 17 merupakan pengujian yang ketiga. Di dalam pengujian ini dimasukkan 

NIS yang valid juga. Perbedaan dengan pengujian yang kedua adalah terlihat dari 

output yang dihasilkan. Pada pengujian yang ketiga siswa juga memiliki 

tanggungan peminjaman buku di perpustakaan yang belum dikembalikan. Output 

untuk pengujian sistem yang ketiga dapat dilihat pada gambar 18. 

 
Gambar 17 Uji Coba 3 

 

Gambar 18 memperlihatkan hasil pengujian sistem yang ketiga. Gambar 18 

menunjukkan bahwa siswa yang diuji dengan NIS: 1310667 memiliki tanggungan 

sebesar Rp 1.125.000 serta tunggakan SPP sebanyak 4 bulan juga masih 

meminjam 2 buku di perpustakaan sekolah yang belum dikembalikan.  

 

 
Gambar 18 Uji Coba 3 

 

Berdasarkan ketiga pengujian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa 

sistem telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan penelitian.Sebab dari 

ketiga pengujian di atas bagian Tata Usaha Administrasi dapat memperoleh status 

siswa dengan cepat tanpa menunggu catatan dari unit pendukung yang lain. 

Sehingga aplikasi ini dapat mempermudah Tata Usaha Administrasi dalam 

mengecek status siswa. 

 

5. Simpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan: 1)  penelitian ini 

telah berhasil melakukan integrasi dua webservices yaitu webservicetata usaha dan 

webserviceperpustakaan; 2) dengan memanfaatkan teknologi SOA pertukaran data 
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dan informasi menjadi semakin mudah dan cepat; 3) mempermudah unit 

pedukung sekolah dalam memperoleh data siswa baru; 4) mempermudah tata 

usaha dalam mengecek status siswa. Saran untuk pengembang aplikasi ke depan 

adalah: 1) menambahkan integrasi sistem untuk guru agar mempermudah unit 

pendukung yang memerlukan data guru; 2) menambahkan integrasi sistem untuk 

nilai sehingga tata usaha mudah dalam mencetak hasil belajar siswa; 3) 

kembangkan sistem dengan menambah kondisi pada BPEL Module.  
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