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1. Pendahuluan 

Teknologi informasi dapat digunakan untuk membantu dalam peningkatan 

kinerja suatu bisnis atau organisasi. Untuk mengoptimalkan proses bisnisnya, 

perusahaan memanfaatkan teknologi informasi melalui pembangunan aplikasi-

aplikasi, dimana aplikasi-aplikasi tersebut diharapkan dapat saling berinteraksi 

dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan perusahaan. Interaksi ini bisa 

terjadi jika terdapat integrasi antara beberapa sistem dalam sebuah organisasi 

tersebut, yang dalam pembangunannya menggunakan Service Oriented 

Architecture (SOA). 

Sistem Informasi telah menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah 

organisasi seperti Perguruan Tinggi. Sistem informasi yang ada dalam suatu 

perguruan tinggi dapat terbagi menjadi beberapa bidang sesuai dengan kebutuhan, 

misalkan Sistem Informasi Keuangan, Sistem Informasi Perpustakaan, dan 

lainnya.  

Melalui penelitian ini konsep metodologi Service Oriented Architecure 

(SOA) yang akan diimplementasikan yaitu Service-Oriented Modeling and 

Architecture (SOMA), selama ini jurnal-jurnal mengenai metode SOMA hanya 

membahas metode SOMA secara teori saja, oleh karena itu dalam penelitian ini 

akan menerapkan metode SOMA untuk Pemodelan Otomatisasi Proses Bisnis 

Pengecekan Kelengkapan Pengambilan Ijazah di Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga.  

Pemilihan studi kasus di Universitas Kristen Satya Wacana didasarkan pada 

banyaknya Sistem Informasi yang terdapat di dalam Universitas ini, namun belum 

terdapat integrasi antara beberapa Sistem Informasi yang terkait dengan proses 

bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah. Proses bisnis yang terkait 

adalah Sistem Informasi Bagian Keuangan, Perpustakaan, Asrama, Bagian 

Pelayanan Mahasiswa, Laboratorium Fakultas dan Program Studi. Belum adanya 

integrasi mengakibatkan banyak masalah yang muncul di setiap bagiannya seperti 

tidak adanya koordinasi antara satu unit dengan unit yang lain dalam hal 

pengecekan pengambilan ijazah. Sistem ini diharapkan dapat membantu dalam 

proses manajemen ijazah sehingga dapat memudahkan semua pihak yang terkait 

dengan proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah di UKSW. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian dengan judul “Model-Driven Software Migration”, 

dijelaskan mengenai teknik yang dilakukan untuk membawa masalah ke dalam 

lingkungan SOA dan salah satu metode yang digunakan adalah Service Oriented 

Modeling and Architecture (SOMA) [1]. 

Pada jurnal dengan judul “Analysis and Design Techniques for Service-

Oriented Development and Integration”, dijelaskan tentang analisis dan teknik 

desain untuk Service-Oriented Development and Integration. Selain itu jurnal ini 

juga merekomendasikan untuk menggunakan Service-Oriented Modeling and 

Architecture (SOMA) untuk model servisnya [2]. 

Service Oriented Architecture (SOA) 

Service Oriented Architecture (SOA) merupakan sebuah representasi 

model baru untuk membangun aplikasi yang terdistribusi [3]. SOA adalah sebuah 
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gaya arsitektural yang memodularisasi sistem informasi menjadi services [4]. 

SOA adalah sebuah framework yang mengintegrasikan proses bisnis dan 

mendukung infrastruktur IT yang aman, berkomponen terstandarisasi (services) 

yang dapat digunakan kembali dan disertakan dalam prioritas bisnis yang berubah 

[5]. 

Terdapat beberapa aspek kunci pada prinsip SOA, yaitu: [6] 

- Loose coupling, yaitu bahwa services tersebut mempertahankan sebuah 

hubungan yang meminimalisasi ketergantungan dan mereka hanya perlu 

menjaga kesadaran antar satu sama lain.  

- Service contract, services melekat pada sebuah kesepakatan komunikasi, 

yang didefinisikan secara kolektif oleh satu atau lebih deskripsi service 

yang berhubungan.  

- Abstraction, semua yang dideskripsikan pada service contract, services 

menyembunyikan logika dari dunia luar.  

- Reusability, logika terbagi menjadi services dengan tujuan untuk 

digunakan kembali.  

- Composability, kumpulan dari services dapat dikoordinasikan dan 

dihimpun untuk membentuk services yang berbeda.  

- Statelessness, services meminimalisasi sifat berpegang teguh pada 

informasi tertentu untuk sebuah aktivitas.  

 
Gambar 1 Struktur SOA Awal [5] 

Gambar 1 merupakan gambar dari arsitektur SOA pada awal dikenalkan. 

SOA memiliki 3 bagian utama the service requestor, the service provider, and the 

service registry. Antara service registry dan service provider  dihubungkan 

dengan Web Service Definition Language (WSDL) yang menjadi alat untuk 

mendefinisikan service yang disediakan. Sedangkan penghubung antara service 

provider dengan service requestor  terdapat Simple Object Access Protocol 

(SOAP) yang merupakan standard untuk mengirimkan pesan dari kedua buah 

service tersebut. Kemudian pada service registry dan service requestor terdapat 

Universal Description Discovery and Integration (UUDI) yang merupakan 

standardisasi service registry.  



4 

 

 
Gambar 2 Arsitektur Layanan dalam SOA [6] 

Menurut Thomas Erl, service dapat terbagi menjadi beberapa bagian yang 

kecil. Namum cakupan untuk setiap layanan dapat bervarisi seperti pada Gambar 

2. Gambar tersebut menunjukkan bahwa setiap service memiliki layanan yang 

berbeda, ada yang menangani sebagian kecil dari masalah atau yang disebut 

sebagai sub-proses, adapula yang menangani hampir keseluruhan masalah yang 

dihadapi. Hal ini akan memudahkan untuk menambahkan beberapa layanan tanpa 

harus mengubah arsitektur yang telah digunakan. 

