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ABSTRACT
PTIIK’s Short Term Information Systems is an PTIIK’s activity that provide facilities to
the students in order to improve their grades through attend classes at holiday even semester, of
course, with a limited number of credits and particular courses that can be taken.
Implementation of the information system is built to optimize the performance of PTIIK in
managing short-term which already exists before. In the development of short-term PTIIK’s
information systems constructed using the web service integration from SIAKAD UB, this
integration of web service chosen by authors, because the design and implementation of
information systems can be used as a data integration solutions between UB’s main applications
with a PTIIK’s short term information systems. In addition to facilitate the integration of data,
flexibility in data processing has also become a major topic of the application of web service, the
security of data in its original application despite the transmitted data being used and processed
in other applications. This can certainly improve the effectiveness and originality of the data in
the design and implementation of short term information systems.
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ABSTRAK
Sistem Informasi Semester Pendek PTIIK merupakan suatu kegiatan PTIIK yang
memberikan fasilitas kepada mahasiswa agar dapat mengikuti kuliah perbaikan nilai pada waktu
libur semester genap, tentunya dengan batasan jumlah SKS dan matakuliah tertentu yang dapat
diambil. Implementasi sistem informasi ini dibangun untuk mengoptimalkan kinerja PTIIK
dalam mengelola semester pendek yang telah ada sebelumnya. Dalam pengembangannya sistem
informasi semester pendek PTIIK dibangun menggunakan integrasi web service SIAKAD UB,
penerapan integrasi web service dipilih penulis , karena perancangan dan implementasi sistem
informasi ini dapat dijadikan sebagai solusi integrasi data antara aplikasi pusat Universitas
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Brawijaya dengan sistem informasi semester pendek PTIIK. Selain memudahkan dalam integrasi
data, keleluasaan dalam mengolah data juga menjadi topik utama penerapan web service, dengan
menjaga keamanan data pada aplikasi asalnya walaupun data yang dikirimkan sedang digunakan
dan diolah pada aplikasi lain. Hal ini tentu dapat meningkatkan efektifitas dan originalitas data
dalam proses perancangan dan implementasi sistem informasi semester pendek ini.
Kata Kunci : Web Service, Sistem Informasi, Semester Pendek, RPL
1. PENDAHULUAN

mengubah daftar mata kuliah yang akan

1.1 Latar Belakang

diambil, tim mahasiswa akan melakukan

Pada proses pengadaan semester pendek
yang

masih

dilakukan

secara

manual

sekarang ini, mengharuskan staff akademik
untuk meng-input-kan kembali data secara
satu per satu ke dalam database. Selain itu
penambahan waktu juga diperlukan dalam
pengadaan semester pendek terutama untuk
proses

pendataan

matakuliah

dan

pendaftaran bagi mahasiswa PTIIK karena
prosesnya masih dilakukan secara kerjasama

pengecekan kembali ke daftar pengajuan
semester pendek lalu mengubahnya. Untuk
mengoptimalkan

kinerja

PTIIK

dalam

mengelola semester pendek salah satu
caranya

dengan

mengimplementasikan

sistem informasi yang direlasikan dengan
data yang diperlukan yang pada penelitian
ini

bersumber

dari

berbagai

integrasi

aplikasi yang ada. Hal tersebut merupakan
sistem kerja dari web service [PUR-08].
Untuk mendukung dan mengoptimalkan

dengan tim mahasiswa [KTU-12].

pelaksanaan dan layanan informasi semester
Melihat

dari

prosesnya

[KTU-12],

pendek di PTIIK, salah satu caranya adalah

pengadaan semester pendek yang telah ada

dengan

di PTIIK membutuhkan waktu yang cukup

informasi semester pendek PTIIK yang

banyak, lebih dari itu bagi mahasiswa yang

mengintegrasikan web service sebagai media

ingin mengikuti semester pendek diharuskan

pertukaran datanya.

pengimplementasian

sistem

untuk terus berkomunikasi atau keep-intouch dengan tim mahasiswa yang bertugas

1.2 Rumusan Masalah

agar nama serta mata kuliah yang akan

1. Bagaimana

diambil terdaftar. Dan apabila terdapat

dan

mahasiswa peserta semester pendek ingin

informasi

menganalisis,

merancang

mengimplementasikan
semester

pendek

sistem
sesuai
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dengan ketentuan dan

prosedur di

PTIIK?

