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1. Pendahuluan

SIAK merupakan sistem informasi atau aplikasi yang ditujukan untuk
memfasilitasi pelayanan di bidang administrasi kependudukan. Kota Salatiga adalah
salah satu kota yang telah menggunakan SIAK Offline, dan hingga bulan Juni 2012
telah menggunakan SIAK versi 2.2 yang merupakan versi standar nasional. SIAK
pada kota Salatiga berbasis aplikasi web, menggunakan basis data Oracle 11G, dan
berjalan pada Windows Server 2008 yang terpusat di kantor DUKCAPIL.
Kelengkapan infrastruktur jaringan seperti internet, Wi-Fi, dan LAN memungkinkan
setiap instansi yang terkait dengan kependudukan pada kota Salatiga dapat mengakses
web SIAK dan melakukan rekam data secara realtime. Sesuai hasil survei di
DUKCAPIL, diketahui bahwa SIAK belum bekerja secara terpisah atau terdistribusi
dan web cadangan kurang optimal karena terdapatnya faktor kelalaian pengguna
sehingga ketika terjadi bencana alam, serangan virus, dan maintenance web SIAK,
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aktivitas rekam data dan pelayanan publik terganggu bahkan tidak dapat dilakukan
untuk sementara waktu. Selain terhambatnya pengoperasian yang telah disebutkan,
ekspansi layanan dan penyebaran data yang belum maksimal juga menjadi hambatan
bagi yang membutuhkan.

Perancangan dan penerapan sistem terdistribusi untuk SIAK dilakukan agar
dapat meminimalkan kemungkinan pengoperasian SIAK terhambat ketika terjadi
gangguan dan kerusakan pada salah satu atau beberapa piranti kebutuhan SIAK.
Penerapan sistem terdistribusi dipilih karena memiliki kemampuan penyebaran
informasi dan pembagian sumber daya dengan efektif, luas, efisien, serta memiliki
banyak macam teknologi. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan,
maka pengembangan sistem terdistribusi diterapkan untuk SIAK menggunakan
teknologi RMI untuk mengatasi pembagian kinerja sistem dan web service untuk
melakukan ekspansi data. Sebagai batasan masalah, SIAK yang dibangun tidak
bersifat menggantikan SIAK yang telah ada sebelumnya namun berfungsi sebagai
pemodelan SIAK dengan arsitektur sistem terdistribusi dan pada penelitian ini tidak
akan membahas tentang replikasi basisdata.

2. Kajian Pustaka

Penelitian Soemantri (2005) yang berjudul Membangun Sistem Komputer
Terdistribusi Dengan Pemrograman C++ dijelaskan bahwa sistem terdistribusi
menjadi solusi agar beban kerja server tidak menjadi berat karena secara fisik
kerja server dilakukan oleh beberapa komputer atau mesin sehingga server
merupakan kesatuan dari beberapa mesin atau komputer. Salah satu contoh penerapan
sistem terdistribusi adalah Automatic Banking pada sistem teller machine [1].
Penelitian tentang sistem terdistribusi lainnya yang berjudul Sistem Terdistribusi Data
Akademik Berbasis Web Pada Sekolah Kristen Bina Bakti Bandung oleh Hutahaean
(2010) dijelaskan bahwa dengan menerapkan sistem terdistribusi, pemrosesan
informasi dapat didistribusikan pada beberapa komputer dan tidak terbatas pada
satu mesin saja sehingga kinerja pemrosesan dan penyebaran informasi semakin
cepat [2].

