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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan data multisektoral yang melibatkan data dari beberapa sektor 

pemerintahan terkait belum didukung oleh kondisi aplikasi di lingkungan 

pemerintah saat ini, umumnya aplikasi di pemerintahan masih bersifat sektoral 

dan tidak dapat saling bertukar data (Istiyanto & Sutanta, 2012). Kondisi seperti 

ini rentan menyebabkan terjadinya duplikasi kerja, inkonsistensi data, serta 

ketidakmungkinan terjadinya pertukaran data yang baik antar aplikasi pada  

institusi pemerintah (Arief & Handoko, 2010). Kebutuhan data multisektoral 

inilah yang melandasi munculnya interoperabilitas, yaitu kemampuan dua atau 

lebih sistem untuk saling bertukar informasi dan dapat saling mempergunakan 

informasi yang dipertukarkan tersebut (IEEE, 1990). Interoperabilitas 

memungkinkan data yang dikelola oleh suatu institusi dapat digunakan oleh 

institusi atau pihak lainnya dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan 

lebih cepat (Sucahyo, 2009).  

Dari sisi teknologi informasi, kebutuhan interoperabilitas dapat diatasi 

dengan menerapkan teknologi web service sebagai media penghubung data dalam 

rangka berbagi data antar aplikasi. Aplikasi perantara akses data berbasis web 

service dinamakan Web API (Application Programming Interface). Web API 

digunakan sebagai akses terhadap suatu fungsi/prosedur pengolahan data dalam 

suatu aplikasi yang dikomunikasikan dari aplikasi lain melalui jaringan internet. 

Pada mekanisme pertukaran data yang dilakukan melalui web API, proses yang 

terjadi tidak dilakukan langsung antar basis data masing-masing sistem informasi, 

melainkan melalui alamat yang dipublikasikan pada web API. Dengan demikian 

proses yang dilakukan akan menjadi aman pada tingkat pengelolaan data karena 

pihak luar tidak bersentuhan langsung dengan basis data sistem informasi yang 

bersangkutan (Sukyadi, 2009). 

Sebagai lembaga pemerintah, BPLHD Jawa Barat mengimplementasikan 

teknologi web service untuk memenuhi kebutuhan interoperabilitas. Dalam rangka
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penerapan teknologi web service tersebut, BPLHD Jabar menggunakan NowDB 

sebagai penyedia layanan datanya (data service provider). Sehingga setiap 

melakukan permintaan data melalui web API, data yang dihasilkan merupakan 

data yang sudah tersimpan pada aplikasi NowDB.  

Pada NowDB sudah  tersedia  web API untuk keperluan akses data. Web 

API yang disediakan NowDB telah mengalami pengembangan hingga web API 

versi 2. Kedua web API yang dikembangkan tersebut berbasis arsitektur RESTful 

yaitu standar dalam arsitektur web yang menggunakan protokol HTTP untuk 

pertukaran data. Dari kedua versi web API tersebut masih terdapat kekurangan.  

Kekurangan API versi 1 (API v1) terdapat pada penggunaan method 

RESTful untuk melakukan interoperabilitas. Dalam proses interoperabilitas atau 

berbagi data, metode REST yang standar digunakan adalah GET. Sedangkan API 

versi 1 hanya menyediakan metode POST. Tidak standarnya metode yang 

digunakan akan berpengaruh pada keberhasilan interoperabilitas. Hal ini karena 

platform lain yang bertindak sebagai client akan menolak metode yang digunakan 

untuk proses berbagi data tersebut. Kekurangan pada API versi 1 ini telah 

diperbaiki pada API versi 2 (API v2). Namun API v2 pun masih memiliki 

kekurangan. Kekurangan tersebut dilihat dari segi desain URI API. 

 

Gambar 1.1 di atas menunjukan desain URI API versi 2. Dilihat dari 

strukturnya, apabila API consumer melakukan permintaan data, maka peminta 

data harus terlebih dahulu mengetahui informasi sumber data (token, project, 

resource 

resource 

Gambar 1.1 Desain API versi 2 
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collection, appid,serta field) yang dibagikan tersebut. Hal ini sama saja dengan 

mengungkapkan informasi sumber data kepada pihak klien. Ini juga bertentangan 

dengan prinsip web service yaitu berbagi data tanpa mengungkap detail aplikasi 

pemberi data (server) (Nugroho, 2003).  

Selain itu, struktur API v2 yang panjang mengharuskan peminta data 

melakukan pengaturan terlebih dahulu terhadap API yang akan digunakan. 

