
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Informasi 

Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain yang 

berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan sistem yang lebih 

menekankan pada prosedur menurut Jogiyanto, 1999: Sistem adalah suatu jaringan kerja 

prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan 

suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.  

Informasi adalah salah satu sarana untuk memperkenalkan suatu perusahaan atau 

organisasi, sangat erat hubungannya dengan perkembangan organisasi yang masih dalam 

tahap perkembangan. Dengan tidak adanya informasi, maka suatu organisasi tidak akan 

pernah dapat cepat berkembang seperti apa yang diinginkan. Sistem informasi dapat berupa 

gabungan dari beberapa elemen teknologi berbasis komputer yang saling berinteraksi dan 

bekerja sama berdasarkan suatu prosedur kerja yang telah ditetapkan, dimana memproses dan 

mengolah data menjadi suatu bentuk informasi yang dapat digunakan dalam mendukung 

keputusan. 

2.2 Sistem Operasi Android  

Menurut Ableson (2009, p4), Android adalah sebuah aplikasi platform mobile 

yang open source. Android utamanya adalah produk Google, tetapi lebih tepatnya bagian 

dari Open Handset Alliance. Open Handset Alliance merupakan aliansi dari 30 organisasi 

yang berkomitmen untuk membawa sebuah perangkat seluler yang lebih baik dan terbuka 

untuk pasar. Android adalah platform terbuka pertama untuk perangkat mobile, Android 



adalah sebuah lingkungan perangkat lunak yang dibangun untuk perangkat-perangkat 

berbasis mobile.  

Android termasuk kernel berbasis Linux, aplikasi end-user, dan framework 

aplikasi. User application dibangun berbasiskan bahasa pemrograman Java. Bahkan aplikasi 

yang dibangun juga berbasiskan Java. 

Beberapa komponen yang ada dalam Android :  

 Kapabilitas konektivitas seperti Wi-Fi yang tersedia. 

 Kode-kode libraries yang meliputi : 

o Teknologi browser contohnya WebKit. 

o Dukungan database SQLite 

o Dukungan grafis yang meliputi 2D, 3D, desain animasi dari SGL dan 

OPENGL 

 Dukungan servis meliputi : 

o Activity dan Views. 

o Telephony. 

o Windows. 

o Resources. 

o Location-based Services 

Menurut sebuah riset yang dilakukan oleh strategy analytics di tahun 2013, Android 

merupakan sistem operasi untuk perangkat smartphone terbesar dengan tingkat adopsi 

sebesar 81.3%  disusul iOS dan Windows Phone masing-masing dengan 13.4% dan 4,1% 

(Bichano, 2013 Android).  

 



2.3 Pemogramman Mobile 

Menurut Turban (2012, p277), Mobile application juga biasa disebut dengan mobile 

apps, yaitu istilah yang digunakan untuk medeskripsikan aplikasi internet yang berjalan 

pada smartphone atau piranti mobile lainnya. Aplikasi mobile biasanya membantu para 

penggunanya untuk terkoneksi dengan layanan internet yang biasa diakses pada PC atau 

mempermudah mereka untuk menggunakan aplikasi internet pada piranti yang bisa dibawa.  

Mobile Application dibagi menjadi beberapa jenis yaitu antara lain: 

1. Native Apps, Native Apps adalah aplikasi yang secara khusus ditulis dan dikembangkan 

untuk sistem operasi mobile yang spesifik. Tiga perusahaan terbesar yang memanfaatkan 

mobile apps adalah Google Android, Apple iOS dan Windows Phone. Native apps dalam 

pembuatan mobile apps menggunakan, Java programming untuk Android, Objective C 

programming untuk iOS, dan .NET framework untuk Windows Phone.  Ciri Utama dari 

Native Apps adalah aplikasi ini memiliki seluruh akses atau fungsi yang dimiliki 

Smartphone sesuai dengan jenis sistem operasinya. 