Dalam jurnal penelitian tentang SIAK oleh Setiadi (2007) yang berjudul
Perubahan Arsitektur Basis Data dan Aplikasi Administrasi Kependudukan yang
Sejalan dengan Otonomi Daerah, terdapat kesimpulan berdasarkan evaluasi tentang
SIAK yang telah berjalan. Kesimpulan dalam jurnal ini adalah perlunya
mempertimbangan rancang bangun aplikasi yang terdistribusi, basisdata yang
terkonsolidasi, dan jaringan komunikasi data untuk pencapaian operasional yang
lebih ekonomis [3]. Dalam penelitian ini, pengembangan sistem terdistribusi akan
diterapkan pada SIAK Offline dengan melakukan integrasi teknologi RMI dan
web service. Penggunaan dua teknologi yaitu RMI dan web service pada sistem ini
dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja SIAK, dimana RMI digunakan untuk
melakukan pembagian kinerja sistem dan web service digunakan untuk kebutuhan
ekspansi data yang lebih luas.

Sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer yang dihadapkan kepada user
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sebagai kesatuan sistem yang koheren. Sistem terdistribusi terdiri dari otonom
komputer atau kumpulan komputer yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu tujuan.
Sistem terdistribusi diatur oleh middleware yang mampu mendistribusikan informasi
pada setiap aplikasi dan antar komputer melalui jaringan. Sistem terdistribusi memiliki
beberapa tujuan, yaitu : 1). Berbagi sumber daya, seperti processor, memori, printer,
aplikasi, data, informasi, dan lain sebagainya; 2). Menjaga transparansi sumber daya
dan data. Pengguna tidak perlu mengetahui letak sumber data, posisi atau lokasi
server, maupun tentang alamat sumber data; 3). Tetap terbuka bagi sistem lain selama
sistem lain tersebut memenuhi standar dan peraturan pada sistem terdistribus; 4).
Memiliki skalabilitas, maksudnya sistem terdistribusi dapat diperluas sesuai dengan
kebutuhan tanpa mengurangi performa sistem [4].

Gambar 1 Sistem Terdistribusi [4]

Fragmentasi data pada sistem terdistribusi terbagi menjadi dua, yaitu
fragmentasi data secara vertikal dan horizontal. Fragmentasi secara horizontal adalah
pemecahan subset dari tupel atau baris yang dihasilkan dari relasi beberapa tabel
sehingga pemilahan data dapat dilihat berdasarkan jumlah data dan kriteria atau
filter tertentu tanpa merusak keutuhan data dan relasi pada join data. Penyusunan
subset secara teknis dapat menggunakan perintah limit, where, dan klausa agregat-
having. Fragmentasi secara vertikal adalah fragmentasi data pada skema relasi tabel
berdasarkan kolom dan memungkinkan user dapat mendapatkan data dengan
melakukan seleksi kolom yang dibutuhkan tanpa merubah data dan nilai yang terdapat
pada relasi aslinya sehingga tetap valid. Selain fragmentasi data, syarat yang harus
terdapat di dalam sistem terdistribusi adalah kemampuan aplikasi untuk tetap dapat
beroperasi ketika middleware dalam keadaan tidak aktif.

RMI atau Remote Method Invocation merupakan produk dari Sun
Microsystem (sekarang Oracle) dan salah satu teknologi sistem terdistribusi yang
digunakan pada bahasa pemrograman Java. RMI mempermudah developer untuk
merancang aplikasi terdistribusi dimana method dari remote object dapat dipanggil
melalui JVM (Java Virtual Machine) lain yang berada pada mesin atau komputer
lain. Salah satu perbedaan RMI dengan client-server biasa adalah RMI memiliki
live multi thread tersendiri yang akan otomatis tereksekusi ketika aplikasi server
berjalan dan memiliki naming registry sehingga keamanan terjaga. RMI memiliki
dukungan paradigma pemrograman berorientasi objek dan memungkinkan aplikasi
mengadaptasi teknologi komputasi terdistribusi berorientasi objek dan arsitektur n-
tier. Dukungan Distributed Garbage Collection pada RMI memungkinkan untuk
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mengumpulkan remote object yang tidak lagi dipakai oleh client maupun server
sehingga tidak memberatkan memori sistem [5].