Model proses perangkat lunak yang
diimplementasikan adalah model sekuensial

2. Bagaimana mendapat kebutuhan data

linier (classic life cycle atau waterfall

utama (data KHS) yang diperlukan

model). Model ini mengusulkan sebuah

sistem informasi semester pendek tanpa

pendekatan perkembangan perangkat lunak

perlu hak akses khusus ke dalam

yang sistematik dan sekunsial yang dimulai

database

pada tingkat dan kemajuan sistem pada

sumbernya

(SIAKAD

Universitas Brawijaya) ?
3. Bagaimana

mengimplementasikan

dan pemeliharaan. Adapun tahapan-tahapan

sistem informasi semester pendek yang

dalam pembuatan Model Sekuensial Linier

memanfaatkan web service SIAKAD UB

yaitu :

agar dapat diintegrasikan dengan sistem
yang dibangun?
1.3

seluruh analisis, desain, kode, pengujian,

1. Requirements analysis and definition
Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan
kebutuhan

Tujuan

Untuk
menganalisis,
merancang,
membangun dan menguji sistem informasi
yang berhubungan dengan pengelolaan
semester
pendek
PTIIK
dengan
menggunakan integrasi data dari aplikasi
SIAKAD Universitas Brawijaya melalui
web service.
2. METODOLOGI PENELITIAN

pada

sistem

informasi

semester

pendek

yaitu

kebutuhan

perangkat

keras,

perangkat

lunak,

pengguna dan basis data. Pengumpulan
kebutuhan ini penting dilakukan karena
sistem informasi (perangkat lunak) yang
akan dibangun merupakan bagian dari
sistem komputer.

Mulai

Kebutuhan yang harus didapatkan adalah
Studi Literatur

data mata kuliah, data mahasiswa, data
Analisa Kebutuhan
Pengambilan Data web service
SIAKAD UB

KHS, data nilai, serta data syarat dan
peraturan pengadaan semester pendek di

Perancangan Sistem

PTIIK. Pencarian data dilakukan melalui
Implementasi

cara observasi dan berdiskusi.
Metode Pengujian & Analisis

2. System and software design
Pengambilan Kesimpulan dan Saran

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan
Selesai

Gambar 2.1 Diagram Alir Metodologi Penelitian

kebutuhan

untuk

sistem

informasi

semester pendek yang berupa data input,
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proses yang terjadi dan output yang
diharapkan
wawancara

dengan
dan

melakukan

observasi,

hasilnya

berupa diagram yang dapat berupa
diagram UML seperti use case, diagram

3.
PERANCANGAN DAN
IMPLEMENTASI
3.1

Perancangan

Berikut ini adalah flowchart yang dibangun
sesuai dengan sistem user, akademik dan
keuangan

sequential, class diagram serta diagram
START

keterhubungan entitas (ERD) yang telah
dijelaskan pada bab perancangan dan
Mahasiswa
Aktif?

implementasi.
3. Implementation

TIDAK

Melakukan Registrasi
Pembayaran SPP di
Sistem Pusat

YA

Pada tahap ini, menerjemahkan analisa
kebutuhan yang telah dibuat ke dalam

Melihat Matakuliah
yang ada dalam
KHS
TIDAK

bentuk rancangan berbentuk program.
Tahap ini dilakukan dengan membuat
sistem

informasi

dengan

berbasis

website

menggunakan

pemrograman PHP

Memilih
Matakuliah SP

bahasa

dan CSS

serta

melakukan integrasi database dengan

Matakuliah
dibuka?

YA

Melakukan Pembayaran ke
admin keuangan

web service menggunakan format JSON.
SELESAI

4. System Testing
Sebelum

sistem

informasi

semester

pendek ini dapat dipublikasikan, maka
harus

dilakukan

dahulu.

Pengujian

pengujian

Gambar 3.1 Diagram Flowchart Mahasiswa pada
Sistem Informasi Semester Pendek

terlebih

difokuskan

pada

logika internal (code), fungsi eksternal
dan

mencari

semua

kemungkinan

kesalahan, serta memeriksa apakah input
maupun output-nya sesuai dengan hasil
yang diinginkan.
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MULAI

Admin?

TIDAK

Registrasi Sebagai Admin
Sesuai Ketentuan PTIIK

YA

TIDAK

Melihat Daftar Mata Kuliah Ajuan serta
Jumlah Mahasiswa yang memilih

TIDAK

Mata kuliah
dapat dibuka?
TIDAK
YA

Jumlah pemilih
> 10?

YA

Mengusulkan ke Dosen Matakuliah
Terkait

Gambar 3.4 Diagram use case sistem
Dosen
Bersedia?

Berikut ini ada perancangan arsitektural

YA

Mengaktifkan Mata Kuliah (Status Mata
Kuliah Dibuka pada Semester Pendek)

antara sistem dan basis data yang akan
digunakan :

SELESAI

Gambar 3.2 Diagram Flowchart akademik
(administrator)

server localhost
semester pendek

server pusat UB

START

Request URL

Aplikasi SIAKAD
Admin
Keuangan?

