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ABSTRAK 

 

Pengembangan sistem informasi di perguruan tinggi khususnya dilakukan dalam rangka 

memenuhi proses bisnis untuk mendukung operasional kampus. Pengadaan aplikasi bisa dalam 

bentuk pengembangan dari awal atau membeli paket aplikasi yang sudah jadi. Namun dalam 

kenyataannya diperlukan integrasi antar aplikasi tersebut agar proses bisnis yang didukung oleh 

aplikasi tersebut bisa mengalirkan data dari awal proses sampai akhir. Permasalahanya 

integrasi aplikasi tidak mudah dilakukan jika tidak menggunakan teknologi yang sesuai. 

Aplikasi yang ada di Universitas Bakrie saat ini diantaranya aplikasi penerimaan mahasiswa 

baru SmartBakrie, BIG 2.0 Akademik dan Perpustakaan, aplikasi back office seperti keuangan, 

sumber daya manusia dan aset serta aplikasi pendukung lainnya.  Pada dasarnya, aplikasi-

aplikasi tersebut diadakan dan dikembangkan secara terpisah sehinga menimbulkan pulau-

pulau informasi yang tidak terintegrasi. Hal ini berakibat tidak selarasnya data-data mahasiswa, 

keuangan dan pembayaran yang dapat menimbulkan inkonsistensi data seperti redudansi data. 

Kondisi ini menimbulkan kendala bagi kelancaran unit kerja dalam menjalankan aktivitasnya. 

Penelitian ini bertujuan mendapatkan solusi untuk menjawab dua pertanyaan yaitu, 1) Aplikasi 

apa saja yang dimiliki Universitas Bakrie yang  memerlukan integrasi? 2) Apakah model 

integrasi aplikasi dengan Enterprise Service Bus (ESB) dapat diterapkan di Universitas Bakrie. 

Metoda penelitian dengan melakukan studi literatur dan observasi lapangan. Studi literatur 

dilakukan dengan mengkaji banyak jurnal, laporan penelitian dan buku referensi terkait dengan 

ESB, SOA, API dan sistem informasi yang di akses melalui internet. Konsep-konsep penelitian 

yang didapat dari hasil dari studi literatur kemudian dirangkum menjadi masukkan dalam 

penulisan laporan penelitian ini. Hasil kajian dari pengamatan studi literatur tersebut, 

selanjutnya dapat digunakan dan dijadikan sebagai acuan dan masukkan untuk pengembangan 

aplikasi di Universitas Bakrie ke depam. 

Kata Kunci : Proses Bisnis, Enterprise Service Bus (ESB)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi komputer saat ini sudah menjadi alat penting dalam mendukung keberlangsungan 

bisnis saat ini. Bahkan sudah menjadi alat strategis dalam meningkatkan keunggulan kompetitif 

sebuah organisasi usaha. Tidak terkecuali perguruan tinggi swasta saat ini sangat 

mengandalkan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan daya saingnya. Untuk 

meningkatkan daya saingnya perguruan tinggi tentunya perlu melengkapi sistem informasinya 

agar dapat melayani seluruh proses bisnis yang ada di dalamnya. Pembangunan sistem 

informasi dapat dilakukan dengan mengembangkan sendiri maupun dengan membeli paket 

aplikasi yang ada di pasaran. Pengadaan aplikasi dengan mengembangkan sendiri atau 

membeli tidak lepas dari masalah integrasi dari berbagai aplikasi tersebut. Hal ini juga terjadi 

di Universitas Bakrie dimana saat ini sudah tersedia aplikasi akademik BIG2.0 untuk 

membantu menangani proses administrasi akademik mulai dari registrasi sampai kepada 

alumni. Selain aplikasi utama BIG2.0 di Universitas Bakrie juga sudah terdapat aplikasi lain 

antara lain seperti Aplikasi Smart untuk penerimaan mahasiswa baru, aplikasi pembayaran 

mahasiswa dan beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi tersebut tentunya memerlukan integrasi 

agar proses bisnis antar unit kerja bisa terjadi. Ada banyak cara untuk melakukan integrasi. 