Kesulitan ini menjadi salah satu penghambat terlaksananya interoperabilitas di 

BPLHD. Desain API yang tersedia menyulitkan peminta data untuk 

menggunakannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan re-design API agar 

penggunaannya lebih mudah. Re-design dilakukan untuk menghasilkan API 

berstruktur sederhana dan tidak memerlukan pengaturan terlebih dahulu dalam 

penggunaanya. 

Untuk melakukan re-design API perlu mengacu pada kaidah umum desain 

URI RESTful API. Berdasarkan (Allamaraju, 2010) terdapat beberapa kaidah 

umum dalam mendesain sebuah URI API. Kaidah umum tersebut diantarnya URI 

merepresentasikan resource yang ada di dalamnya, menggunakan method/verb 

RESTful sesuai aksi manipulasi resource-nya, dan dapat melakukan beberapa 

queri seperti relasi dan filtering. Dari beberapa kaidah umum tersebut, terdapat 

kriteria yang belum terpenuhi oleh API v2 yaitu URI yang belum 

merepresentasikan resource di dalamnya,  kemampuan untuk melakukan beberapa 

operasi queri, serta  identitas sumber data (token, project, collection, appid) yang 

masih diekspos pada interface (URI API). 

Dari uraian permasalahan di atas, perlu dilakukan  re-design pada API 

yang terdapat pada NowDB. Re-design dilakukan untuk memperoleh URI API 

yang sederhana dan mudah digunakan juga memenuhi kaidah umum desain API. 

Agar beberapa kaidah yang diterapkan pada re-design  dapat terjamin dalam 

setiap pembuatan API nya, maka pada penelitian ini  kaidah-kaidah tersebut 

diwujudkan ke dalam bentuk aplikasi API generator. Dalam hal ini API generator 

berfungsi sebagai sandboxing, artinya dengan menggunakan API generator, 

pembuatan sebuah API akan  mengikuti alur yang terarah dan mengikuti kaidah 

umum desain API sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan dalam proses 
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pembuatan API. API generator  yang akan dibangun pada penelitian ini disebut 

Visual API Builder. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian yang 

dilakukan  adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun aplikasi visual web API builder yang  menerapkan 

kaidah umum desain API  untuk melakukan re-design API? 

2. Bagaimana tingkat kepuasan pengguna terhadap pemakaian visual API builder 

dan API yang dihasilkannya untuk melakukan interoperabilitas? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Membangun visual web API builder yang menerapkan kaidah umum desain 

API untuk melakukan re-design API. 

2. Mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan pengguna terhadap pemakaian API 

yang dihasilkan visual web API builder untuk kebutuhan interoperabilitas. 

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Visual web API builder diterapkan pada platform NowDB yang sudah tersedia 

di BPLHD. 

2. Aplikasi Visual web API builder digunakan di internal BPLHD, sedangkan 

API yang dihasilkan oleh visual API builder dapat digunakan secara umum. 

3. Data yang digunakan oleh API  adalah data yang sudah tersedia di warehouse 

NowDB. 

4. Metode RESTful yang diimplementasi pada API hanya metode GET.  
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran 

umum tentang sistem yang akan dibuat. Sistematika penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi pembahasan masalah secara umum, terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi dasar teori yang digunakan dalam penelitian “Rancang Bangun 

Visual Web API Builder untuk Re-design web API sebagai Pendukung 

Interopreabilitas Aplikasi E-Government”. Adapun yang dibahas dalam penelitian 

ini adalah teori mengenai masalah interoperabilitas aplikasi e-government, web 

service (API), dan desain RESTful API . 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Langkah-

langkah tersebut disusun ke dalam bagan desain penelitian. Adapun langkah-

langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis API yang tersedia, re-

design API, pengembangan perangkat lunak sebagai implementasi re-design, dan 

pengujian perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan 

menerapkan metode sekuensial linear. Selain itu pada bab ini dijelaskan  alat dan 

bahan yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan dan hasil penelitian “Rancang Bangun Web API 

Builder untuk Re-design API sebagai Pendukung Interoperabilitas” berdasarkan 

langkah-langkah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pembahasan berisi 

mengenai proses pembangunan perangkat lunak visual API builder dan 

pembahasan pembuatan API menggunakan visual API Builder. Hasil penelitian 

berupa API v3 yang merupakan re-design dari API versi sebelumnya (v1 danv2). 



6 

 

 
Afifah Nuriyani, 2016 
RANCANG BANGUN VISUAL WEB API BUILDER UNTUK RE-DESIGN WEB-API SEBAGAI PENDUKUNG 
INTEROPERABILITAS APLIKASI E-GOVERNMENT 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian “Rancang Bangun visual web API 

builder untuk re-design web API sebagai pendukung Interoperabilitas Aplikasi E-

Government” dan saran-saran yang didasarkan pada penelitian yang telah 

dilaksanakan. 

 