Gambar 2 Skema Client-Server RMI Java [5]

Web service merupakan aplikasi internet yang mempunyai sifat interoperable
yaitu dapat diakses dan mengakses aplikasi lain dengan platform ataupun bahasa
yang berbeda-beda sehingga sistem basis data yang berbeda-beda tidak menjadi
kendala. Operasi yang terjadi pada web service digambarkan sebagai hubungan
antar tiga pihak yang berbeda, yaitu Service Provider, Service Registry, dan Service
Requestor. Service Provider adalah pihak yang menyediakan layanan yang
dipublikasikan di internet dan mendaftarkan layanan yang dimiliki kepada Service
Registry. Service Registry bertugas untuk melakukan pencatatan layanan yang
dilakukan oleh Service Provider. Service Requestor merupakan pihak yang akan
membutuhkan layanan di internet. Melalui Service Registry, Service Requestor
dapat mengetahui lokasi Service Provider yang memiliki layanan yang dibutuhkan
[6].

Gambar 3 Hubungan Antar Pihak pada Web Service  [6]

Web service terdiri dari beberapa komponen, seperti XML, SOAP, WSDL,
dan UDDI. Web service memanfaatkan XML atau Extensible Markup Language
untuk berkomunikasi, sehingga komunikasi antara Service Provider, Service
Registry dan Service Requestor. Protokol komunikasi diatur oleh SOAP atau Simple
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Object Access Protocol, dan protokol komunikasi dapat berupa TCP, HTTP, atau
SMTP. WSDL atau Web Service Description Language bertugas untuk
menerangkan web service yang tersedia pada suatu Service Registry dan UDDI
bertugas untuk mencatat web service serta memberitahukan lokasi Service Provider
bila kelak dibutuhkan [7].

Gambar 4 Perspektif Administrasi Kependudukan  [8]

Administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
dan pengolahan informasi. Pendaftaran penduduk yang meliputi pencetakan dokumen
seperti biodata penduduk, kartu keluarga, dan KTP. Pencatatan sipil meliputi
kelahiran, kematian, perkawinan. Pengelolaan informasi adalah pengelolaan data
dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Administrasi kependudukan
dilakuakan oleh tiap TPDK (Tempat Perekaman Data Kependudukan) yang berupa
kantor kecamatan dan kota [8].

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada pembuatan aplikasi ini yaitu prototyping model.
Tujuan prototyping model adalah melakukan interaksi dengan pengguna untuk
mengetahui tujuan pembuatan aplikasi, kebutuhan, dan keadaan sesungguhnya dalam
pembuatan prototype yang secara berkala akan dilakukan evaluasi prototype oleh
pengguna hingga tercapainya kesepakatan. Secara ideal, prototyping model akan
berfungsi sebagai sebuah mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan perangkat
lunak, dan developer dapat menggunakan tools atau alat yang ada untuk membangun
aplikasi dengan lebih cepat [9].
1. Listen to customer. Tahap ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara

bersama bapak Andi dan bapak Lilik pada tanggal 21 Juni 2012, selaku staff
DUKCAPIL, administrator dan staff IT SIAK kota Salatiga. Tujuan dari tahap
ini adalah mengetahui keadaan SIAK di kota Salatiga saat ini di beberapa instansi
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kependudukan, mengumpulkan form data, informasi tentang proses pelayanan
kependudukan pada SIAK, dan melakukan analisis agar dapat dilakukan
pemodelan sistem.

2. Build or revise mock-up. Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan sistem
berdasarkan hasil analisis, dan desain sistem dari tahap listen to customer dan
kembali dipresentasikan di DUKCAPIL. Tahap ini dilakukan secara bertahap.
Pada tanggal 12 Juli 2012 presentasi desain prototype yang pertama dilakukan
dengan tujuan mempertegas business logic dan model infrastruktur yang akan
dibangun. Pada tanggal 20 Juli 2012 presentasi prototype aplikasi dilakukan
sesuai dengan evaluasi. Pada tanggal 27 Juli 2012 presentasi akhir prototype
dilakukan di DUKCAPIL, Kantor Kecamatan Sidorejo, dan Kantor Kecamatan
Tingkir.