Masalahnya bagaimana menentukan model integrasi apa yang dapat dilakukan di Universitas 

Bakrie. Untuk itu dilakukan kajian terhadap metoda integrasi aplikasi dengan menggunakan 

Enterprise Service Bus (ESB). 

 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan penelitian ditetapkan pada: 

1) Aplikasi apa saja yang dimiliki Universitas Bakrie yang  memerlukan integrasi? 

2) Apakah model integrasi aplikasi dengan ESB dapat diterapkan di Universitas Bakrie? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1) Penelitian ini hanya dilakukan di Universitas Bakrie saja. 
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2) Penelitian ini dilakukan sampai pada konsep tingkat integrasi di tingkat atas saja (high 

level). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan solusi masalah integrasi aplikasi 

yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan aplikasi di Universitas Bakrie ke 

depan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini yang terbagi atas 2 jenis, yakni 

sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai pemodelan kebutuhan terintegrasi 

aplikasi untuk mendukung operasional kampus sebuah perguruan tinggi. 

b. Sebagai acuan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan pengembangan sistem informasi akademik yang terintegrasi.  

2) Manfaat Praktis  

a. Bagi pengelola teknologi kampus perguruan tinggi dapat menjadi ide awal, bahan 

pemikiran dan referensi untuk pengembangan sistem informasinya.  

b. Bagi peneliti, dapat memberikan ide pengembangan dan penelitian lebih lanjut. 

c. Bagi pembaca, dapat memberikan wawasan tentang pengembangan sistem informasi 

yang terintegrasi di kampus . 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini yang dibagi menjadi 5 bab, berikut 

penjelasannya secara garis besar: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan  sistematika penulisan yang 

dilakukan pada penelitian ini. 
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BAB II . KAJIAN LITERATUR 

Bab ini memuat landasan mengenai konsep sistem informasi, konsep integrasi aplikasi dan 

teori-teori lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.  

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, 

meliputi metode pengumpulan data, serta alur yang digunakan untuk dapat melakukan 

penelitian ini.  

 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan terhadap topik yang diteliti, 

yakni solusi yang direkomendasikannya. 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, serta membahas keterbatasan 

penelitian dan penyampaian saran yang perlu dilakukan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Informasi 

Sistem informasi merupakan  lingkungan terintegrasi dari perangkat keras, perangkat lunak, 

orang-orang yang terutama berfungsi untuk tujuan mengumpulkan dan mengolah data menjadi 

berharga informasi dengan menerapkan daftar prosedur pada data pengumpulan (Falih, 2018),  

 

Gambar 1 Proses Input dan Output 

Seperti yang terlihat pada gambar 1 di atas data adalah bahan mentah atau fakta dan 

informasinya adalah data yang dihasilkan dari pemrosesan (Falih, 2018). Data akan 

menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas jika melalui proses yang baik dan sesuai.  

Informasi yang telah didapat, dapat berfungsi sebagai pendukung dalam analisis pengambilan 

keputusan yang efektif dan efisien. Tersedianya informasi sangat penting dalam membantu 

pengambilan keputusan berbasiskan data yang valid dan akurat. 

 

2.2 Service Oriented Architecture (SOA) 

SOA adalah teknologi  pengembang software dengan pendekatan layanan yang memungkinkan 

hubungan dan pertukaran data atau informasi antar modul aplikasi menjadi mudah (Kapojos et 

al., 2012). Dalam arsitektur SOA, layanan informasi memungkinkan proses bisnis untuk 

mendapatkan akses ke informasi yang mereka butuhkan secara tepat waktu dan sesuai dengan 

standar industry. (Mario, 2010) 
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Gambar 2. Layer SOA Reference Architecture (Edison et al., 2014) 

Dengan mengadopsi SOA seperti pada gambar 2 di atas, aplikasi dibangun berdasarkan 

pendekatan Service Oriented. Service Oriented merupakan pendekatan dimana sumber daya 

(resource) setiap perangkat lunak atau aplikasi terpartisi satu sama lain. Terdapat layer pada 

SOA diantaranya : (Edison et al., 2014) 

a. Customer Layer - layanan digunakan untuk menggabungkan layanan tertentu dari 

lapisan layanan sehingga akan memiliki aliran yang diperlukan untuk menjalankan 

proses bisnis 

b. Service Component Layer– menyediakan kualitas layanan (QoS) dan compliance 

service level agreement.  

c. Services Layer- Lapisan ini terdiri dari layanan yang didefinisikan dalam SOA. Service 

mendukung layanan service component dan consumer. Service adalah business logic. 

