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Abstract

Paper based processing usually become a problem in data
processing. It is because there is no something to guarantee the safety
and data consistency. Electronic Administration is a technology which
can convert the paper based processing to be digitalization. In order, to
get a better work system, so the electronic administration can supported
with the multi tier architecture which can divide the capacity in a work
system. The author apply prototyping model in application setting. Multi
tier architecture is a right architecture choice to organize the document
administration. The result of this application are multimedia and text
document can be saved and user can organize a document without
separated by any circumstances.
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1. Pendahuluan

Kearsipan memegang peranan yang penting dalam kegiatan suatu perusahaan.
Hal ini disebabkan karena apabila kearsipan dapat diterapkan dengan baik maka
perusahaan akan memperoleh informasi yang baik juga. Kearsipan biasanya
dihubungkan dengan kegiatan pengolahan data atau dokumen. Bagaimana dokumen-
dokumen tersebut disimpan dan diambil kembali ketika dibutuhkan.

Dewasa ini, hampir semua perusahaan sudah menggunakan sistem
penyimpanan dokumen secara komputerisasi. Electronik Administrasi merupakan
suatu kegiatan pengolahan dokumen yang dilakukan secara terkomputerisasi. Sistem
ini sangat mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kemajuan suatu
perusahaan. Disamping menggantikan sistem yang manual menjadi komputerisasi,
sistem ini juga dapat mengurangi biaya penggunaan kertas (paperless office) yang
digunakan dalam sebuah perusahaan.

Sistem Electronic Administration atau yang disingkat dengan E-Adminis-
tration  juga dapat diterapkan secara web base. Penerapan dengan menggunakan
web ini memungkinkan untuk pengaksesan sistem dilakukan dari jarak jauh. Untuk



73

Implementasi Arsitektur Mulit-Tier  (Hattu, dkk)

membangun sistem E-Administration  ini, kita membutuhkan teknologi lain yang
dapat dalam mengaplikasikan sistem tersebut ke dalam web.

Teknologi multi tier merupakan sebuah teknologi yang dewasa ini diterapkan
dalam membangun aplikasi client server berbasis web. Teknologi ini membagi aplikasi
kedalam bagian-bagian kecil yang bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing.

2. Kajian Pustaka

Dewasa ini, perkembangan penggunaan e-administration di Indonesia belum
memperlihatkan jumlah yang signifikan. Hal ini disebabkan karena sebagian
perusahaan khususnya perusahaan menengah ke bawah masih mengangap proses
peralihan pengelolaan dokumen ke dalam bentuk digitialisasi cukup membutuhkan
biaya yang besar.

Beberapa penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya menyimpulkan bahwa
penerapan arsitektur three-tier pada pengelolaan dokumen perkantoran secara
elektronik dirancang untuk memiliki fungsi utama sebagai sarana pendistribusian data
surat yang telah dicatat dan penelusuran jejak tiap surat sehingga pihak-pihak yang
memiliki kepentingan dengan surat tersebut dapat mengetahui secara cepat data
tiap surat [1].

Fungsi sistem yang pertama adalah Integrated, keseluruhan fungsi dikelola
menggunakan konsep jaringan informasi terpadu dan terhubung keseluruh unit institusi
atau perusahaan. Yang kedua adalah Paperless, pendistribusian surat secara
elektronik sehingga menjadi cepat dan hemat kertas. Berikutnya adalah User Man-
agement, pengaturan hak akses baik bagi pengguna perorangan maupun group
dapat dilakukan di tiap unit masing-masing.

Fungsi yang berikutnya adalah Access Log, pencatatan setiap akses yang
dilakukan pengguna sehingga memudahkan pemantauan sistem. Fungsi yang kelima
adalah Query & Report, permintaan data (query) spesifik dan pembuatan laporan
ataupun statistik. Dan fungsi yang terakhir adalah Online Office to Office, interaksi
antar sesama kantor/institusi yang juga menggunakan sistem serupa dapat dilakukan
online melalui jaringan internet. Inti dari rancangan sistem informasi yang dibahas di
atas adalah sebuah sistem perangkat lunak aplikasi (Application Software).

Berdasarkan medianya, arsip dibagi menjadi empat bagian, yakni [2]: Arsip
berbasis kertas, arsip pandang-dengar, arsip kartografik dan arsitektural, serta arsip
elektronik. Pengelolaan arsip elektronik memerlukan teknik khusus yang memiliki
perbedaan dengan pengelolaan dokumen tercetak. Proses pengelolaan dokumen
elektronik melewati beberapa tahapan yang dapat kita rangkumkan dalam proses
digitalisasi, penyimpanan dan pengaksesan/temu kembali dokumen [3].

