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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, berbagai sistem yang 

berada di suatu instansi atau perusahaan dimungkinkan untuk saling berkomunikasi, 

dalam artian suatu sistem dapat mengambil atau memanipulasi data yang dimiliki oleh 

sistem lain. Dalam hal tersebut, database yang tersebar di suatu instansi atau 

perusahaan saling terintegrasi walaupun memiliki keberagaman platform dan sistem 

operasi.  

Developer atau pihak yang memerlukan data dari Data Warehouse di 

Universitas Widyatama harus mengintegrasikannya karena data tersebut merupakan 

data yang tersebar, dengan kata lain berada pada sistem yang berbeda. Dengan 

teknologi web service, data yang tersebar di berbagai sistem yang heterogen dapat 

saling terintegrasi. Web service merupakan suatu middleware antara sistem client yang 

membutuhkan data dengan sistem server yang menyediakan data, sehingga sistem 

client dapat berinteraksi dengan sistem server melalui layanan-layanan yang telah 

disepakati oleh sistem server tanpa menghiraukan keberagaman platform dan sistem 

operasi. Seperti contoh, Mugi Sugiarto dan Pelita Fajarhati dalam penelitiannya, 

menyajikan suatu konsep pengintegrasian data untuk mendukung Decision Support 

System dengan cara peer-to-peer dalam berkomunikasi atau pertukaran data antar 
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sistem unit, dan ada juga konsep menggunakan data warehouse sebagai pusat 

penyimpanan data. 

Melihat dari permasalahan yang ada, maka diperlukan suatu web service untuk 

mengimplementasikan permasalahan Basis Data Terdistribusi dengan 

mengintegrasikan Data Warehouse di Universitas Widyatama. Sumber data untuk web 

service yang dirancang berasal dari data mart sesuai dengan kebutuhan informasi yang 

akan dibutuhkan. Protocol yang digunakan dalam merancang web service ini 

menggunakan SOAP dan menggunakan XML sebagai format pertukaran datanya. Web 

service yang dibangun akan diuji coba pada sistem client web, dan pada sistem operasi 

linux, serta merupakan web service yang tidak terproteksi oleh password, karena data-

data yang dibutuhkan merupakan data public. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan database tersebar yaitu Data 

Warehouse di Universitas Widyatama dengan merancang suatu web service sebagai 

middleware bagi developer atau pihak yang membutuhkan data-data tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, rumusan 

masalah penelititan ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengintegrasikan Data Warehouse di Universitas Widyatama dengan 

sistem lain? 

2. Bagaimana memperoleh data dari luar sistem tanpa menghiraukan keberagaman 

platform dan sistem operasi? 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini dibatasi dengan hal-hal sebagai berikut : 

1. Data mart yang terlibat pada Data Warehouse Universitas Widyatama ialah data 

mart yang berhubungan dengan akademik. 

2. Menggunakan SOAP sebagai protocol web service. 

3. Format pertukaran data menggunakan XML (eXtended Markup Language). 

4. Web service dibuat menggunakan library PHP nuSOAP. 

5. Web service yang dibangun diuji coba pada sistem client web, dan pada sistem 

operasi linux. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, tujuan 

penelititan ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengimplementasikan Basis Data Terdistribusi dengan mengintegrasikan Data 

Warehouse di Universitas Widyatama dengan sistem lain. 

2. Membangun web service sebagai akses menuju sistem Data Warehouse di 

Universitas Widyatama. 
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1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

a) Studi Pustaka 

Penulis melakukan pengumpulan pengetahuan dari sumber-sumber seperti 

buku, dokumen atau publikasi dari berbagai sumber dan perguruan tinggi. Sumber 

pengetahuan tersebut dijadikan sebagai landasan teori untuk mendapatkan solusi dari 

masalah yang muncul pada penelitian yang dilakukan. 

b) Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengetahui kebutuhan informasi mengenai data 

apa saja yang dibutuhkan  kepada developer atau pihak yang membutuhkan data dari 

Data Warehouse di Universitas Widyatama. 

 

1.5.2 Metode Pengembangan Sistem 

Penulis menggunakan waterfall model dalam tahap pembangunan sistem. Pada 

pembangunan perangkat lunak dilakukan secara sekuensial, dimana satu tahap 

dilakukan setelah tahap sebelumnya selesai dilaksanakan. Adapun tahapan dalam 

pengembangan waterfall model sebagai berikut: 

a. Requirements analysis and definition, pada tahap ini mengumpulkan kebutuhan 

secara lengkap kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus 

dipenuhi oleh program yang akan dibangun. 
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b. System and software design, pada tahap ini desain dikerjakan setelah kebutuhan 

selesai dikumpulkan secara lengkap. 

c. Implementation and unit testing, pada tahap ini desain program diterjemahkan ke 

dalam kode-kode dengan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Program 

yang dibangun langsung diuji baik secara unit. 

d. Integration and system testing, penyatuan unit-unit program kemudian diuji secara 

keseluruhan (system testing). 

e. Operation and maintenance, mengoperasikan program di lingkungannya dan 

melakukan pemeliharaan, seperti penyesuaian atau perubahan karena adaptasi 

dengan situasi sebenarnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab, 

dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah tugas akhir, 

rumusan masalah tugas akhir, batasan permasalahan tugas akhir, tujuan 

tugas akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II Landasan Teori, pada bagian ini berisi uraian tentang teori-teori yang 

mendukung dalam mengerjakan tugas akhir. 

BAB III Analisis Sistem, bab ini membahas tentang mengidentifikasi masalah 

dan menganalisa kebutuhan dari aplikasi. 
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BAB IV Perancangan Sistem, bab ini membahas tentang tahap perancangan 

dari sistem yang akan dibuat yang meliputi pemodelan sistem dan 

perancangan user interface. 

BAB V Implementasi Sistem, bab ini akan membahas mengenai lingkungan 

implementasi, implementasi komponen, dan pengujian. 

BAB VI Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari sistem, 

serta saran-saran mengenai sistem sebagai rencana pengembangan 

sistem untuk lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 