Service-Oriented Modeling and Architecture (SOMA) 

Service-Oriented Modeling and Architecture (SOMA) merupakan model 

dan metode design untuk memodelkan dari bisnis model ke IT model 

menggunakan SOA [8]. 

SOMA merupakan salah satu arsitektur penawaran dari IBM yang 

mendefinisikan 3 tahap services modeling yang utama yaitu identification, 

specification, dan  realization.  

 
Gambar 3 Services Identification, Specification, and Realization with SOMA [7] 

Langkah pertama dalam metode SOMA yaitu identification, dapat dimulai 

dari domain decomposition, yang termasuk didalamnya adalah fungsional area 

analisis dan process decomposition. Teknik Goal services modeling menunjukan 

tujuan atau goal yang ingin dicapai dari service tersebut, sebagai contoh dapat 

diidentifikasikan dengan Key Performance Indicators (KPIs) untuk 

mendefinisikan service abstraction dan memonitoring proses pencapaian tujuan. 

Langkah-langkah dalam metode SOMA dilakukan secara iterative. Dalam 

service specification terdapat proses SOA yang dilakukan. Service specification 

merupakan spesifikasi service model yang merupakan kunci utama dari metode 
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SOMA yang menangani semua service. Dalam tahap realization yaitu 

merealisasikan seluruh service dan komponen yang sudah dirancang sebelumnya 

[7]. 

 
Gambar 4. Metode SOMA [8] 

Gambar 4 merupakan arsitektur metode SOMA yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Identification  

Pada tahap ini akan dilakukan identifikasikan kandidat service apa saja yang 

diperlukan, alur yang seperti apa yang terjadi, dan segala hal yang akan 

digunakan untuk membangun sistem ini. 

2. Specification 

Pada tahap ini yang akan dilakukan adalah menemukan spesifikasi service-

service yang akan digunakan, alur dan komponen-komponen yang diperlukan 

dalam sistem.  

3. Realization 

Pada tahap ini mulai memilih solusi yang akan digunakan, menjelaskan 

mengenai detail dari SOA yang digunakan dalam pembangunan sistem. 

4. Implementation 

Pada tahap ini mulai melakukan implementasi, monitoring, dan deployment. 

Studi Perbandingan 

Perbandingan dapat diartikan sebagai perbedaan, selisih kesamaan atau 

pedoman pertimbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan arti 

kata studi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penelitian ilmiah, 

kajian atau telaahan. 

Studi perbandingan berasal dari kata studi yang berarti mengkaji, 

menelaah, ataupun meneliti, bahkan sekedar bermakna belajar. Sedangkan 

perbandingan berasal dari kata banding yang identik dengan imbangan, tara, atau 

persamaan, jadi  lebih ditekankan kepada persamaan bukan perbedaan [9]. 

Studi perbandingan digunakan untuk membandingkan kondisi “objek” 

(kasus, spesimen, peristiwa, sistem, dan lain-lain) yang dipilih di tempat sendiri 

dengan kondisi yang ada di tempat lain, atau dapat pula membandingkan objek 

atau objek-objek yang dipilih tersebut di tempat sendiri.  Hasilnya berupa 

kumpulan  data dan informasi sebagai bahan acuan dalam perumusan konsep yang 

diinginkan.  
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Studi perbandingan biasanya dilakukan terutama dengan tujuan akhir  

untuk peningkatan mutu dalam satu atau lebih hal dari objek yang dipelajari, 

apakah produk,  usaha, sistem tertentu, kebijakan baru, peraturan perundang-

undangan, keamanan, dan kenyamanan, atau yang lainnya lagi.  

 

3. Metodologi Penelitian 

Pada metodologi penelitian ini akan dibahas skenario perbandingan yang 

akan digunakan untuk membandingkan proses bisnis pengecekan kelengkapan 

pengambilan ijazah sebelum dan setelah terintegrasi dan penerapan metode 

SOMA yang digunakan dalam menganalisa data serta mendiskripsikan metode 

tersebut, menjelaskan tentang lingkungan masalah yang akan dikaji untuk 

memulai  penerapan metode SOMA dalam pemodelan otomatisasi proses bisnis 

pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah di UKSW. 

Skenario Perbandingan 

Berikut ini akan disajikan skenario yang akan dikerjakan dalam 

membandingkan proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah 

sebelum dan setelah terintegrasi. Spesimen yang disiapkan adalah proses bisnis 

pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah UKSW sebelum terintegrasi dan 

proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah UKSW setelah 

terintegrasi. Pemodelan otomatisasi proses bisnis pengecekan kelengkapan 

pengambilan ijazah UKSW dibuat menggunakan konsep metode SOMA.  

Perbandingan akan dimulai dari proses bisnis sebelum dan proses bisnis 

sesudah terintegrasi untuk setiap user yang terlibat yaitu mahasiswa, KP/TA, 

BAA, Bagian Nilai,  Keuangan, Perpustakaan, Laboratorium, BIKEM, Asrama 

dan hasil implementasi dari desain yang sudah disiapkan.  

Alasan menggunakan Metode SOMA 

 Pada penelitian ini akan digunakan konsep metodologi SOA yaitu metode 

SOMA, hal ini didasarkan pada studi kasus yang akan diteliti yaitu pemodelan 

otomatisasi proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah di UKSW 

sesuai dengan metode SOMA. Metode SOMA merupakan model dan metode 

design untuk memodelkan dari bisnis model ke IT model menggunakan SOA. Hal 

ini sangat sesuai dengan studi kasus yang diteliti karena dalam proses bisnis 

pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah di UKSW terdapat 6 (enam) unit 

yang terkait yaitu bagian fakultas, asrama, perpustakaan, BIKEM, keuangan, dan 

laboratorium. Setiap unit mempunyai tugas serta tanggungjawab yang jelas dan 

berbeda-beda satu sama lainnya oleh karena itu sangat perlu untuk diintegrasikan 

menggunakan metode SOMA. Terdapat 3 tahapan dalam menerapkan metode 

SOMA yaitu identification, realization, dan spesification. Langkah-langkah dalam 

metode SOMA lebih mudah dipahami dibandingkan dengan menerapkan SOA 

secara langsung. Oleh karena itu digunakan metode SOMA untuk membawa studi 

kasus ke lingkungan SOA. 