Aplikasi internet berbasis web merupakan salah satu penerapan multi-tier
application yang mana aplikasi dibagi menjadi beberapa bagian yang menjalankan
fungsinya masing-masing [4].  Perbedaan yang menonjol dari arsitektur two-tier
adalah adanya penambahan middle-tier yang memperbolehkan pengguna untuk
berbagi dan mengontrol business logic layer dengan mengisolasi komponen-
komponen yang ada di dalam middle-tier tersebut [5].
3. Metode Penelitian
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Metode penelitian yang dikembangkan dalam membuat sistem informasi adalah
prototyping model yang dimulai dengan pengumpulan bahan dan data dalam hal ini
penulis melakukan studi kepustakaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan
electronic administration (e-administration) dan multi-tier, kemudian dilanjutkan
dengan perancangan aplikasi, dan evaluasi prototyping sebagai langkah akhir dari
prototyping model.

Aplikasi E-Administration ini dibangun dengan menggunakan bahasa
pemrograman ASP.NET. Berikut ini adalah spesifikasi dari pembuatan sistem E-
Administration, yakni: Sistem Operasi Windows XP Profesional SP 2, ASP.NET
dengan bahasa pemrograman VB.NET, Basis Data Oracle 10g. Sistem ini dibuat
untuk dua pemakai dengan hak akses yang berbeda-beda yakni User dan Admin.
Adapun masing-masing hak akses dari tiap-tiap pemakai adalah sebagai berikut:

Pemakai yang pertama adalah Admin. Sesuai dengan fungsinya sebagai seorang
administrator, maka seorang admin mempunyai hak penuh atas sistem yang dibuat.
Dia bertanggung jawab atas seluruh data yang dimiliki oleh seluruh user yang ada.
Adapun hak yang dimiliki oleh seorang admin adalah, menghapus data, mengedit
data, dan menambah data baik itu data user atau pegawai, data department, data
user login, data history, maupun data dokumen seperti yang ditunjukan pada gambar
dibawah ini:

Arsip

Pengelolaan User

Pengelolaan Department

Pengelolaan History

Pengelolaan Dokumen

Pengelolaan Data User Login

Admin

Pengelolaan Profile

Surat Keluar

Surat Masuk

User

include

include

include

include

Gambar 1 Perancangan Use Case Diagram Sistem

Activity Diagram Admin adalah sebagai berikut:



75

    Gambar 2  Activity Diagram Pengelolaan Department Admin

Gambar 2 menunjukan aktivity diagram yang dapat dilakukan oleh seorang
admin dalam mengelola data department. Langkah pertama yang dilakukan adalah
login. Apabila login valid, maka admin dapat melakukan aktivitas pengelolaan seperti
tambah data, hapus, data, menampilkan semua data, edit data, dan distribusi
dokumen.

  Gambar 3  Activity Diagram Pengelolaan Pegawai Admin
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Sama halnya dengan gambar 2, pada activity diagram pengelolaan pegawai
pun harus dimulai dengan login. Adapun aktivitas utama yang dapat dilakukan adalah
tambah user, menampilkan seluruh data user, hapus user, distribusi dokumen, serta
edit user.

               Gambar 4  Activity Diagram Pengelolaan History Admin

Data history merupakan history login user yang menampilkan waktu login
seorang user. Adapun aktivitas yang dapat dilakukan oleh seorang admin dalam
mengelola data history adalah menampilkan seluruh data history serta menghapus
seluruh data history.

Gambar 5  Activity Diagram Pengelolaan User Login Admin
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Dalam aktivitas pengelolaan user login ini, terdapat empat aktivitas utama
yang dapat dilakukan oleh seorang admin, yakni: menambah data user login,
menghapus data user login, menampilkan data user login, serta mengedit data user
login.

           Gambar 6   Activity Diagram Pengelolaan Dokumen Admin

Adapun aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh seorang admin dalam
pengelolaan dokumen seperti yang terdapat pada gambar 6 adalah menambahkan
dokumen, menghapus dokumen, download dokumen, serta menampilkan dokumen.

Gambar 7   Class Diagram Admin
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Gambar 7 menunjukan class-class yang akan digunakan dalam pembuatan
aplikasi. Untuk class employees, user login, dan hsitory login merupakan bagian
dari class database.

