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Abstraksi: 

Membuat framework aplikasi berbasis SOA untuk integrasi berbagai aplikasi bisnis yang dipakai oleh PT. 

XYZ 
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Identifikasi Masalah 

Seperti umumnya perusahaan yang terdiri dari berbagai departemen, PT XYZ telah 

menggunakan berbagai aplikasi untuk mendukung operasionalnya, antara lain: 

 

• Aplikasi Keuangan untuk Departemen Finance 

• Aplikasi Human Resource Management untuk Departemen HRD 

• Aplikasi Software Development untuk Developer 

• Aplikasi Software Versioning untuk Departemen QA 

• Aplikasi Portfolio Program Management untuk Departemen Program Management 

 

Masing-2 aplikasi memiliki database tersendiri dan disimpan di server yang tersebar di 

beberapa lokasi. Masalah yang dirasakan oleh Perusahaan adalah: 

 

• Informasi-2 belum terdistribusi secara otomatis ke user pada proses bisnis berikutnya. 

Hal ini diakibatkan antara lain ketersediaan informasi output suatu proses tidak 

diketahui secara transparan. Hal ini mengakibatkan tidak sinkronnya informasi antar 

bagian. 

• Entry manual untuk update aplikasi lain mengakibatkan adanya duplikasi entry.  

 

Solusi yang diharapkan adalah otomatisasi pertukaran data antar aplikasi untuk mengurangi 

duplikasi entry data. Pilihan solusi yang tersedia antara lain: 

 

1. Membuat aplikasi ERP untuk menangani proses bisnis PT XYZ 

2. Membeli atau Implementasi software license / opern source ERP yang mampu 

mengintegrasikan seluruh aplikasi dan datanya kedalam aplikasi baru 

3. Membeli API agar mampu mengkomunikasikan aplikasi-2 tersebut 

4. Mengembangkan aplikasi berbasis SOA untuk integrasi aplikasi bisnis yang sudah ada 

 

Penulis hanya akan fokus terhadap solusi keempat yaitu pengembangan aplikasi berbasis SOA. 

Namun mengingat pengembangan aplikasi lain masih terus berlangsung, maka prioritas penulis 

saat ini adalah menyusun framework integrasi aplikasi di PT XYZ sehingga pengembangan 

aplikasi selanjutnya bisa menggunakan framework ini sebagai acuan. 

SOA adalah arsitektur software dimana seluruh sistem infiormasi dianggap sebagai kumpulan 

service yang beroperasi dan dapat digunakan secara bebas melalui interface tertentu (service 

bus) yang bersifat independent dari platform dan hardware tertentu. 



 
 

Gambar 1. Service-Oriented Architecture 



Tujuan 

Membuat framework integrasi berbasis SOA untuk berbagai aplikasi bisnis yang dipakai oleh PT. 

XYZ. Beberapa contoh pengembangan aplikasi berbasis SOA dapat dilihat dalam contoh berikut: 

1. Penggunaan SOA untuk Integrasi informasi enterprise (EII) atau biasa disebut integrasi 

data, file sharing atau file messaging 

2. Penggunaan SOA untuk web-enable sistem legacy atau biasa disebut “screen scrapping” 

atau “re interfacing” 

3. Penggunaan SOA untuk melaporkan off load menggunakan migrasi data atau biasa 

disebut penyimpanan data legacy operasional  modernisasi report atau konsolidasi BI 

4. Penggunaan SOA untuk end-to-end atau berfungsi sebagai model Software-as-Service 

atau integrasi SOA legacy 

 

 



Manfaat 

Dari sudut pandang bisnis, implementasi SOA akan memberikan keuntungan dalam 4 kategori 

berikut: 

 

1. Mengurangi biaya Integrasi 

Pendekatan implementasi “loosely-coupled” (perikatan-renggang) akan memperkecil 

tingkat kerumitan dan biaya integrasi serta pengelolaan environment computer yang 

terdistribusi 

 

2. Meningkatkan tingkat penggunaan asset 

Salah satu benefit penting SOA adalah user dapat membuat proses bisnis baru dan 

aplikasi campuran dari service yang sudah tersedia. Dengan kata lain reuse service 

menjadi kata kunci dibanding integrasi aplikasi 

 

3. Meningkatkan kecerdasan bisnis 

Kedua benefit diatas lebih berpusat pada teknologi sedangkan user bisnis menghendaki 

keluwesan yang lebih tinggi dari IT. User menghendaki kendali yang segera dalam 

opersionalnya sehingga mereka mampu melakukan perubahan-2 cepat karena ada 

kebutuhan pasar yang mendesak 

 

4. Mereduksi resiko bisnis 

Implementasi SOA dengan tujuan pengedalian proses bisnis, menyelenggarakan 

keamanan di seluruh perusahaan, privasi serta kebijakan implementasi dan 

menyediakan jejak informasi yang auditable merupakan contoh reduksi risk yang hatrus 

dihadapi perusahaan 

 



Landasan Teori 

SOA adalah pola disain layanan agnostic yang terdiri dari loosely coupled, discoverable, 

reusable dan platform interoperable dimana masing-2 layanan tersebut mengikuti standar yang 

telah ditetapkan. Setiap layanan ini dapat diikat atau bebas setiap saat dan sesuai 

kebutuhan[14] 

 

SOA mendefinisikan bagaimana komponen software yang disebut services diorganisir kedalam 

suatu struktur untuk mendukung kebutuhan bisnis [11]. Web services adalah komponen 

software yang betugas dalam pertukaran informasi didalam environment heterogen termasuk 

internet [11]. 

