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1 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut suatu bidang 

pendidikan untuk menerapkan teknologi tersebut dengan meningkatkan integrasi 

data antar bagian, integrasi antar bagian menggunakan sistem mampu untuk  

menghadirkan  proses  dan  aktifitas pendidikan  yang  cepat,  berkualitas, dan 

berdaya saing. Dalam melaksanakan  pengembangan  dan  pengintegrasian  sistem  

dan aplikasi, organisasi diperhadapkan dengan tantangan yang muncul  

diantaranya  bagaimana  menggunakan  kembali  data atau  informasi  lama  pada  

aplikasi  baru,  membangun suatu interface aplikasi yang bisa berjalan antar 

media serta  antar  sistem  operasi,  dan  membangun  aplikasi  yang  bisa 

digunakan dimasa akan datang (Kapojos dan Rumangit, 2015). 

Kualitas integrasi data antar bagian dengan menggunakan model web 

service, yang dirancang untuk mendukung aktivitas antar  sistem  pada  suatu  

jaringan.  Web service  merupakan  antarmuka  yang  berisi kumpulan  operasi  

yang  dapat  diakses dengan  jaringan,  misalnya  melalui  internet. Penggunaan  

web service juga digunakan untuk mengkoneksikan secara dinamis dari  

perangkat-perangkat  yang  sudah diketahui  maupun  tidak  diketahui  di  dalam  

satu jaringan  komputer.  Dengan  demikian,  web  service memungkinkan  sarana  

operasi antar perangkat lunak menjadi standar pada berbagai platform yang 

berbeda (Perkasa dan Setiawan, 2018). 

SMA N 1 Punduh Pidada merupakan bentuk pendidikan yang bertujuan 

untuk mendidik dan memajukan anak bangsa yang beralamat di kabupaten 
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pesawaran. Pentingnya integrasi data antar bagian yang berkaitan dengan badan 

pemerintah khususnya pendidikan, SMA N 1 Punduh Pidada belum memiliki 

sistem dengan memanfaatkan teknologi informasi penerapan web service dengan 

tujuan untuk menhubungkan sistem antar bagian yang mampu di akses pada 

media platform yang berbeda. Integrasi data antar bagian yang dimaksud adalah 

proses pengiriman data siswa, guru hingga nilai yang dikirimkan ke dinas 

DAPODIK untuk dilakukan pendataan. Pentingnya pengembangan web service 

diharapkan mampu memberikan penyelesain integrasi data yang lebih mudah dan 

efisien dengan menggunakan penerapan SOA (Service Oriented Architecture). 

Service Oriented Architecture yang terdiri atas tools, teknologi, framework, 

dan best practice yang memudahkan implementasi sebuah service secara cepat.  

Proses dalam mengimplementasi SOA menggunakan metodologi yang 

mengidentifikasikan service yang dapat dipergunakan kembali (reusable) dalam 

aplikasi dan organisasi suatu perusahaan (Mitta, 2007). Berdarakan permasalahan 

perlunya integrasi data dengan cepat dan mudah dengan pendekatan SOA maka 

diperlukan pengembangan sistem untuk mempermudah proses penentuan 

kebutuhan sistem dan identifikasi masalah dengan menggunakan metode 

pengembang sistem prototype, dengan tahap awal adalah komunikasi kepada 

pengguna sistem (Pressman, 2012). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana merancang dan menerapkan 

arsitektur web service untuk sistem informasi akademik? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan konsep untuk mencapai suatu yang diinginkan, tujuan 

penelitiannya yaitu: 

1. Bagaimana merancang arsitektur web service untuk sistem informasi 

akademik. 

2. Bagaimana menerapkan aplikasi arsitektur web service untuk sistem 

informasi akademik. 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Adapun batasan masalah yang dikembangkan menggunakan base mobile 

sebagai berikut:  

1. Integrasi data antar bagian devisi sekolah ke dapodik 

2. Data yang di integrasikan berupa data siswa dan nilai serta kelulusan 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat  penelitian yang dihasilkan dari pembuatan arsitektur web service 

untuk sistem informasi akademik untuk sekolah menengah pertama punduh 

pidada mampu memberikan kemudah akses beberapa devisi yang saling 

terintegrasi berupa penyampaian informasi data siswa hingga data guru 