Pemakai yang kedua adalah User. Semua user untuk setiap department
mempunyai hak yang sama dalam mengolah data yang mereka miliki. User hanya
memiliki hak untuk mengedit data pribadi, data login, dan pengolahan dokumen.
Dalam pengolahan dokumen, hak akses untuk menghapus dokumen hanya diberikan
apabila dokumen yang akan dihapus adalah milik dari user itu sendiri.

Selain itu dalam penambahan dokumen, sistem secara otomatis akan
mengelompokan dokumen tersebut kedalam 3 kategori, yakni: Arsip, dokumen yang
hanya dapat diakses oleh user itu sendiri. Dokumen yang dikelompokan dalam Arsip
adalah miliki dari user yang bersangkutan. Berikutnya adalah Surat Keluar, yakni
seluruh dokumen yang dikirimkan kepada user lain. Sama halnya dengan arsip,
dokumen yang ada dalam surat keluar adalah milik user yang bersangkutan, dan
yang terakhir adalah Surat Masuk, yakni seluruh dokumen dari user lain yang dapat
diakses oleh user itu sendiri. Berbeda dengan arsip dan surat keluar, dokumen yang
ada surat masuk ini adalah milik user lain.

Gambar dibawah ini menunjukan hak akses dari seorang user dalam sistem
E-Administration. Untuk use case diagram user dapat dilihat pada gambar 1.

Activity diagram user adalah sebagai berikut:

      Gambar 8  Activity Diagram Pengelolaan Profile User

Gambar 8 menunjukan aktivitas yang dapat dilakukan oleh seorang user dalam
mengelola profile yang dimiliki oleh user yang bersangkutan. Adapun aktivitas yang
dapat dilakukan adalah mengedit profile dalam hal ini data diri user serta mengedit
data user login user yang bersangkutan. Namun, untuk melakukan aktivitas tersebut,
seorang user harus melakukan login terlebih dahulu ke dalam sistem.
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                        Gambar 9  Activity Diagram Pengelolaan Dokumen  User

Gambar 9 menjelaskan tentang aktivitas yang dapat dilakukan oleh seorang
user dalam melakukan pengelolaan terhadap dokumen yang dimiliki, yakni: tambah
dokumen, hapus dokumen, download dokumen, serta menampilkan dokumen.

Gambar 10  Class Diagram User
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Gambar 10 merupakan class diagram user. Sama halnya dengan class dia-
gram admin, class employees, dokumen, serta user login merupakan bagian dari
class database. Gambar 11 merupakan deployment diagram sistem dimana masing-
masing class diletakan pada masing-masing tier seperti yang dijelaskan seperti pada
tabel 1.

Gambar 11  Deployment Diagram User

Tabel 1 menunjukan class-class yang terdapat pada masing-masing layer:
Tabel 1 Class pada masing-masing layer

4. Implementasi dan Pengujian Sistem

Untuk menjalankan aplikasi ini, kita tinggal memanggil halaman utama dengan
alamat http://localhost/EAdmin.Untuk dapat mengakses sistem ini, baik admin maupun
user harus melakukan login seperti pada gambar di bawah ini.

Halaman web yang pertama kali akan ditampilkan pada saat aplikasi diproses
adalah halaman login. Halaman ini akan memverifikasi user sesuai dengan hak akses
yang mereka miliki. Dalam aplikasi ini, user dibagi menjadi 2 bagian, yakni: User
dan Admin. Berikut ini adalah tampilan halaman login.
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Gambar 12  Halaman Login

Selanjutnya apabila login berhasil dengan hak akses sebagai admin, maka
user akan dapat mengakses menu-menu seperti pengolahan dokumen, pengolahan
user, pengolahan user login, pengolahan department dan pengolahan history. Halaman
pertama yang akan dimunculkan apabila user login sebagai admin adalah halaman
pengolahan data Employees.

Gambar 13  Halaman Data Employees

Sedangkan halaman pertama yang akan dimunculkan apabila user login sebagai
user adalah halaman profile user yang memuat informasi tentang profile dari user
yang bersangkutan.

Implementasi Arsitektur Mulit-Tier  (Hattu, dkk)
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Gambar 14 Halaman Profile User

Berikut ini adalah tampilah halaman dokumen yang digunakan untuk menginput
dokumen.