Service adalah kelompok fungsi independen yang tidak saling berhubungan langsung kecuali ke 

interface service. Service ini dapat berjalan diberbagai platform OS, digunakan di berbagai 

lokasi serta ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman.[13] 

Service bus memungkinkan komunikasi antara service-2 tersebut. Interface service adalah 

metode standard komunikasi yang dapat dipakai siapapun tanpa membedakan vendornya. 

Service bus akan menyembunyikan bagian mana dari service yang berkomunkiasi dengan 

aplikasi.[13] 

 

Gambar 2. Workflow dan services 

SOA menggunakan paradigma find-bind-execute seperti pada gambar  [15]. Penyedia service 

meregister servicenya kedalam registry public. Kemudian registry ini digunakan oleh pemakai 

untuk menemukan service yang sesuai dengan kriteri yang dikehendaki. Apabila didalam 

registry ini terdapat service yang dikehendaki, maka pemakai akan diberi kontrak dan alamat 

akhir service tersebut. 



 

Gambar 3. Paradigma SOA's Find-Bind-Execute 

 

Aplikasi berbasis SOA adalah aplikasi multi-tier terdistribusi yang memiliki layer presentasi, 

business logic dan persistence. Services merupakan bidang bangunan aplikasi SOA. Walaupun 

berbagai fungsi dapat dibuat didalam services tersebut, namun hal tersebut merupakan 

tantangan tersedniri dalam mendefinisikan interface service yang sesuai dengan tingkat 

abstraksi yang dikehendaki.  

Berikut ini contoh topologi salah satu produk Service Bus yang ada dipasaran: [12] 

 

Gambar 4. Topologi Service Bus 

 



Hipotesis 

Hipotesis 1 

Aplikasi berbasis SOA mampu melakukan otomatisasi pertukaran data antar aplikasi multi 

platform di PT XYZ, sehingga mereduksi duplikasi entry dan meningkatkan otomatisasi 

pertukaran data. 

Hipotesis 2 

Agar pengembangan aplikasi berbasis SOA dapat berjalan berkesinambungan sesuai kebutuhan 

bisnis proses perusahaan, maka perlu dibuat Framework Aplikasi Integrasi berbasis SOA 

sehingga tujuan effisiensi pemanfaatan komponen yang sudah ada dapat tercapai. 



Methodologi Penelitian 

Mengingat sifat temuan  tidak diperoleh secara prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya [16], 

maka penulis akan menggunakan metode kualitatif untuk penelitian ini.  Adapun langkah-2nya adalah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan Informan Kunci atau Responden Penelitian 

Informan kunci adalah personil entry data dan repondennya adalah pengguna informasi baik di 

level manajemen menengah atau atas. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Menggunakan teknik interview eksploratif 

 

3. Pengumpulan Data 

Pengumpulan Data dilakukan selama periode 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan jadual sbb: 

a.  proses pertukaran data bulan pertama berupa pengamatan 

b. bulan kedua dilakukan coding dan implementasi dan  

c. bulan ketiga melakukan pengamatan hasil pengolahan aplikasi yang dibuat 

 

4. Disain Framework 

Membuat disain framework dan disain aplikasi sampel otomatisasi pertukaran data diantara 2 

aplikasi bisnis legacy PT XYZ 

 

5. Sampling Aplikasi 

Membuat aplikasi berbasis SOA untuk integrasi aplikasi HRD dengan aplikasi project 

management untuk pertukaran data kompetensi dan utilisasi resources. 

 

6. Pengujian 

Pengujian aplikasi integrasi untuk melihat tingkat keberhasilan otomatisasi pertukaran data 

antara aplikasi yang sudah ditentukan.  Pengujian dilakukan dengan cara: 

a. Memverifikasi jumlah data yang dipertukarkan secara batch 

b. Memvalidasi isi data yang dipertukarkan 

c. Interview dengan informan kunci dan responden penelitian  

 

7. Dokumentasi hasil-hasil penelitian. 

 

 

 

 



Hasil Pengujian Hipotesis yang Diharapkan 

1. Aplikasi integrasi berbasis SOA mampu mengotomatisasi pertukaran data dari aplikasi HRD ke 

aplikasi Portfolio Management. Hipotesis 1 berarti benar. 

2. Framework aplikasi integrasi berbasis SOA bisa diterapkan dan dapat digunakan sebagai acuan 

development aplikasi integrasi sejenis. Hipotesis 2 berarti benar. 
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