3. Customer test drive mock-up. Pada tahap ini dilakukan uji aplikasi SIAK dan
setiap unitnya. Indikasi perbaikan teknis, setiap bug, dan transaction akan
ditunjukan pada log untuk mengetahui letak error, dan performa. Setiap hasil uji
akan kembali dilakukan build or revise mock-up.

Gambar 5 Prototyping Model [9]

Arsitektur sistem terdistribusi yang akan diterapkan pada SIAK akan dibagi
menjadi tiga bagian, yaitu komputer yang berfungsi sebagai server SIAK service
dan basis data, komputer IBM WASCE yang menyediakan web SIAK dan layanan
web service, dan komputer client. Perancangan sistem dalam penelitian ini
menggunakan Unified Modelling Language (UML).

Gambar 6 menjelaskan tentang arsitektur SIAK yang dibangun. Pada arsitektur
tersebut terdapat beberapa lapisan atau tier sehingga dapat dilakukan pembagian
kerja. Komputer IBM WASCE dengan komputer server SIAK service terhubung
melalui RMI untuk pembagian kinerja sistem. Sedangkan dari web SIAK akan
terhubung ke komputer Kelurahan atau komputer DUKCAPIL kota lain dengan
menggunakan web service. Struktur lapisan atau tier dapat dilihat pada Gambar 7.
Web SIAK pada IBM WASCE terletak pada tier presentation, sedangkan SIAK
service terletak pada tier application dan basis data MySQL terletak pada basis
data.
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Gambar 6 Arsitektur SIAK

Gambar 7 Lapisan atau Tier Arsitektur [3]

Use-case diagram pada sistem memiliki empat aktor yaitu admin
DUKCAPIL, petugas kecamatan, petugas kelurahan, dan DUKCAPIL kota lain.
Setiap aktor dibedakan berdasarkan kemampuan dan hak aksesnya. Aktor sentral
dalam sistem ini adalah pada admin DUKCAPIL karena memiliki akses manajemen
pada sistem dan data pokok yang dibutuhkan oleh instansi lainnya seperti petugas
kecamatan, kelurahan, dan  DUKCAPIL kota lain. Petugas Kecamatan dan
Kelurahan dapat melihat data penduduk pada setiap wilayahnya, sedangkan
DUKCAPIL kota lain hanya dapat melihat data tentang penduduk yang akan pindah
ke wilayahnya, dan admin DUKCAPIL dapat melihat data penduduk secara
keseluruhan. First iteration use-case diagram pada sistem ini dapat dilihat pada
Gambar 8. Activity diagram menjelaskan proses dari suatu aktivitas dari awal
mulai hingga akhir penggunaan sistem. Dalam pemodelan kebutuhan ini, terdapat
tiga aktivitas dari tiap aktor yaitu admin DUKCAPIL, petugas kecamatan, petugas
kelurahan, dan DUKCAPIL lain.
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Gambar 8 First-Iteration Use-case SIAK

Gambar 9 Activity Diagram Admin DUKCAPIL

Gambar 9 menjelaskan tentang runutan aktivitas yang dapat dilakukan oleh
admin DUKCAPIL. Aktivitas yang dapat dilakukan adalah setelah memilih menu
adalah melihat data penduduk, melihat permohonan, maintenance user,
maintenance data pokok, dan mencetak dokumen. Untuk maintenance data pokok
akan dilakukan validasi oleh sistem, dan untuk melihat data peduduk dan melihat
permohonan sistem akan menampilkan data pada admin DUKCAPIL.
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Gambar 10 Activity Diagram Petugas Kecamatan

Gambar 10 menjelaskan tentang runutan aktivitas yang dapat dilakukan oleh
petugas kecamatan setelah memilih menu. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh petugas
kecamatan adalah melihat data penduduk, maintenance biodata, maintenance
permohonan, dan mencetak dokumen. Untuk setiap aktivitas maintenance akan
dilakukan validasi oleh sistem. Untuk aktivitas pencetakan dokumen, sistem akan
menampilkan dalam bentuk dokumen PDF.