2. Mobile Web Apps, Mobile web apps adalah Web apps yang dirancang dan 

dikembangkan untuk meniru kemampuan Native Apps sebanyak mungkin, aplikasi ini di 

execute atau digunakan di web browser  pada platform yang digunakan. Biasanya Mobile 

Web Apps dikembangkan dengan kombinasi HTML5, JavaScript, dan CSS. 

3. Hybrid Apps, Hybrid apps adalah sebuah aplikasi yang bukan benar-benar sebuah 

aplikasi web mobile maupun native apps. Hybrid apps pada dasarnya adalah sebuah 

aplikasi yang ditulis dengan teknik web prgoramming seperti HTML5, JavaScript API, 

dan CSS, tetapi berjalan di 3rd party native app container. Karakteristik kunci dari 

aplikasi hybrid adalah bahwa mereka dikembangkan dengan bahasa web standar, tapi 

memiliki akses ke API Native Apps dan hardware. Beberapa Framework hybrid apps 

yang terkenal adalah adalah Phonegap, Apache Cordova,  Appcelerator, dan Appspresso. 



2.4 Android Studio WebView 

 Android Studio merupakan pembaharuan IDE (Integrated Development Environment) 

dari Eclipse yaitu versi IDE  yang sebelumnya. Saat ini Android Studio dilengkapi dengan 

berbagai macam kemudahan dan kenyamanan dalam perancangan aplikasi berbasis mobile. 

Salah satu fitur di Android Studio adalah Webview, Webview sendiri merupakan sebuah class 

pada android yang menampilkan dan menjalankan aplikasi mobile yang berbasis web, dengan 

cara memanggil URL web yang akan di integrasikan ke Aplikasi Mobilenya. 

2.5 Service-Oriented Architecture (SOA) 

Service dalam lingkup SOA merupakan sekumpulan fungsi, prosedur, atau proses 

yang akan memberi respon jika diminta oleh sebuah client. SOA adalah sebuah bentuk 

teknologi arsitektur yang mengikuti prinsip-prinsip service-orientation.  Konsep service-

orientation ini melakukan pendekatan dengan membagi masalah besar menjadi sekumpulan 

service kecil yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. SOA tidak terkait 

dengan suatu teknologi tertentu, tapi lebih ke arah pendekatan untuk pembangunan perangkat 

lunak yang moduler. (Thomas Erl, 2008). 

 

2.5.1 Sifat-Sifat Service-Oriented Architecture 

Salah satu cara pembagian service dari SOA adalah melalui pendekatan service-oriented 

berdasarkan dengan sifat-sifat yang dimilikinya (Thomas Erl, 2008) yaitu: 

1. Loosely coupled, yaitu setiap service berdiri sendiri secara independen dan tidak 

tergantung service lain untuk berjalan. Ketergantungan diminimalisir sehingga hanya 

butuh mekanisme komunikasi satu sama lain. 

2.  Service contract, yaitu setiap service memiliki kesepakatan mengenai cara untuk 

komunikasi. 

3. Autonomy, yaitu service memiliki hak penuh terhadap semua lojik yang dienkapsulasi. 



4. Abstraction, yaitu service tidak memperlihatkan bagaimana lojik diimplementasi 

didalamnya. 

5.  Reusability, yaitu lojik dibagi menjadi sekumpulan service yang dapat memudahkan 

reuse. 

6. Statelessness, yaitu service tidak memiliki status tertentu terkait dengan aktivitas yang 

dilakukannya. 

7.  Discoverability, yaitu service didesain untuk deskriptif sehingga bisa ditemukan dan 

diakses melalui mekanisme pencarian tertentu. 

8.  Composability, yaitu service bisa disatukan dengan service lain. Ini memungkinkan logic 

dapat diwakili pada level berbeda dari granularity dan mempromosikan reusability dan 

pembuatan layer astraction. 

 

2.5.2 Komponen-Komponen SOA 

Bila dilihat pada penjelasan sebelumnya, SOA terdiri atas sekumpulan service. 