Setiap service memiliki otonomi sendiri sehingga tidak menjadikannya ketergantungan 

dengan sistem lainnya. Misal, ESB membantu mahasiswa mendapat informasi penting 

tentang pembayaran. 

d. Operational Layer- lapisan terdiri dari sejumlah sistem perangkat lunak seperti aplikasi 

dan ERP/CRM dan database yang digunakan. Lapisan operasional menentukan aset 

teknologi informasi yang digunakan oleh 

perusahaan untuk bisnisnya  
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2.3 Enterprise Service Bus (ESB) 

ESB adalah platform integrasi standar yang mengabungkan pesan, transformasi data dan 

routing pesan untuk menghubungkan dan mengkoordinasikan interaksi sejumlah aplikasi yang 

beragam di suatu perusahaan dengan integritas transaksional (Kurniawan & Ashari, 2016a). 

ESB akan membuat aplikasi yang berbeda-beda terkoneksi dan berkomunikasi melalui 

backbone middleware SOA. 

 

2.3.1 Arsitektur ESB Secara Umum 

Dalam Arsitektur integrasi berbasis SOA, layanan-layanan menggunakan middleware yang 

disebut ESB. ESB menggunakan prinsip integrasi terdistribusi pada setiap aplikasi, sehingga 

independensi dari setiap aplikasi dapat terjaga jika terjadi kerusakan di salah satu aplikasi.  

ESB berpusat pada bus utama untuk integrasi.  Komunikasi antara ESB dan aplikasi terdapat 

pada permintaan transportasi data yang diwakili oleh format berbasis XML antara konsumen 

layanan dan penyedia layanan. ESB dapat melakukan routing (pengalamatan/rute), contohnya 

perutean berbasis konten, pencatatan log, pemantauan, pengukuran, dan penegakan kebijakan, 

dan transformation (transformasi pesan dan protokol service), contoh pada transfomasi adalah 

konversi format pesan menggunakan XPath untuk mencapai terjemahan XML-ke-XML. ESB 

harus mendukung persyaratan non-fungsional mengenai ketersediaan, kinerja, dan keandalan. 

Secara umum arsitektur ESB dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini. Menurut Juric (2007), 

Fugsi ESB ialah untuk melakukan mediasi massage kepada komponen, memilih lokasi jalur 

rute untuk pesan, dan transformasi pesan. ESB memerlukan juga perlu terkoneksi dengan 

database. 

 

Gambar 3 Arsitektur ESB (Kurniawan & Ashari, 2016b) 
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2.3.2 Tingkat Integrasi Aplikasi  

Integrasi dalam sebuah arsitektur dibangun dalam bentuk lapisan yang terdiri dari beberapa 

jenis: (Wiranto Herry Utomo, 2008) 

1. Integrasi Level Data 

2. Integrasi Aplikasi 

3. Integrasi Proses Bisnis 

4. Integrasi Presentasi  

5. Integrasi Tingkat bisnis (B2B) 

Integrasi menggunakan ESB berada pada tingkat aplikasi. Konsep integrasi aplikasi 

menggunakan ESB dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini. 

 

Gambar 4 Integrasi Aplikasi (Juric et al., 2008) 

2.4 Application Program Interface (API) 

API adalah sekumpulan prosedur untuk mengakses fitur atau data dari aplikasi yang   

memungkinkan pengembang untuk mengintegrasikan dua bagian aplikasi yang berbeda. 