Gambar 11 Activity Diagram Kelurahan dan DUKCAPIL Lain
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Gambar 11 menjelaskan tentang runutan aktivitas yang dapat dilakukan oleh
petugas kelurahan dan DUKCAPIL lain. Petugas kelurahan dan DUKCAPIL lain
memiliki satu aktivitas yang sama yaitu lihat data penduduk, tetapi jenis pencariannya
berbeda. Petugas kelurahan dapat melihat keseluruhan data penduduk untuk di setiap
daerahnya, sedangkan DUKCAPIL lain dapat melihat data penduduk yang akan
pindah ke daerahnya.

4. Hasil dan Pembahasan

Aplikasi SIAK service atau middleware yang berupa windows service.
Aplikasi ini merupakan middleware yang menyediakan koneksi client-server
dengan. Gambar 12 merupakan implementasi SIAK service yang telah teregristrasi
sebagai service pada komputer yang berfungsi sebagai server SIAK service dan
basis data.

Gambar 12 Implementasi SIAK Service

Aplikasi web SIAK menyediakan web service agar dapat berkomunikasi
dengan aplikasi lain yang berbeda platform. Web service dibangun dengan web
service Apache Axis. Gambar 13 merupakan implementasi web service SIAK.

Gambar 13 Implementasi Web Service DUKCAPIL Salatiga dengan Eclipse WST

Implementasi transformasi data pada sistem terdistribusi dilakukan pada setiap
data berdasarkan lapisan atau tier arsitektur sistem terdistribusi. Lapisan sistem
dibagi menjadi tiga, yaitu komputer server dan basis data, komputer web server,
dan komputer client. Transformasi data dilakukan pada setiap tier atau lapisan
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seperti yang ditunjukan pada Gambar 14.

Gambar 14 Penerapan Remote Object Wilayah

Perubahan data yang dilakukan dimulai dari bentuk Hibernate ORM object
session menjadi list of object dan terakhir dalam bentuk JSON atau dalam bentuk
XML. Format data dalam bentuk JSON memungkinkan browser client melakukan
query secara lokal dengan AJAX sehingga kerja server lebih ringan. Implementasi
dapat dilihat pada Gambar 15.

Gambar 15 Implementasi Hasil Transformasi Data

Setelah dilakukan implementasi terhadap SIAK service dan web SIAK,
berikut adalah hasil implementasi RMI SIAK service untuk mendapatkan data
wilayah yang merupakan salah satu bagian dari data pokok pada web SIAK untuk
DUKCAPIL. Penerapan remoting SIAK service untuk data wilayah adalah dengan
menggunakan remote object Kecamatan dan Kelurahan.

Gambar 16 Penerapan Remote Object Wilayah
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Selain untuk penerapan pada data pokok, RMI SIAK service turut diterapkan
pada data pengguna yang merupakan salah satu bagian dari data user pada web
SIAK untuk DUKCAPIL. Penerapan remoting SIAK service untuk data pengguna
adalah dengan menggunakan remote object pengguna.

Gambar 17 Penerapan Remote Object Penduduk

Gambar 18 Penerapan Remote Object untuk Cetak KTP

Penerapan remote object pada SIAK untuk Kecamatan difokuskan pada
pencetakan dokumen. Salah satu dokumen yang dicetak melalui remote object
adalah dokumen KTP bagi penduduk. Gambar 18 merupakan salah satu penerapan
remote object untuk mencetak KTP. Penerapan web service dibagi menjadi dua
yaitu web service untuk layanan kelurahan dan web service untuk layanan info
penduduk pindah. Web service digunakan pada ASP.NET untuk web tablet dan
ASP.NET untuk web info kota. Gambar 19 merupakan implementasi web service
SIAK pada web tablet dan Gambar 20 merupakan implementasi web service SIAK
pada web Info Kota.
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Gambar 19 Penerapan Web Service SIAK pada ASP.NET Web Tablet