 Setiap unit yang terkait dengan proses bisnis pengecekan kelengkapan 

pengambilan ijazah di UKSW, ada yang sudah memiliki sistem dan databasenya 

sendiri seperti di bagian keuangan menggunakan SIKASA dengan database 

MySQL, sedangkan perpustakaan menggunakan database Oracle oleh karena itu 

metode SOMA dipilih untuk menyelesaikan masalah ini karena metode SOMA 
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tidak terkait dengan teknologi tertentu, tapi lebih ke arah pendekatan untuk desain  

perangkat lunak lebih flexible dan efisien.   

Perancangan menggunakan Metode SOMA 

Identification 

Proses pertama yang dilakukan dalam tahapan metode SOMA adalah 

melakukan identifikasi terhadap masalah yang akan diteliti. Pemodelan 

Otomatisasi proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah 

merupakan masalah yang akan dikerjakan dan diteliti. Lingkungan masalah yang 

akan dikerjakan adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi, unit 

pendukung yang berhubungan dengan proses bisnis wisuda, pengguna sistem 

informasi dalam mengintegrasikan sistem informasi yang ada pada sistem wisuda 

yang akan dibangun. Proses identifikasi digambarkan dengan UML menggunakan 

use case diagram untuk setiap unit yang terkait dengan proses bisnis pengecekan 

kelengkapan pengambilan ijazah. 

Spesification 

Pada tahap ini yang akan dilakukan adalah menemukan spesifikasi 

service-service yang akan digunakan pada setiap unit bisnis yang terkait dengan 

proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah sesuai dengan use case 

diagram UML yang sudah dibuat pada tahap identifikasi, menjelaskan alur yang 

terjadi pada setiap bagian menggunakan UML yaitu activity diagram.  

Realization 

Pada tahap ini mulai memilih solusi yang akan digunakan, menjelaskan 

mengenai detail dari SOA yang digunakan dalam pembangunan sistem.  

 
Gambar 5 Siklus Hidup Service Oriented Architecture [6] 

Terdapat beberapa tahapan yang terlihat pada Gambar 5, yaitu: 

1. Service Oriented Analysis 

Tahap ini adalah tahap awal dimana dapat menentukan lingkup potensial 

dari SOA, bidang layanan dipetakan dan layanan individu dimodelkan sebagai 

kandidat layanan yang mencakup hal yang berkaitan dengan SOA. Sebuah proses 

modeling service yang berupa langkah-langkah atau step-by-step service modeling 

process diberikan sebagai bagian yang akan didefinisikan atau didedikasikan pada 

fase analisis service oriented, seperti yang terlihat pada Gambar  5. 

2. Service Oriented Design 

Pada tahap ini menentukan bagaimana proses dalam pembangunan 

aplikasi. Orientasi pada layanan berfokus pada standart yang menggabungkan 

konvensi industri dan perinsip orientasi layanan itu sendiri dalam proses desain 
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layanan. Oleh karena itu fase ini menghadapkan pada penentuan batasan layanan 

yang akan dienkapsulasi oleh layanan yang disediakan.  

3. Service Development 

Tahapan selanjutnya adalah service development yang merupakan tahapan 

yang sebenarnya. Masalah pembangunan aplikasi berdasarkan platform tertentu 

dapat ditentukan oleh setiap pembangun aplikasi atau layanan yang tidak terkait 

dengan jenis layanan yang akan disediakan. Untuk pemilihan bahasa 

pemrograman dan lingkup pengembangan akan menentukan bentuk fisik dari 

layanan dan pengelolaan proses bisnis untuk mengambil sesuai dengan desain 

perancang aplikasi.   

4. Service Testing 

Tahap selanjutnya adalah melakukan testing pada aplikasi atau sistem 

yang telah dibangun. Tahapan ini diperlukan karena aplikasi perlu diadakan 

sebuah pembaharuan dan perbaikan untuk aplikasi yang ada. Setiap testing 

diharapkan mampu memberikan beberapa perbaikan. Terdapat beberapa contoh 

permasalahan yang sering dihadapi oleh penguji. 

- Apa jenis layanan yang berpotensi untuk menjadi layanan?  

- Apakah strategi pelayanan dapat terpenuhi?  

- Apa kondisi pengecualian berpotensi membuat layanan kurang baik? 

5. Service Deployment 

Tahap ini merupakan tahap implementasi aplikasi yang telah dibangun. 

Terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi dalam tahapan ini, yaitu: 

- Bagaimana layanan akan didistribusikan?  

- Infrastruktur yang cukup untuk memenuhi persyaratan pengolahan dari 

semua layanan?  

- Bagaimana pengenalan layanan baru akan mempengaruhi layanan yang 

ada dan aplikasi yang ada? 

6. Service Administration 

Setelah aplikasi layanan manajemen dijalankan, maka masalah standard 

akan muncul. Hal ini seperti keprihatinan manajemen untuk komponen berbasis 

aplikasi terdistribusi, kecuali layanan dapat berlaku untuk layanan secara 

keseluruhan. 

Implementation 

Pada tahap ini mulai melakukan implementasi, monitoring, dan 

deployment.  

Metode Perancangan 

Perangkat lunak yang tidak menggunakan SOA secara umum dapat dibagi 

menjadi dua layer utama, yaitu application layer dimana aplikasi 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. Hal tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 6. 
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Gambar 6  Logika Bisnis  dan Aplikasi  Logika  pada Enterprise[6] 

Dalam implementasi SOA, konsep service oriented yang  dipegangnya 

diimplementasikan dalam sebuah layer diantara business  process  layer dan 

application layer yang mana keduanya merupakan bagian dari enterprise logic. 

Layer tersebut dinamakan service interface layer. 

