
 

B.3.2. KONSEP DASAR SOA (SERVICE 
ORIENTED ARCHITECTURE) 
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK TERPADU UMY 

Pada bagian ini diuraikan Konsep dasar SOA (Service Oriented Architecture) Pilar Cipta Solusi 
sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi Akademik Terpadu 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE (SOA)  
 

Service-oriented architecture (SOA) merupakan paradigm arsitektur yang sangat popular untuk 
perancangan (design) dan pengembangan (developing) system. Solusi SOA dibuat untuk 
memenuhi tujuan bisnis yang mudah dan fleksibel dalam hal integrasi system, penyederhanaan 
proses bisnis, mengurangi cost, dan mampu beradaptasi dan reaktif pada peluang dan tantangan 
yang semakin komptetitif. SOA merupakan jembatan antara tujuan bisnis dan system software 
dimana pemilihan dan perancangan artsitektur dapat memenuhi fungsionalitas kualitas 
kebutuhann, seperti : availability, security dan performance yang merupakan kunci sukses 
pengembangan system.  

SOA merupakan model arsitektur dimana terdapat system yang terdiri dari service user dan 
service provider. Model arsitektur ini merupakan kumpulan komponen-komponen dan konektor 
dan hubungan kombinasi antara keduanya. Komponen lain yang dapat digunakan adalah Enterprise 
Service Bus (ESB) dan directory service. Tipe konektor SOA termasuk pemanggilan prosedur 
secara synchronous dan asynchronous dengan mengguanakan SOAP, http dan infrastruktur 
messaging.  

Beberapa aturan dalam SOA adalah sebagai berikut : 
- Service user mengirimkan request ke service provider 
- Service provider dapat menjadi service user 
- Service user secara dinamis mencari service provider dalam directory services 
- ESB dapat menjadi mediator interaksi antara service provider dapat menjadi service user. 

 

SOA adalah sebuah konsep arsitektur software yang memanfaatkan service-service yang ada 
dalam sebuah jaringan sistem. Point pentingnya adalah SOA mengedepankan loose coupling 
komponen software sehingga service-service yang ada dapat digunakan kembali untuk 
pengembangan software lainnya. 

Konsep SOA sendiri memungkinkan kita dapat memanfaatkan aset yang sudah ada dengan cara 
membuat service pada sistem-sistem lama. Hal ini membuat perguruan tinggi dapat menghemat 
dengan me-leverage investasi terhadap IT. Tak lupa service yang ada juga dapat dijamin 
interoperatibility-nya yang tinggi terhadap sistem lain untuk menunjang aplikasi berbasis SOA 
lainnya. SOA dapat meningkatkan fleksibilitas yang tidak dapat ditemui pada konsep-konsep 
lainnya. 
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Karakteristik SOA  : 
1. Service adalah komponen software yang secara baik terdefinisikan sebagai interface dan 

memiliki implementation independent atau tidak terkait pada software yang dibangun. 
2. Service bersifat self-contained (menjalankan fungsi spesifik) dan loose-coupled 

(Implementasinya tidak terikat oleh sistem lainnya). 
3. Service dapat dynamically discovered. 
4. setiap service dapat dibuat dari service lainnya. 
 

SOA AND WEB SERVICES  
 

SOA adalah model arsitektur sedangkan Web Service adalah teknologi yang dapat digunakan 
untuk mengimplementasikan SOA. Teknologi web service terdiri dari beberapa standar yang 
telah dipublikasikan seperti SOAP dan WDSL. Teknologi lain yang dapat mengimplementasikan 
SOA adalah CORBA. Berikut ini gambaran teknologi SOA : 

 

Gambar Teknologi SOA 

 

Aplikasi-aplikasi berbasis SOA biasanya terdistribusi dalam konsep n-tier yang memiliki berbagai 
layer, yaitu layer peresentation, business logic, dan persistence. Pembagian blok dalam paradigma 
SOA dibangun berdasarkan konsep Service, dimana tantangannya adalah bagaimana menentukan 
service yang tepat dalam level abstraksi yang tepat sehingga service yang ada dapat digunakan 
berbagai aplikasi dan dapat memberikan coarse-grained functionality. 