Gambar 20 Penerapan Web Service SIAK pada ASP.NET Web Info Kota

Pada penelitian ini digunakan beberapa pengujian dari hasil implementasi, yaitu
pengujian validasi, pengujian durability, dan pengujian kesesuaian sistem. Pengujian
validasi ditujukan untuk mengetahui kesesuaian input, proses, dan output pada
setiap unit. Pengujian durability ditujukan untuk mengetahui performa pada setiap
komponen sistem. Pengujian kesesuaian sistem ditujukan untuk mengetahui pendapat
akhir tentang sistem dari sisi pengguna. Tabel pengujian validasi sistem yang telah
dilakukan pada setiap unit case oleh peneliti dapat dilihat pada Tabel 1.
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Tabel 1 Tabel Pengujian Validasi

No. Test Case Jenis Uji Hasil 
1 Login Service mati Alert exception RMI 

   Service hidup Redirect menu utama 
2 Login Hak akses tidak sesuai Alert peringatan hubungi admin 

   Hak akses sesuai Redirect menu utama 
3 Login Salah login Alert peringatan hubungi admin 

   Hak akses sesuai Redirect menu utama 
4 Tree Hapus root utama Alert peringatan dilarang menghapus 
5 Tree Tambah anak leaf Alert peringatan dilarang menambah 

6 NIK Tambah Biodata Gagal 
Alert NIK tidak dapat dilakukan 
generate 

   Tambah Biodata Sukses Alert NIK 

7 No KK Tambah KK Gagal 
Alert No KK tidak dapat dilakukan 
generate 

   Tambah KK Sukses Alert No KK 
8 Data Tambah Gagal Alert data tidak dapat ditambahkan 

   Tambah Sukses Alert data berhasil ditambahkan 

9 Data Ubah Gagal 
Alert data tidak dapat dilakukan 
perubahan 

   Ubah Sukses Alert data berhasil dirubah 
10 Data Hapus Gagal Alert data tidak dapat dihapus 

   Hapus Sukses Alert data telah dihapus 
11 Web service Autentikasi Gagal Redirect home 

   Autentikasi Sukses Redirect menu utama 
 

Pengujian pada Gambar 21 menunjukan bahwa dengan sistem terdistribusi,
pengguna tidak akan mengetahui letak file atau sumber data. Data yang dikirimkan
berupa stream dan pada remote hanya akan ditulis dalam bentuk string tanpa
mengandung unsur sumber lokasi file.

Gambar 21 Remote Object File Log

Pengujian durability memanfaatkan Web Stress Tool untuk simulasi 100
pengunjung dan Chrome Developer Tool untuk mengetahui performa web. Tabel 2
menunjukan bahwa dengan 100 pengunjung SIAK, performa service SIAK dalam
keadaan startup dengan status list mapping membutuhkan waktu hingga 15 detik
untuk melakukan query pertama, Sedangkan ketika service SIAK sudah berjalan
sebelumnya membutuhkan waktu 0.985 detik untuk merespon request dari web
SIAK. Perpindahan IP SIAK service membutuhkan waktu 25 detik.
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Tabel 2 Tabel Status SIAK Service

SIAK Service (100 Pengunjung) 
Keadaan Waktu Status 
Startup 15 detik Mapping Hibernate 
Started 0.985 detik - 

Switch IP 25 detik Pindah IP 
 

Tabel 3 menunjukan bahwa dengan 100 pengunjung untuk menampilkan data
penduduk membutuhkan 556 milidetik, cetak KTP 9.74 detik, dan cetak kartu
keluarga 2.35 detik. Sedangkan dengan local query JSON tidak terdapat
penambahan waiting timeline pada server.

Tabel 3 Tabel Uji Performa pada Browser Chrome

SIAK Web (100 Pengunjung)  
Penduduk (Lihat)  

  
 KTP (Cetak) 

  
Kartu Keluarga (Cetak)  

 

Pengujian pada Tabel 4 menunjukan bahwa dengan 100 pengunjung SIAK
untuk untuk melakukan penanganan ketika melihat data penduduk, server web
aplikasi memiliki selisih penggunaan memory hingga 270 MB dan JVM heap tetap
60 MB, sedangkan pada SIAK service hanya membutuhkan memory sebesar 46
MB dari 1 GB. Sedangkan dengan local query tidak terdapat penambahan memory
pada SIAK service.