Gambar 15  Halaman Input Dokumen

Selain halaman untuk menginput dokumen, gambar dibawah ini halaman yang
digunakan untuk mendownload dokumen yang telah tersimpan dalam database
berdasarkan ID yang dimiliki oleh dokumen tersebut yang diberikan secara acak
pada saat dokumen akan disimpan.
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Gambar 16 Halaman Download Dokumen

Dalam penyimpanan dokumen kita harus memperhatikan tipe dokumen. Hal
ini disebabkan karena tidak semua dokumen dapat disimpan melainkan dokumen-
dokumen dengan ekstensi file .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .wav, .mp3, .avi,
.mpeg, .mpg, .dat, .jpeg, .jpg, dan .bmp. apabila dokumen yang diinputkan memiliki
format file yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka akan dimunculkan pesan
error seperti pada Gambar 17.

Gambar 17  Format File No Support
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Selain ekstensi file yang harus diperhatikan, dalam penginputan dokumen kita
juga harus memilih file yang akan disimpan. Apabila kita lupa untuk memilih file yang
akan disimpan, maka akan ditampilkan pesan error seperti pada gambar 18.

Gambar 18  No File Selected

Uji coba sistem ini dilakukan pada komputer yang tersambung pada jaringan
lokal. Kecepatan akses selain ditentukan oleh spesifikasi dari tiap komputer, juga
ditentukan oleh arsitektur dari sistem yang tersedia.

Dalam uji coba kecepatan ini, akan dilihat bagaimana dokumen dengan jumlah
atau ukuran yang besar dapat disimpan ke dalam database yang telah tersedia.
Tabel 2 menunjukan lama waktu proses dengan ukuran file atau dokumen yang
berbeda-beda.

Tabel 2 Tabel Ukur Kecepatan Aplikasi
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Dengan demikian dapat dilihat semakin besar ukuran suatu file maka semakin
lama kecepatan atau waktu yang dibutuhkan untuk mengolah dokumen atau
menyimpan dokumen tersebut ke dalam database yang telah tersedia. Selain itu, file
dengan ukuran lebih dari  1 GB tidak dapat diproses. Waktu proses yang dibutuhkan
juga hanya dibatasi sampai 1 menit.

Selain itu, mengingat keterbatasan data yang digunakan sebagai bahan uji
coba yang jumlahnya lebih sedikit dan berukuran kecil, maka kemungkinan yang
terjadi adalah proses akses yang lama dengan data yang lebih besar dan lebih
kompleks dapat dihindari. Setelah dilakukan uji coba aplikasi diketahui bahwa dalam
pengiriman file dari komputer client ke komputer server mengalami hambatan. Hal
ini disebabkan bahwa directory yang disediakan oleh oracle hanya bersifat lokal
yang artinya adalah path dimana file itu berada dibaca pada komputer server.
Sehingga kendala yang dihadapi dalam pengiriman file dari client ke server adalah
file yang mau dikirim harus terlebih dahulu disimpan pada komputer server.
Sedangkan proses pembacaan file dari komputer server ke client dapat berjalan
dengan baik. Hanya saja yang perlu diingat adalah semakin besar ukuran suatu file
yang dibaca maka akan semakin lama waktu yang diperlukan untuk mengdownload
file tersebut.

Aplikasi berbasis web memungkinkan pengguna aplikasi dapat mengakses
dokumen tanpa mengenal ruang dan waktu. Hal ini sangat mempengaruhi cara kerja
dari pengguna yang bersangkutan. Dengan demikian pengguna aplikasi tidak dibatasi
oleh ruang dan waktu dalam mengakses dokumen yang mereka miliki. Selain itu
dengan adanya penyimpanan data pada database dapat membuat user yang memiliki
dokumen tersebut tidak perlu cemas dan kuatir akan keamanan dokumen yang
dimiliki.

5. Simpulan

Dalam pembuatan aplikasi berbasis web, pemilihan teknologi harus menjadi
perhatian penting. Hal ini dikarenakan apabila pilihan yang salah dalam pemilihan
teknologi, maka aplikasi web yang dibangun tidak akan berjalan dengan baik.

Teknologi multi tier ini baik digunakan untuk aplikasi web dengan tugas yang
sangat besar dan jumlah pengguna yang banyak. Hal ini dikarenakan teknologi multi
tier itu sendiri membagi kerja dari klien dan server menjadi beberapa tier yang tidak
menitik beratkan beban proses pada sisi klien maupun server saja.

Selain itu Oracle 10g sendiri merupakan pilihan yang tepat untuk digunakan
sebagai database. Hal ini dikarenakan oracle sendiri mampu menyimpan data baik
itu data teks, audio, dan video dalam jumlah yang begitu besar.
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