Pemanfaatan API digunakan untuk penghubung aplikasi secara terpisah sehingga fitur yang 

dikembangkan tidak lagi harus dibuat sama, API juga membantu menghubungkan aplikasi 

dengan atau tanpa jaringan. Terdapat berbagai jenis sistem API yang dapat digunakan, 

termasuk sistem operasi, library, dan web. Web API dapat diakses melalui protokol HTTP. 
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2.5 Interaksi Layanan pada API dan ESB 

Interaksi layanan pada API dan ESB menimbulkan 2 sifat yang berbeda, diantaranya sifat 

terikat satu sama lain yang tinggi(tightly-coupling) dan sifat keterkaitan yang rendah (loosely-

coupling). Tightly coupling biasanya ditemukan pada integrasi point to point yang 

mengandalkan komunikasi sinkron, dimana penerima harus realtime seperti penggunaan 

telepon. Kontrol dari tightly coupling juga secara terpusat sehingga memungkinkan aplikasi 

akan mengalami kendala jika aplikasi lainnya bermasalah, hal ini kurang efektif untuk 

digunakan.  

Sedangkan loosely-coupling dapat ditemukan dalam arsitektur Service Oriented Architecture 

(SOA). Sifat SOA yang loose-coupling mempunyai kelebihan dengan komunikasi asinkron 

yaitu pengirim pesan dan penerimanya tidak sinkron, anggap saja seperti mengirim email. 

Memungkinkan penerima tidak online saat dikirimi pesan. Kemudian reusable (dapat 

digunakan kembali), dan interoperability (dapat berkomunikasi antar platform). SOA 

menggunakan komponen ESB, menjadikan SOA handal dalam pengembangan dan 

pengintegrasian informasi karena ESB mediator middleware yang terdistribusi. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metoda studi literatur dan observasi kepada perguruan tinggi 

swasta yang dipilih yaitu Universitas Bakrie. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji banyak 

jurnal dan laporan penelitian yang di akses melalui internet. Studi literatur juga dilakukan pada 

buku referensi yang terkait dengan ESB, SOA, API dan sistem informasi. Konsep-konsep 

penelitian yang didapat dari hasil dari studi literatur kemudian dirangkum menjadi masukkan 

dalam penulisan laporan penelitian ini. 

 

3.2. Objek Penelitian 

Objek penelitian pada penelitian ini dilakukan pada perguruan tinggi swasta yang memiliki 

mahasiswa berkisar antara 4000 sampai 5000 mahasiswa. Berikut adalah lokasi objek 

penelitian yaitu : 

Kampus Universitas Bakrie, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling C-22, Kuningan Jakarta 12920. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dengan aplikasi yang terdapat di Universitas 

Bakrie, terdapat kesulitan dalam mengintegrasi aplikasi yang ada di Universitas Bakrie. 

Termasuk juga keterkaitan aplikasi-aplikasi tersebut pada aplikasi utama BIG2.0. Keterkaitan 

dalam proses bisnis yang lengkap seperti proses bisnis penerimaan mahasiswa, pelaksanaan 

perkuliahan dan proses bisnis lainnya sulit untuk diimplementasikan dengan mudah dan 

efisien.  Untuk itu dilakukan kajian aplikasi mana saja yang sudah dan belum terintegrasi. 

Berikut adalah kajian aplikasi mana saja yang sudah terintegrasi dan mana yang belum seperti 

pada tabel 1 di bawah ini. 

 

Tabel 1 Daftar Status Integrasi Aplikasi 

 

Berdasarkan dari tabel 1 tersebut diatas terlihat bahwa aplikasi BIG2.0 merupakan pusat data 

yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi lain yang mendukung proses administrasi akademik. 

Beberapa aplikasi seperti aplikasi Smart terintegrasi dengan aplikasi lain yang terkait dengan 
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proses bisnis penerimaan mahasiswa baru. Sedangkan BIG2.0 sudah terintegrasi dengan 

aplikasi Smart, Pembayaran Mahasiswa, Profeeder, Portal Mahasiswa, Dosen dan Akademik 

serta Dashboard. Senayan Library (Slims), Digilibs (ebook), Repository, Open Journal System 

(OJS), Online Journal Gale dan Turnitin sudah terintegrasi pada website Perpustakaan. 