Namun sekumpulan service tidak cukup untuk membentuk sebuah arsitektur ini. SOA terdiri 

atas empat komponen, yaitu: (Thomas Erl, 2008) 

1. Message, yaitu data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebagian atau sebuah unit 

kerja, yang dipertukarkan antara satu service dengan yang lainnya. 

2. Operation, yaitu fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sebuah service untuk memproses 

message hingga menghasilkan sesuatu. Fungsi-fungsi inilah yang nantinya akan saling 

berinteraksi untuk menyelesaikan sebuah unit kerja. 

3. Service, merepresentasikan sekumpulan operation yang berhubungan untuk 

menyelesaikan sekumpulan unit kerja yang berhubungan. 

4. Process, merupakan business rule yang menentukan operasi mana yang digunakan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 



2.6 Web Service 

Salah satu bentuk pengimplementasian dari SOA adalah Web Service, Web Services 

merupakan antar muka yang dapat diakses jaringan untuk fungsionalitas aplikasi, dibangun 

menggunakan teknologi internet standar. Web services harus bisa mengirim dan menerima 

pesan menggunakan beberapa kombinasi standar internet protocols.
  

Web Service merupakan suatu komponen software yang merupakan self-containing, 

aplikasi modular self-describing yang dapat dipublikasikan, dialokasikan dan dilaksanakan 

pada Gambar 2.1 merupakan blok bangunan web service yang mana menyediakan 

komunikasi jarak jauh antara dua aplikasi yang merupakan layer arsitektur web service.
 

 Layer 1: protocol internet standar digunakan sebagai sarana transportasi adalah HTTP 

dan TCP/IP. 

 Layer 2: Simple Object Access Protocol (SOAP) berbasiskan XML dan digunakan 

untuk pertukaran informasi antar sekelompok layanan. 

 Layer 3: Web Service Description Language (WSDL) digunakan untuk 

mendeskripsikan atribut layanan. 

 Layer 4: Universal Description, Discovery, and Integration, yang mana merupakan 

direktori pusat untuk deskripsi layanan. 

 

Gambar 2.1 Blok Bangunan Web Service  



 

Sarana komunikasi web service yang menggunakan protocol TCP/IP dan HTTP 

menjadikan kelebihan tersendiri yaitu kemudahan dalam pengiriman data, karena protocol 

HTTP merupakan protocol yang umum digunakan di internet. 

Berikut ini adalah gambaran konsep web service yang bisa diterapkan untuk 

pengintegrasian berbagai sistem dengan perbedaan platform: 

 

Gambar 2.2 SOAP Web Service 

2.7 SOAP (Simple Object Access Protocol) 

Webservice terdiri dari beberapa macam jenis salah satunya SOAP atau Simple Object 

Access Protocol, SOAP adalah sebuah standarisasi dasar dari protokol komunikasi untuk 

saling bertukar informasi terstruktur di antara aplikasi-aplikasi yang berjalan. SOAP adalah 

sebuah aplikasi pesan XML yang sangat bergantung pada skema XML dan XML namespaces 

untuk mendefinisikannya. SOAP juga sangat bergantung dengan beberapa 

protokol layer lainnya seperti HTTP, JMS, RPC untuk transmisi pesan.  (O’Reilly, 2001) 

Selain itu webservice berbasis SOAP memiliki kelebihan dan kekurangan antara lain: 

 

 



1.   Kelebihan SOAP 

 Bahasa, platform, dan transport agnostic 

 Dirancang untuk menangani lingkungan komputasi terdistribusi 

 Merupakan standar yang berlaku untuk web servis, sehingga mempunyai dukungan yang 

lebih baik dari standar yang lain (WSDL, WS-*) dan tools dari berbagai vendor 

 Built-in error handling  

 Extensibility 

 Dalam segi keamanan SOAP lebih baik karena menggunakan metode POST 

2.   Kekurangan SOAP 

 Secara konseptual lebih sulit, lebih “heavy-weight” dibanding REST 

 Membutuhkan lebih banyak pernyataan/kode program 

 Dibutuhkan tools dalam pengembangannya 

Dalam penulisan atau pembuatan web service berbbasis SOAP, memiliki metode 

tersendiri. Berikut contoh pengintegrasian SOAP webservice pada script sistem berbasis php  

yang akan digunakan : 

   

Gambar 2.3 Contoh script pada sistem untuk pemanggilan fungsi pada webservice 

Pada gambar 2.4 adalah contoh metode pemanggilan kueri yang ada pada webservice, 

yang mana nantinya webservice akan menghubungkan data di database menuju ke sistem. 