Fungsi dari layer adalah mengenkapsulasi lojik yang ada di-application 

logic, sekaligus business process yang ada di-business logic. Dengan pendekatan 

ini, aplikasi bisa lebih dimodularisasi dan menggunakan berbagai macam 

teknologi. Seperti dapat dilihat pada Gambar 8, teknologi (dot) NET pada aplikasi 

A, J2EE pada aplikasi B, dan aplikasi C akhirnya akan dienkapsulasi oleh service 

interface layer. Service interface layer ini juga terbagi atas berbagai lapisan 

abstraksi,  yaitu application service layer, business service layer, dan 

orchestration service layer. Ilustrasi dari ketiganya dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7.  Implementasi Layer Pada Enterprise [6]. 

 

Kriteria Perbandingan 

Berdasarkan proses bisnis yang sudah disiapkan, maka dapat disiapkan 

kriteria perbandingan sebagai berikut: 

Perbandingan berdasarkan alur proses bisnis pengecekan kelengkapan 

pengambilan ijazah  

Pada perbandingan berdasarkan alur proses bisnis pengecekan 

kelengkapan pengambilan ijazah akan dibandingkan alur yang terjadi pada proses 

bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah sebelum dan setelah 

terintegrasi. Hasilnya akan diketahui kelebihan dari proses bisnis pengecekan 

kelengkapan pengambilan ijazah sebelum dan sesudah terintegrasi. 
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Perbandingan dari Perspektif User (Mahasiswa) 

Pada perbandingan dari perspektif user (Mahasiswa), akan dibandingkan 

proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah sebelum dan sesudah 

terintegrasi yang dilihat dari perspektif mahasiswa. Pada perspektif ini, akan 

dilihat perbandingan setiap proses yang harus dilalui dalam proses bisnis 

pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah sebelum dan sesudah terintegrasi. 

Hasilnya akan diketahui kelebihan dari proses bisnis pengecekan kelengkapan 

pengambilan ijazah sebelum dan sesudah terintegrasi, yang dilihat dari segi 

mahasiswa. 

Perbandingan dari Perspektif Akurasi Pengecekan. 

Pada perbandingan dari perspektif akurasi pengecekan akan diberikan 

sample kaitannya dengan proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan 

ijazah sebelum dan sesudah terintegrasi. Pada perspektif ini, akan dilihat akurasi 

pengecekan dalam proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah 

sebelum dan sesudah terintegrasi. 

Perbandingan dari Perspektif Peningkatan Standart. 

Pada perbandingan dari perspektif peningkatan standart, maka akan dilihat 

standart pelayanan yang mengalami peningkatan dalam proses bisnis pengecekan 

kelengkapan pengambilan ijazah sebelum dan setelah terintegrasi, dilihat dari 

semua unit yang terlibat dalam proses bisnis pengecekan kelengkapan 

pengambilan ijazah. 

 

4. Hasil Implementasi dan Analisis 

Pada bagian keempat ini akan dibahas hasil dari perancangan yang sudah 

dibuat pada bagian sebelumnya, hasil perancangan dan implementasi berupa 

Sistem Informasi Wisuda (SIWI), Sistem Informasi Asrama (SIA), Sistem 

Informasi Perpustakaan (SIPERPUS), Sistem Informasi Laboratorium (SIL), 

Sistem Informasi Bikem (SIBIKEM), dan Sistem Informasi Keuangan (SIK), 

selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap proses yang sudah dilakukan dan 

analisis perbandingan proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah 

sebelum dan setelah terintegrasi. 

Hasil Perancangan 

Use Case Diagram Pendaftaran Wisuda Mahasiswa  

Mahasiswa BAA

Mengisi Formulir pendaftaran

Melakukan pembayaran

Mencetak Tanda Bukti / Undangan

 
Gambar 8.  Use Case Diagram Pendaftaran Wisuda Mahasiswa 

Pada Gambar 8 Use Case Diagram Pendaftaran Wisuda Mahasiswa, 

mahasiswa melakukan pengisian formulir pendaftaran dan melengkapi 

persyaratan untuk wisuda kemudian dikembalikan lagi ke BAA. Aktivitas 
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mahasiswa yang lain adalah melakukan pembayaran uang wisuda dan mencetak 

tanda bukti atau undangan. 

Use Case Diagram Cek Bebas Tanggungan Mahasiswa Terhadap Asrama 

Mahasiswa Asrama
Cek Bebas Tanggungan Asrama

 
Gambar 9  Use Case Diagram Cek Bebas Tanggungan Mahasiswa Terhadap Asrama 

Gambar 9 Use Case Diagram Cek Bebas Tanggungan Mahasiswa 

Terhadap Asrama, mahasiswa melengkapi syarat wisuda yaitu cek bebas 

tanggungan terhadap asrama yang dicek oleh kepala asrama. 

Use Case Diagram Cek Bebas Tanggungan Mahasiswa Terhadap 

Perpustakaan 

Mahasiswa Perpustakaan
Cek Bebas Tanggungan 

Perpustakaan

 
Gambar 10.  Use Case Diagram Cek Bebas Tanggungan Mahasiswa Terhadap Perpustakaan 

Pada Gambar 10 Use Case Diagram Cek Bebas Tanggungan Mahasiswa 

Terhadap Perpustakaan, mahasiswa melengkapi syarat wisuda yaitu cek bebas 

tanggungan terhadap perpustakaan yang dicek oleh administrasi perpustakaan. 

Use Case Diagram Cek Bebas Tanggungan Mahasiswa Terhadap Bikem 

BIKEMMahasiswa
Cek Bebas Tanggungan BIKEM

 
Gambar 11.  Use Case Diagram Cek Bebas Tanggungan Mahasiswa Terhadap BIKEM 

Pada Gambar 11 Use Case Diagram Cek Bebas Tanggungan Mahasiswa 

Terhadap Bagian Kemahasiswaan, mahasiswa melengkapi syarat wisuda yaitu cek 

bebas tanggungan terhadap Bagian Kemahasiswaan yang dicek oleh administrasi 

Bagian Kemahasiswaan. 