TEKNOLOGI KOMPONEN 
 

Objek dan komponen sama-sama memiliki persamaan seperti berikut : 

a. Memiliki identitas yang unik 
b. Menerapkan konsep enkapsulasi, yaitu membungkus data (atribut) dan aktivitas secara 

transparan. Hanya aktivitas yang bersifat publik (biasanya disebut interface) yang bisa 
dikenal dari luar objek/komponen yang memilikinya 
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c. Memiliki kemampuan mewariskan sifat-sifat yang dimilikinya kepada objek/komponen 
turunannya 

d. Bisa memiliki nama aktivitas yang sama tetapi dengan efek atau hasil yang berlainan 
(polymorfik) 

Dengan ciri dan kemampuan yang dimiliki oleh objek dan komponen seperti di atas, 
pengembangan sistem perangkat lunak dengan teknologi objek bisa sangat modular dan bisa 
menggunakan objek atau komponen yang telah ada sebagai dasar untuk membangun objek atau 
komponen lainnya. Dengan demikian penulisan ulang kode program untuk berbagai keperluan 
yang mirip akan terhindarkan. Tetapi yang paling pokok dari konsep objek dan komponen adalah 
tingkat abstraksi yang tinggi dalam memandang sistem lewat pengelompokan dan relasi 
antarkelompok, penglokalisasian atribut dan aktivitas pada tiap kelompok (konsep enkapsulasi); 
sehingga pada pengembangan sistem perangkat lunak yang besar dan terdistribusi akan lebih 
mudah ditangani dan terkendali. 
Seringkali komponen yang ada dalam suatu kontainer tidak tampak dari luar kontainer tersebut. 
Kontainer hanya bisa memperlihatkan referensi tidak langsung atas komponen- komponen yang 
ada di dalamnya, sehingga suatu komponen bisa dihidupkan, diaktifkan atau dimatikan kembali 
secara tidak langsung dari luar kontainer atas permintaan pengguna. 

 

Komponen dalam Kontainer 

Dari Gambar di atas, kita sudah bisa langsung membayangkan, bahwa berbagai modul dalam 
pengelolaan system akademik ataupun keuangan seperti registrasi mahasiswa, penjadwalan kuliah, 
penganggaran, penatausahaan, dan akuntansi keuangan masing-masing bisa diwakili oleh satu 
komponen. Jika kemudian dibangun sistem lain seperti Sistem Perpustakaan atau e-Learning maka 
tinggal membangun komponen yang diperlukan dan membiarkannya berkomunikasi lewat 
antarmuka masing-masing dengan komponen yang telah ada lebih dulu. Bahkan kita tidak perlu 
mengetahui secara detail, bagaimana pengolahan data dalam sistem basis data, karena hal tersebut 
dilakukan oleh komponen untuk kita secara transparan.  

 

MULTI VENDOR/DEVELOPER  
 

Pengembangan sistem aplikasi dengan teknologi komponen memungkinkan beberapa komponen 
pembangun suatu aplikasi dikembangkan oleh pihak yang berbeda tetapi dengan jaminan integrasi 
komunikasi antarkomponen tersebut secara mulus. Hal terpenting adalah dengan ditetapkannya 
antarmuka komunikasi yang ditawarkan masing-masing komponen secara standar. 
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Berikut contoh arsitektur komponen pada sistem informasi keuangan daerah : 

 

Pengembangan sistem akademik terpadu dengan menggunakan teknologi komponen akan 
memungkinkan antar sistem untuk menggunakan dan mengintegrasikan modul-modul akademik 
dari vendor yang berbeda. Sesuai dengan kenyataan, bahwa banyak pengerjaan implementasi di 
perguruan tinggi dilakukan secara bertahap. Banyak perguruan tinggi yang pada tahap pertama 
hanya mengimplementasikan modul registrasi mahasiswa atau penjadwalan kuliah saja. Tapi tidak 
jarang kenyataannya vendor yang dikontrak untuk mengimplementasikan modul registrasi 
mahasiswa tidak memiliki modul penjadwalan kuliah. 