Aplikasi akunting dan keuangan Accurate yang digunakan oleh Biro Keuangan bersifat sendiri 

tidak terintegrasi dengan aplikasi lainnya. Termasuk juga aplikasi aset yang masih belum 

terintegrasi dengan BIG dan keuangan dalam suatu kesatuan aplikasi back office. Sedangkan 

aplikasi Files digunakan untuk mendukung penyimpanan dokumen pelaporan BKD. Untuk 

website www.bakrie.ac.id sudah terintegrasi dengan website melalui portal BIG2.0. Sedangkan 

email digunakan sebagai dasar untuk akun aplikasi dan single sign on. Dari penjelasan di atas 

terdapat beberapa pulau-pulau informasi yang terintegrasi terbatas (silo-silo informasi) tidak 

terintegrasi secara menyeluruh untuk mendukung setiap proses bisnis yang utuh.  

Solusi dalam hal tersebut yang dapat dikembangkan adalah menggunakan integrasi pada level 

aplikasi pada setiap aplikasi yang terpisah. Penggunaan Enterprise Service Bus (ESB) dalam hal 

ini sangat berguna karena sifatnya yang terdistribusi dan membuat aplikasi yang terpisah 

ketergantungan satu sama lainnya.  

Gambar 5. berikut adalah arsitektur aplikasi yang disusun menggambarkan integrasi aplikasi dengan 

menggunakan ESB. Pada gambar tersebut terlihat bahwa ESB menjadi penghubung berbagai 

aplikasi melalui API. Untuk BIG Akademik sudah terintegrasi dengan Registrasi, Portal, 

Profeeder dan website Universitas Bakrie. 

 

Gambar 5 Arsitektur ESB 
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Integrasi dengan aplikasi lainnya dapat melalui BIG Akademik yang terhubung dengan ESB 

melalui API. Aplikasi Smart juga dapat melakukan pertukaran data melalui ESB dengan 

aplikasi yang terkait dengan proses bisnis penerimaan mahasiswa baru. Aplikasi back office 

yang terdiri dari Akunting, Aset dan Sumber Daya Manusia akan terhubung satu dengan 

lainnya dan juga dengan aplikasi BIG Akademik melalui ESB. Dengan tersedianya ESB yang 

sudah dimungkinkan aplikasi lain seperti perpustakaan, English Learning Management dan 

elearning dapat melakukan pertukaran data tanpa proses data entry ulang. 

Selanjutnya untuk dapat mewujudkan integrasi tersebut aplikasi yang ada harus dapat disiapkan 

menjadi aplikasi yang mendukung layanan (SOA). Aplikasi yang sudah tersedia API Service 

dapat langsung dikonfigurasikan untuk dapat terintegrasi dengan ESB. Jika belum tersedia 

harus dibangun API Service pada aplikasi tersebut.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Pengintegrasian aplikasi di Universitas Bakrie yang terdiri dari berbagai aplikasi dilakukan 

ternyata perlu mengkaji mana aplikasi yang dapat langsung diintegrasikan mana yang perlu 

penambahan API pada aplikasi tersebut. Integrasi dengan menggunakan ESB dapat 

memudahkan integrasi pada tingkat aplikasi dengan menyiapkan API sebagai middlewarenya. 

Penerapan ESB yang bersifat loosely coupled dirancang agar layanan yang ditunjang aplikasi 

tersebut secara terintegrasi akan bersifat handal dan bersifat independen terhadap gangguan 

dari aplikasi lain yang bermasalah. 

 

5.2 Saran  

Penelitian ini masih bersifat tingkat tinggi (global) untuk memberikan konsep integrasi yang 

sesuai dengan kondisi Universitas Bakrie. Agar dapat diimplementasikan dengan baik 

penelitian ini perlu dilanjutkan untuk tahapan yang lebih rinci. 
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