Use Case Diagram Cek Bebas Tanggungan Mahasiswa Terhadap 

Laboratorium 

Mahasiswa Laboratorium
Cek Bebas Tanggungan 

Laboratorium

 
Gambar 12.  Use Case Diagram Cek Bebas Tanggungan Mahasiswa Terhadap Laboratorium 

Pada Gambar 12 Use Case Diagram Cek Bebas Tanggungan Mahasiswa 

Terhadap Laboratorium, mahasiswa melengkapi syarat wisuda yaitu cek bebas 

tanggungan terhadap laboratorium yang di cek oleh administrasi laboratorium. 
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Pemetaan Proses Bisnis ke Kandidat Service   

Pemetaan masing-masing proses bisnis ke Kandidat Service dapat dilihat 

pada Table 1. 
Tabel 1. Pemetaan Proses Bisnis ke Kandidat Service. 

NO PROSES BISNIS KANDIDAT SERVICE 

1. Pendaftaran Wisuda 

Mahasiswa 
- Service Asrama 

- Service Perpustakaan 

- Service Laboratorium 

- Service BIKEM 

- Service Keuangan 

2. Cek Bebas Tanggungan 

Terhadap Asrama 
- Service CekDataAsrama 

- Service GetDataAsrama 

- Service Asrama 

3. Cek Bebas Tanggungan 

Terhadap Laboratorium 
- Service GetDataLaboratorium 

- Service CekDataLaboratorium 

- Service Laboratorium 

4. Cek Bebas Tanggungan 

Terhadap Perpustakaan 
- Service GetDataPerpustakaan 

- Service CekDataPerpustakaan 

- Service Perpustakaan 

5. Cek Bebas Tanggungan 

Terhadap BIKEM 
- Service GetDataBIKEM 

- Service BIKEM 

- Service CekDataBIKEM 

6. Cek Bebas Tanggungan 

Terhadap Keuangan 
- Service GetDataKeuangan 

- Service Keuangan 

- Service CekDataKeuangan 

Berdasarkan pertimbangan yang ada di langkah sebelumnya yakni 

penetapan konteks service, maka diputuskan bahwa perlu dilakukan legacy system 

di UKSW ke lingkungan SOA menggunakan metodologi SOMA, hal ini juga 

dilakukan berdasarkan beberapa alasan kuat. Terdapat pemetaan yang jelas antara 

proses bisnis dan kandidat service, seperti yang terlihat pada Tabel 1. 

 
Gambar 13.  Kandidat Service 

Gambar 13 merupakan lima belas kandidat service yang didapatkan dari 

proses identifikasi sebelumnya. 

Hasil Implementasi 

Berikut ini akan disajikan hasil implementasi dari perancangan yang telah 

dibuat sebelumnya. 

Sistem Informasi Wisuda (SIWI) 



13 

 

 Sistem Informasi Wisuda (SIWI) ini merupakan sistem yang terintegrasi 

dengan sistem lain yang terkait dengan proses bisnis pengecekan kelengkapan 

pengambilan ijazah. SIWI dipakai oleh bagian BAA untuk menangani masalah 

pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah.  

Data diperoleh dari data yudisium setiap fakultas yang dimasukkan oleh 

bagian KP/TA fakultas. Sebagai pembahasan akan diambil sample data yudisium 

Fakultas Teknologi Informasi. Tampilan awal SIWI dapat dilihat pada Gambar 

14. 

 
Gambar 14.  Sistem Informasi Wisuda (SIWI) 

Data yudisium dimasukkan oleh bagian KP/TA Fakultas Teknologi 

Informasi kedalam SIWI kemudian disimpan dalam database SIWI. Data 

mahasiswa yang sudah melakukan yudisium kemudian akan dikirim ke setiap unit 

yang termasuk dalam proses bisnis wisuda dengan menggunakan web service. 

Implementasi web service pada SIWI dapat dilihat pada Gambar 15. 

 
Gambar 15.  Implementasi Web Service SIWI. 

SIWI mendapatkan data mahasiswa yang sudah dicek dengan cara 

memanggil web service yang sudah disediakan oleh masing-masing unit yang 

terkait dengan proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah. 

Pemanggilan web service SIBIKEM dapat dilihat pada Gambar 16. 

 
Gambar 16.  Pemanggilan Web Service SIBIKEM. 

Gambar 16 merupakan pemanggilan web service SIBIKEM berupa data 

mahasiswa yang sudah dicek. 

 
Gambar 17.  Pemanggilan Web Service SIPERPUS. 
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Gambar 17 merupakan pemanggilan web service SIPERPUS berupa data 

mahasiswa yang sudah dicek. 

Semua data mahasiswa yang sudah dicek oleh setiap unit yang terkait 

dengan wisuda dikembalikan ke SIWI, kemudian hasilnya berupa status OK atau 

TIDAK OK terhadap pengecekan bebas tanggungan mahasiswa di setiap unit  

dapat dilihat pada Gambar 18. 

 
Gambar 18. Tampilan SIWI untuk Data Mahasiswa yang Sudah Dicek. 

Gambar 18 merupakan tampilan SIWI untuk data mahasiswa yang sudah 

dicek, ketika status mahasiswa OK, maka mahasiswa tersebut berhak 

mendapatkan undangan wisuda bagi yang mengikuti wisuda atau mendapatkan 

bukti pengambilan ijazah bagi yang tidak mengikuti wisuda. 

Perbandingan dan Analisis 

Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan untuk pemodelan 

otomatisasi proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah 

menggunakan SOMA, berikut ini akan disajikan perbandingan dari proses bisnis 

sebelum dan sesudah terintegrasi berdasarkan kriteria perbandingan yang telah 

dibuat pada Bab 3. 

Perbandingan berdasarkan alur proses bisnis pengecekan kelengkapan 

pengambilan ijazah. 

Proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah sebelum 

terintegrasi dapat dilihat pada Gambar 19 dan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

- Mahasiswa yang sudah melakukan ujian kemudian akan dinyatakan lulus 

oleh bagian KP/TA melalu proses yudisium. Apabila dinyatakan lulus, 

maka akan termasuk dalam daftar yudisium jika tidak lulus berarti 

mahasiswa tersebut harus melakukan ujian ulang. 

- Data mahasiswa yang sudah melakukan yudisium kemudian oleh KP/TA 

dikirim ke bagian nilai berupa laporan dan berkas pendukung. 

- Bagian nilai memasukkan data dan cek nilai transkrip masing-masing 

mahasiswa, setelah itu data yudisium dan berkas pendukung diteruskan ke 

BAA. 

- Mahasiswa yang akan mengambil ijazah, maka harus mendaftar ke BAA 

terlebih dahulu, walaupun mahasiswa tersebut mengikuti atau tidak 

mengikuti wisuda. 

- Bagi mahasiswa yang mengikuti wisuda atau tidak, maka akan diberikan 

formulir beserta ketentuan syarat yang harus dilengkapi. Bagi mahasiswa 

yang mengikuti wisuda wajib membayar uang wisuda, sedangkan untuk 
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mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda wajib membayar administrasi 

untuk pengambilan ijazah. 

- Setiap mahasiswa wajib mengurus bebas tanggungan ke bagian asrama 

untuk melakukan cek bebas tanggungan kemudian ketika sudah 

dinyatakan bebas tanggungan, maka bagian asrama akan memberikan 

tanda tangan di formulir yang telah disediakan. Ketika masih ada 

tanggungan, maka mahasiswa wajib menyelesaikan segala tanggungan 

yang ada sampai mendapatkan tanda tangan. Begitu pula untuk setiap 

bagian yang lain yaitu perpustakaan, BIKEM, keuangan, laboratorium, dan 

fakultas. 

- Setelah semua syarat dipenuhi, maka mahasiswa mengumpulkan semua 

syarat yang diperlukan ke bagian BAA.  

- Bagian BAA akan mengecek semua persyaratan yang telah dikumpulkan 

mahasiswa, ketika belum lengkap, maka setiap mahasiswa wajib 

melengkapi semua persyaratan yang ada. Bagi mahasiswa yang 

persyaratannya sudah lengkap, maka akan mendapatkan undangan wisuda, 

kemudian melakukan wisuda dan mendapatkan ijazah. 

- Bagi mahasiswa yang tidak melakukan wisuda, maka akan diberikan bukti 

pengambilan ijazah dan dapan mengambil ijazah di bagian nilai.  

 

Proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah menggunakan 

metode SOMA untuk proses integrasinya dapat dijelaskan sebagai berikut : 

- Pertama, Mahasiswa yang sudah melakukan ujian akan terdaftar dalam 

daftar mahasiswa yang sudah lulus, apabila tidak lulus maka mahasiswa 

tersebut harus melakukan ujian ulang. 

- Bagian KP/TA fakultas memasukkan data mahasiswa yang sudah 

dinyatakan lulus ke dalam Sistem Informasi Wisuda (SIWI). Sistem 

Informasi Wisuda (SIWI) akan secara otomatis mengirim daftar 

mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus oleh fakultas ke setiap unit yang 

terkait. SIWI akan memproses data mahasiswa dan menyiapkan web 

service. 

- SIA akan mengakses web service SIWI untuk mendapatkan data 

mahasiswa, kemudian akan disimpan dalam database SIA dan akan 

dilakukan pengecekan oleh SIA secara otomatis. Apabila mahasiswa 

tersebut dinyatakan bebas tanggungan, maka status cek asrama akan 

diubah menjadi OK, sebaliknya status cek asrama akan diubah menjadi 

TIDAK OK. SIA akan menyiapkan web service untuk mengirim data 

mahasiswa yang sudah dicek ke SIWI. Demikian juga untuk SIL, 

SIPERPUS, SIK, dan SIBIKEM 

- Setelah dilakukan pengecekan, maka data dari setiap unit tersebut akan 

dikembalikan lagi ke SIWI dengan cara SIWI mengakses web service yang 

telah disiapkan oleh setiap unit. Data mahasiswa tersebut akan diproses 

dalam SIWI sehingga dapat diketahui mahasiswa tersebut sudah bebas 

tanggungan atau belum.  

- Mahasiswa yang sudah lulus melakukan pendaftaran wisuda di BAA serta 

mengumpulkan persyaratan wisuda yang diperlukan.  
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- BAA akan menyampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, ketika 

dinyatakan OK, maka mahasiswa tersebut dapat mendapat undangan 

wisuda bagi mahasiswa yang mengikuti wisuda dan akan mendapatkan 

ijazah pada saat wisuda dilaksanakan, tetapi bagi yang tidak mengikuti 

wisuda maka mahasiswa tersebut berhak mendapatkan bukti pengambilan 

ijazah yang bisa diambil di bagian nilai. 

- Apabila dinyatakan TIDAK OK berarti mahasiswa tersebut harus 

mengurus ke setiap bagian untuk mengkonfirmasi lebih lanjut dan 

melengkapi persyaratan yang ada sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan. 
 

Perbandingan dari Perspektif User (Mahasiswa) 

Hasil analisis terhadap proses bisnis pengecekan kelengkapan 

pengambilan ijazah UKSW yang dilihat dari segi user (mahasiswa) sebelum dan 

sesudah terintegrasi dapat dilihat pada Tabel 2. 
Tabel 2. Proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah UKSW sebelum dan sesudah 

terintegrasi (Mahasiswa). 

NO Proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah UKSW 

Sebelum Terintegrasi Setelah Terintegrasi 

1.  Mahasiswa melakukan ujian jika lulus termasuk 

dalam data mahasiswa yudisium jika tidak berarti 

melakukan ujian ulang 

Mahasiswa melakukan ujian jika lulus 

termasuk dalam data mahasiswa yudisium jika 

tidak, berarti melakukan ujian ulang 

2.  Mahasiswa datang ke BAA mengambil Formulir 

dan melakukan konfirmasi ikut wisuda atau tidak. 