Bisa dilihat pada script tersebut di setiap pemanggilan fungsi dibutuhkan nuSOAP, selain itu 

pemanggilan menggunakan url untuk penentuan lokasi webservice, setelah lokasi ditentukan 



barulah kita enentukan fungsi apa yang akan digunakan, dan selanjutnya tinggal memberikan 

logic sesuai fungsi yang dibutuhkan. 

 

2.8 NuSOAP 

Dalam pembuatan web service berbasis SOAP dibutuhkan sebuah library untuk 

mendukung web service SOAP sebagai middleware dalam proses pengiriman data dari 

database menuju sistem salah satunya adalah NuSOAP. NuSOAP sendiri adalah sebuah 

kumpulan class-class PHP yang memungkinkan user untuk mengirim dan menerima pesan 

SOAP melalui protokol HTTP. NuSOAP didistribusikan oleh NuSphere Corporation 

(http://www.nusphere.com) sebagai open source toolkit dibawah lisensi GNU LGPL. 

NuSOAP merupakan toolkit web service berbasis komponen. NuSOAP memiliki 

sebuah class dasar yang menyediakan method seperti serialisasi variabel dan pemaketan 

SOAP-Envelope. Interaksi web service dilakukan dengan class client yang disebut dengan 

class “soapclient” dan class server yang disebut dengan class “soap_server”. Class-class ini 

mengizinkan user untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan SOAP 

dengan bantuan beberapa class-class pendukung lainnya untuk melengkapi proses tersebut 

 

2.9 XML (eXtended Markup Language) 

XML merupakan dasar terbentuknya web service yang digunakan untuk 

mendeskripsikan data. Pada level paling detail web service secara keseluruhan dibentuk diatas 

XML. Fungsi utama dari XML adalah komunikasi antar aplikasi, integrasi data, dan 

komunikasi aplikasi eksternal dengan partner luaran. Dengan standarisasi XML, aplikasi-

aplikasi yang berbeda dapat dengan mudah berkomunikasi antar satu dengan yang lain.
 



2.9.1 Implementasi SOAP pada XML 

Peran SOAP di dalam teknologi web service adalah sebagai protokol pemaketan 

untuk pesan-pesan (messages) yang digunakan secara bersama oleh aplikasi-aplikasi 

penggunanya. Spesifikasi yang digunakan tidak lebih seperti sebuah amplop biasa berbasis 

XML untuk informasi yang ditransfer, serta sekumpulan aturan bagi translasi aplikasi dan 

tipe-tipe data platform yang spesifik menjadi bentuk XML. Desain bentuk dari SOAP 

membuatnya cocok untuk berbagai pertukaran pesan pada aplikasi. Sebuah pesan SOAP 

adalah sebuah dokumen XML yang berisi elemen-elemen berikut: 

1. Envelope element yang mengidentifikasi dokumen XML sebagai sebuah pesan SOAP. 

2. Elemen header yang berisi informasi header. Elemen ini bersifat opsional. 

3. Elemen body yang berisi panggilan dan merespon informasi. 

4. Fault element yang berisi pesan kesalahan yang terjadi pada waktu proses. Elemen ini 

opsional. 

Contoh Struktur utama dari SOAP   

<xml version ="1.0"> 

<soap:Envelope xmlns: soap ="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" 

soap:encodingStyle="http://www.w3org/2001/12/soap-encoding"> 

<soap:Header> 

.........  

</soap:Header> 

<soap:body> 

....... 

<soap:vault> 

........... 

</soap:vault> 

</soap:body> 

</soap:envelope> 


