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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Perkembangan Teknologi Informasi sekarang ini sangat meningkat pesat. Serta penggunaannya telah mencakup di segala bidang. Salah satu bidang dari teknologi informasi adalah internet. Internet memiliki beraneka ragam jenis protokol, aplikasi dan bentuk komunikasi. Salah satu jenis komunikasi yang banyak dipakai adalah web services. Web services adalah layanan berbasis server yang memberikan sebuah informasi berdasarkan service yang diminta. Layanan ini bermanfaat bagi siapa saja pengguna yang membutuhkan dat di satu server tanpa harus mengakses langsung basis data dalam server tersebut. Salah satu protokol web services adalah SOAP.
Beberapa protokol yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web services adalah SOAP, XML-RPC, dan REST. Protokol SOAP (Simple Object Access Protocol) menyediakan mekanisme yang sederhana dan mudah dalam pertukaran informasi antara computer satu dengan computer yang lain dalam system yang terdistribusi (Box, 2000).
SOAP bersifat platform independent, language independent sehingga mendukung interoperabilitas antar bahasa pemrograman dan antar platform. Kedua memiliki sifat sederhana yaitu one way messaging tetapi dapat digunakan untk melakukan request-response menggunakan pola RPC. Ketiga, SOAP  mampu menangani tipe data kompleks (UDT, User Defined Type) baik sebagai parameter maupun return  value. Keempat tidak perlu penanganan khusus untk berbagai client dengan platform dan bahasa pemrograman yang berbeda.

Bahasa pemrograman yang mendukung SOAP adalah Java, PHP, Microsoft.NET, Delphi, C, Perl , Phyton dll. Sejak pertama kali diperkenalkan pada thaun 2001 telah diimplementasikan lebih dari 50 buah SOAP toolkit antara lain Apache SOAP (dikembangkan menggunakan Java), NuSOAP  (dikembangkan dengan PHP). Perkembangan kuantitas dan keberagaman implementasi SOAP toolkit ini menunjukkan bahwa SOAP telah diterima sebagai protocol dalam pengembangan aplikasi berbasis web services. (Dumser 2003). 

 Berbagai bidang sangat membutuhkan teknologi web services ini untuk menyajikan beberapa informasi ataupun data sehingga dapat diterima oleh kalangan umum. Salah satu instansi yang berperan dalam penggunaan teknologi ini adalah pemerintah terutama departemen yang menangani masalah cuaca. Departemen yang menangani masalah tersebut diantaranya adalah badan meteorologi dan geofisika.
Informasi tentang cuaca sangat dibutuhkan terutama di dunia bisnis, penerbangan, pariwisata, dan sebagainya. Sehingga informasi terakhir tentang kondisi cuaca di suatu wilayah merupakan informasi yang sangat dibutuhkan terutama jika seseorang hendak melakukan suatu aktifitas di wilayah tersebut. Informasi tersebut harus up to date dan berasal dari sumber yang benar, dapat dipertanggung jawabkan. 
Informasi cuaca wajib disampaikan dari pihak yang mengelola data cuaca maupun pihak yang mendeteksi kondisi cuaca. Proses ini akan memiliki masalah jika pihak yang hendak diberi informasi tersebut sangat banyak dan spesifik wilayahnya. Permasalahan lainnya adalah jarak antara pihak yang membutuhkan informasi dengan pihak yang memiliki informasi cuaca sangan jauh. 
Akhirnya dibutuhkan web services sebagai sarana yang dapat membantu proses penyampaian informasi cuaca tersebut karena sarana tersebut harus bisa diakses dari mana saja tetapi dalam lingkup yang terbatas yaitu hanya bagi pihak-pihak yang diperbolehkan oleh pihak pengelola data cuaca untuk mengaksesnya. Web services akan membatasi penggunanya sehingga pengguna hanya dapat mengakses informasi saja, tanpa dapat mengubah data di dalamnya. Web services tersebut akan meminta input data lokasi yang hendak diketahui kondisi cuacanya, kemudian output yang diberikan adalah informasi cuaca dalam bentuk kondisi cuaca umum apakah cerah, mendung, atau hujan, serta suhu udara dan kecepatan angin.
Salah satu protokol komunikasi dalam layanan web services yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah protokol SOAP. Protokol ini akan dipakai sebagai media untuk mengirimkan atau menerima layanan services. Protokol ini menjadi sarana utama untuk menghubungkan antara client web dengan server.
Jika sarana ini berhasil diwujudkan maka ada banyak keuntungan yang dapat diambil bagi semua pihak, yaitu merasa lebih yakin tentang kondisi cuaca di lokasi yang diinginkan, dan hal ini bermanfaat bagi anggota masyarakat yang  hendak bepergian ke lokasi tersebut.
Dengan demikian penelitian ini juga dapat dipakai sebagai sarana untuk mengetahui bagaimana kinerja SOAP untuk menyampaikan informasi cuaca kepada yang membutuhkan.

Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
	Bagaimana mengimplementasikan SOAP sehingga dapat mendukung layanan web services 

Bagaimana membuat sarana yang memanfaatkan web services tersebut sehingga kinerja web services dapat diukur dan diuji.
	Bagaimana membuat sarana berbentuk web services untuk melayani kantor atau instansi lain yang membutuhkan sarana informasi cuaca.

Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup permasalahan yang dibahas dalam sistem ini adalah sebagai berikut :
	Protokol menggunakan SOAP dan dibantu dengan library NuSOAP toolkit.
	Web services yang dibangun dalam penelitian ini hanya untuk keperluan informasi cuaca meliputi infromasi cuaca umum seperti kondisi cerah, mendung dan hujan, informasi suhu udara, dan informasi kecepatan angin.

Penelitian menggunakan server lokal sehingga pengujian dan percobaan tidak menggunakan data yang sesungguhnya.
Implementasi program menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.

Tujuan Penelitian
Penelitian memiliki tujuan yaitu membangun aplikasi web services dengan menggunakan protokol soap. 
	Menerapkan web services untuk aplikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, dengan menggunakan studi kasus informasi cuaca.