Mahasiswa datang ke BAA untuk melakukan 

konfirmasi wisuda atau tidak dan 

mengumpulkan syarat-syarat pendukung 

lainnya. 

3. Mahasiswa melakukan pembayaran wisuda jika 

akan mengikuti wisuda apabila tidak mahasiswa 

membayar administrasi pengambilan ijazah. 

Mahasiswa melakukan pembayaran wisuda jika 

akan mengikuti wisuda apabila tidak 

mahasiswa membayar administrasi 

pengambilan ijazah. 

4. Mahasiswa pergi ke ASRAMA untuk cek bebas 

tanggungan. Jika dinyatakan bebas tanggungan, 

maka akan diberikan tanda tangan sebagai bukti 

bebas tanggungan. Jika tidak mahasiswa harus 

melengkapi kewajiban yang ada di asrama sampai 

dinyatakan bebas tanggungan. 

Sistem Informasi Wisuda (SIWI) akan 

melakukan cek secara otomatis. 

5. Mahasiswa pergi ke KEUANGAN untuk cek bebas 

tanggungan. Jika dinyatakan bebas tanggungan, 

maka akan diberikan tanda tangan sebagai bukti 

bebas tanggungan. Jika tidak mahasiswa harus 

melengkapi kewajiban yang ada di keuangan 

sampai dinyatakan bebas tanggungan. 

Jika sudah dinyatakan OK, Mahasiswa 

mendapat undangan Wisuda bagi yang 

mengikuti wisuda apabila tidak maka akan 

diberikan bukti pengambilan ijazah. 

6. Mahasiswa pergi ke LABORATORIUM untuk cek 

bebas tanggungan. Jika dinyatakan bebas 

tanggungan, maka akan diberikan tanda tangan 

sebagai bukti bebas tanggungan. Jika tidak 

mahasiswa harus melengkapi kewajiban yang ada 

di laboratorium sampai dinyatakan bebas 

tanggungan. 

 

7 Mahasiswa pergi ke PERPUSTAKAAN untuk cek 

bebas tanggungan. Jika dinyatakan bebas 

tanggungan, maka akan diberikan tanda tangan 
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sebagai bukti bebas tanggungan. Jika tidak 

mahasiswa harus melengkapi kewajiban yang ada 

di perpustakaan sampai dinyatakan bebas 

tanggungan. 

8. Mahasiswa pergi ke BIKEM untuk cek bebas 

tanggungan. Jika dinyatakan bebas tanggungan, 

maka akan diberikan tanda tangan sebagai bukti 

bebas tanggungan. Jika tidak mahasiswa harus 

melengkapi kewajiban yang ada di BIKEM sampai 

dinyatakan bebas tanggungan. 

 

9. Mahasiswa kembali datang ke BAA untuk 

mengumpulkan formulir dan syarat-syarat 

pendukung lainnya. 

 

10. Jika dinyatakan lengkap, maka Mahasiswa 

mendapat undangan Wisuda bagi yang mengikuti 

wisuda apabila tidak maka akan diberikan bukti 

pengambilan ijazah. 

 

Berdasarkan Tabel 2, dan berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, 

didapatkan bahwa dalam proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan 

ijazah sebelum terintegrasi, terdapat sepuluh proses yang harus dilakukan oleh 

mahasiswa untuk mendapatkan ijazah baik mengikuti wisuda atau tidak. 

Sedangkan dalam proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah 

setelah terintegrasi terdapat lima proses saja yang harus dilakukan mahasiswa 

untuk melakukan mendapatkan ijazah. Dapat disimpulkan bahwa proses bisnis 

pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah sesudah terintegrasi lebih 

memudahkan mahasiswa dilihat dari segi alur yang dilalui oleh mahasiswa untuk 

mendapatkan ijazah. 

Perbandingan dari Perspektif Akurasi Pengecekan. 
Pada perspektif ini, akan dilihat akurasi pengecekan dalam proses bisnis 

pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah sebelum dan sesudah terintegrasi. 

Akurasi Pengecekan Proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan 

ijazah sebelum terintegrasi. 
Pada Akurasi Pengecekan Proses bisnis pengecekan kelengkapan 

pengambilan ijazah sebelum terintegrasi otorisasi pengecekan dilakukan oleh 

kepala bagian yang berwenang disetiap bagian dan dengan cara memberikan tanda 

tangan dan stempel dari setiap bagian yang terkait apabila mahasiswa tersebut 

dinyatakan bebas tanggungan dari segala kewajiban di setiap bagian yang terkait 

dengan proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah. Seandainya 

terjadi kesalahan pengecekan, maka yang bertanggungjawab adalah setiap bagian 

yang telah memberikan tanda tangan dan stempel pada formulir yang dibawa oleh 

mahasiswa. Hal ini sangat penting mengingat banyak unit yang terkait dengan 

proses pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah sehingga otorisasi menjadi hal 

yang sangat penting. 

Akurasi Pengecekan Proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan 

ijazah sebelum terintegrasi. 

Pada Akurasi Pengecekan Proses bisnis pengecekan kelengkapan 

pengambilan ijazah setelah terintegrasi, maka semua hal yang berhubungan dengan 

pengecekan dilakukan oleh sistem. Otorisasi pengecekan dilakukan oleh kepala 

bagian yang berwenang disetiap bagian dan dengan cara memasukkan tanggal 
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periksa, nama pemeriksa kepada kolom pengecekan yang sudah disediakan 

sebelum data tersebut di kembalikan ke sistem SIWI untuk diproses lebih lanjut 

dapat dilihat pada Gambar 19.  