Tabel 4 Tabel Memory

 Memory (100 Pengunjung) 
Komputer Penggunaan RAM 
Server web 2.51 GB s/d 2.78 GB 

SIAK Service 40 MB + Wrapper 6 MB 
 

Pengujian di kantor DUKCAPIL dan kantor kecamatan Sidorejo serta Tingkir
dilakukan pada tanggal 27 Juli 2012. Pengujian dilakukan dengan melakukan demo
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aplikasi, wawancara evaluasi, dan check list kesepakatan kebutuhan sistem. Tabel
5 dan Tabel 6 adalah hasil pengujian yang didapatkan dari setiap instansi yang
dikunjungi.

Tabel 5 Uji Kecamatan

Kecamatan 
Tingkir User interface menarik sehingga dianggap mudah  

secara operasional dan sesuai dengan prosedur. Uji 
coba pada jaringan lokal tidak terasa berat. 

Sidorejo Web mudah dipelajari, dan data pokok sudah 
dinamik. Sistem terdistribusi tidak tampak secara 
fisik. 

 

Tabel 6 Uji DUKCAPIL

DUKCAPIL 
Tahap Hasil 

Operasional Sesuai dengan aturan Open Source ! 
Kelengkapan Sistem Sesuai dengan permintaan 20 Juli 2012 
Arsitektur Sistem Web service memiliki nilai lebih 
  RMI meski secara fisik tidak terlihat, 

tapi secara operasional dinilai 
bermanfaat 

Performa Secara lokal dinilai cukup baik 
 

 

5. Simpulan

Berdasarkan dari implementasi dan hasil pengujian validasi, durability, dan
kesesuaian sistem terdapat beberapa kesimpulan yang didapat. Pengujian validasi
menunjukan bahwa sistem yang dibangun memiliki input, proses, dan output yang
lengkap dengan hasil serta proteksinya dapat menutup beberapa celah yang
ditemukan secara teknis pada fitur utama. Kesimpulan lain yang didapat pada
pengujian ini adalah, SIAK yang dibangun sudah memiliki proteksi transparansi
terhadap sumber data yang dimiliki dengan contoh kasus remote object file log.
Pengujian durability untuk SIAK dengan arsitektur sistem terdistribusi terdapat
kesimpulan bahwa dengan 100 pengunjung, SIAK service dapat melakukan
pemrosesan query dinilai cukup cepat dengan kurun waktu dibawah satu detik ketika
sudah dalam keadaan started dan mampu melakukan perpindahan IP secara
otomatis dalam kurun waktu 25 detik ketika terjadi salah satu service tidak dapat
digunakan. Penggunaan local query dengan memanfaatkan JSON sebagai salah
satu partisi tier presentation memiliki kesimpulan dapat menghasilkan penyusutan
waiting timeline pada server web sehingga kinerja SIAK service turut tidak
terbeban oleh query untuk pencarian data yang dilakukan oleh pengguna pada web.
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Hasil pengujian kesesuaian sistem memiliki kesimpulan bahwa SIAK yang telah
dibangun sudah memenuhi standar operasional dan memiliki user antarmuka yang
mudah dimengerti. Meski secara fisik tidak terlihat perbedaan dengan web biasa,
namun secara operasional SIAK yang dibangun telah terbukti menggunakan arsitekur
sistem terdistribusi dengan adanya beberapa aplikasi yang saling berkesinambungan
dalam bekerja serta mudah untuk dilakukan konfigurasi jaringan aplikasi SIAK.
Pemanfaatan web service untuk berkomunikasi dengan platform lain secara luas
turut menjadi nilai lebih untuk dikembangkan di kemudian hari.
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