 
Gambar 19 Otorisasi Pengecekan SIPERPUS 

Apabila mahasiswa tersebut dinyatakan bebas tanggungan dari segala 

kewajiban disetiap bagian yang terkait dengan proses bisnis pengecekan 

kelengkapan pengambilan ijazah, maka status cek akan diubah menjadi OK, jika 

tidak maka status cek TIDAK OK. Semua data ini akan dikembalikan ke SIWI 

untuk proses selanjutnya. Seandainya terjadi kesalahan pengecekan, maka yang 

bertanggungjawab adalah setiap bagian yang telah memberikan status cek bisa 

dilihat dari tanggal periksa dan pemeriksa yang dapat dilihat pada Gambar 20.  

 
Gambar 20 Data Pengecekan SIWI 

Pada Gambar 20 dapat dilihat bahwa semua data tersimpan dalam database 

SIWI, hal ini sangat penting mengingat banyak unit yang terkait dengan proses 

pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah sehingga otorisasi menjadi hal yang 

sangat penting. 

Perbandingan dari Perspektif Peningkatan Standart. 

Pada perbandingan dari perspektif peningkatan standart apa saja yang 

mengalami peningkatan kaitannya dengan proses bisnis pengecekan kelengkapan 

pengambilan ijazah sebelum dan sesudah terintegrasi dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Perbandingan dari Perspektif Peningkatan Standart. 
NO User Standart 

Pelayanan 

Keterangan 

1. Mahasiswa - Proses yang dilalui mahasiswa dalam proses 

bisnis pengecekan kelengkapan 

pengambilan ijazah sebelum terintegrasi 

lebih banyak daripada dengan sistem yang 

sudah terintegrasi. Proses pengecekan pun 

dilakukan lebih cepat sehingga mahasiswa 

sangat merasa dimudahkan dalam mengurus 

pengambilan ijazah. Standart pelayanan 

Universitas kepada mahasiswa menjadi 

meningkat daripada sebelumnya. 

2. KP/TA Meningkat Data mahasiswa dimasukkan langsung oleh 
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KP/TA ke SIWI sehingga data bisa langsung 

diproses oleh sistem dan BAA. Standart 

pelayanan KP/TA meningkat kepada BAA. 

3.  BAA Meningkat Proses pengecekan yang tadinya manual 

sekarang sudah terintegrasi menjadi satu dan 

BAA merupakan bagian yang menggunakan 

SIWI. Standart pelayanan meningkat tapi 

juga pekerjaan lebih banyak yang harus 

dikerjakan kalau dilihat dari segi BAA. 

4. ASRAMA Meningkat Sebelumnya proses dilakukan secara manual 

satu per satu sedangkan setelah terintegrasi, 

maka proses pengecekan dilakukan oleh SIA 

secara otomatis. 

5. KEUANGAN Meningkat Sebelumnya proses dilakukan secara manual 

satu per satu sedangkan setelah terintegrasi, 

maka proses pengecekan dilakukan oleh SIK 

secara otomatis. 

6. LABORATORIUM Meningkat Sebelumnya proses dilakukan secara manual 

satu per satu sedangkan setelah terintegrasi, 

maka proses pengecekan dilakukan oleh SIL 

secara satu per satu juga tapi data sudah 

diintegrasikan dengan SIWI. 

7. PERPUSTAKAAN Meningkat Sebelumnya proses dilakukan secara manual 

satu per satu sedangkan setelah terintegrasi, 

maka proses pengecekan dilakukan oleh 

SIPERPUS secara otomatis. 

8. BIKEM Meningkat Sebelumnya proses dilakukan secara manual 

satu per satu sedangkan setelah terintegrasi, 

maka proses pengecekan dilakukan oleh 

SIBIKEM secara satu per satu juga tapi data 

sudah diintegrasikan dengan SIWI. 

 

5. Simpulan 

Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa pemodelan otomatisasi proses bisnis pengecekan kelengkapan 

pengambilan ijazah UKSW dapat dilakukan menggunakan metode SOMA. 

Dalam proses pengintegrasian sistem tidak bisa dilakukan secara 

desentralisasi disatu unit saja karena berhubungan dengan otorisasi yang 

merupakan hal yang sangat penting. Pengecekan tetap harus dilakukan disetiap 

unit yang terkait dengan proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan 

ijazah.  

Metode SOMA mempermudah dalam proses integrasi sistem, hal penting 

yang harus diperhatikan dalam pengintegrasian sistem kedalam lingkungan SOA 

bukanlah implementasinya melainkan spesifikasi service yang dimiliki sistem 

yang akan diintegrasikan tersebut, dengan adanya spesifikasi service yang jelas, 

pengintegrasian sistem akan menjadi lebih mudah diatur karena kompleksitas 

dapat disederhanakan. 

Metode SOMA tidak terkait dengan teknologi tertentu, tapi lebih ke arah 

pendekatan untuk desain  perangkat lunak lebih flexible. Oleh karena itu 

mendukung integrasi beberapa sistem yang mempunyai bahasa pemrograman atau 

database yang berbeda satu sama lain. Hasil analisis dalam proses pengintegrasian 



20 

 

sistem tidak bisa dilakukan secara desentralisasi disatu unit saja karena 

berhubungan dengan otorisasi yang merupakan hal yang sangat penting. 

Pengecekan tetap harus dilakukan disetiap unit yang terkait dengan proses bisnis 

pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah. 

Proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah di UKSW 

sebelum terintegrasi membutuhkan banyak waktu karena banyak proses yang 

harus dilakukan, sedangkan proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan 

ijazah setelah terintegrasi jauh lebih cepat dan mudah apabila dilihat dari segi user 

yaitu mahasiswa. Dari segi KP/TA, BAA, Asrama, Keuangan, Perpustakaan, 

BIKEM, dan Laboratorium cukup mengakses sistem yang sudah disediakan dan 

melakukan pengecekan secara otomatis karena sistem sudah diintegrasikan satu 

sama lain sehingga memudahkan setiap unit yang terkait dengan proses bisnis 

wisuda. Pada proses bisnis pengecekan kelengkapan pengambilan ijazah sebelum 

dan sesudah terintegrasi standart pelayanan bagi setiap user yang terlibat 

meningkat dibandingkan dengan sebelum terintegrasi. 
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