TIDAK

Service

Melakukan Registrasi
Sesuai Ketentuan PTIIK

Sistem User
Respon Data

Sistem Admin
Akademik

Sistem Admin
Keuangan

YA

Memasukkan NIM dan
NAMA mahasiswa

Gambar 3.5 Arsitektur Sistem Informasi Semester
Pendek PTIIK

Melihat Rincian Tagihan
Mahasiswa

Memiliki Tagihan?

TIDAK

Mengembalikan
Pembayaran Mahasiswa
Sesuai Data yang Ada

3.2 Implementasi

YA
Mengubah status
pengembalian mahasiswa

TIDAK

Menerima Pembayaran
Sesuai Data

Sesuai ?

YA

Setelah

semua

tahap

perancangan

selesai, kemudian tahap implementasi dapat
dilakukan.

Beberapa

mengimplementasikan

batasan
sistem

dalam
informasi

Mengubah status tagihan
mahasiswa

semester pendek PTIIK sebagai berikut :
SELESAI

1. Penggunaan SOA berasal dari SIAKAD
Gambar 3.3 Diagram alir keuangan (administrator
keuangan)

Universitas Brawijaya.
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2. Sistem

yang

pengadaan

dibangun

semester

menangani

pendek

PTIIK

khususnya di bagian pendaftaran dan
pembayaran tagihan semeester pendek.
3. Sistem

informasi

semester

Gambar 3.10 Tampilan antarmuka sistem

pendek

administrator akademik

menggunakan syarat dan ketentuan yang
berlaku

pada

pengelolaan

semester

pendek PTIIK.
4. Database Management System yang
digunakan adalah MySQL yang terletak
Gambar 3.11 Tampilan antarmuka sistem

di localhost.

administrator keuangan

5. Penerapan database belum memakai
metode keamanan data yang sempurna,
seperti

penggunaan

enkripsi

4. PENGUJIAN

untuk

password.

Pengujian

yang

dilakukan

pada

penelitian ini ditinjau dari dua segi yaitu

Setelah semua perancangan diaplikasikan,

pengujian sistem dan pengujian web service.

maka hasil sistem secara keseluruhan seperti

Pengujian

sistem

dibawah ini :

melakukan

pengujian

metode

blackbox.

blackbox

dilakukan

dengan

validasi

dengan

Pengujian

metode

merupakan

metode

yang

digunakan untuk mengetahui apakah sistem
berfungsi dengan baik dan sesuai dengan
Gambar 3.8 Tampilan antarmuka login

harapan

tanpa

memperhatikan

struktur

logika internal perangkat lunak.
Sedangkan
service
pengujian

dilakukan
REST

pada

pengujian

dengan
web

web

melakukan
service

dan

performansi pada setiap unit proses web
service.
Gambar 3.9 Tampilan antarmuka sistem
user

Pengujian

REST

web

service

dilakukan menggunakan pengujian validasi.
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Sedangkan pada pengujian performansi
dilakukan dengan menghitung waktu proses
yang

dibutuhkan

untuk

melakukan

permintaan data ke web service.
Tabel 4.1 Hasil pengujian validasi sistem
user

Tabel 4.3 Hasil pengujian REST web
service

Tabel 4.2 Hasil pengujian validasi sistem
administator akademik

Berdasarkan hasil pengujian validasi sistem,
implementasi perancangan sistem dapat
7

dikatakan layak dan berhasil untuk setiap

maupun non-fungsional sistem dengan

sistem

menggunakan diagram UML (Unified

penggunanya.

Sistem

dapat

menjalankan fungsi-fungsi yang ada dan
memproses

sesuai

persyaratan

yang

Modelling Language) use case.
2. Proses perancangan sistem informasi

ditetapkan. Selain itu hasil yang dikeluarkan

semester

juga telah sesuai dan tidak ada kendala sama

membuat beberapa perancangan yang

sekali.

sesuai dengan tahap analisa sebelumnya,
Mengacu pada hasil pengujian REST

web

service,

mengembalikkan

sistem
nilai

telah

dapat

sesuai

dengan

parameter yang diminta. Namun, banyak
faktor yang dapat mempengaruhi bahkan
memperburuk jalannya proses integrasi ini,
seperti

kualitas

padatnya

koneksi

aktivitas

internet

pengakses

dan
server

SIAKAD UB.

seperti

pendek

perancangan

dengan

arsitektural,

perancangan basis data, perancangan
class diagram, perancangan struktur
JSON, perancangan activity diagram,
perancangan sequence diagram dan
perancangan antarmuka sistem yang
akan dibuat.
3. Proses

implementasi

dilakukan

berdasarkan pada proses perancangan
sebelumnya

5. KESIMPULAN DAN SARAN

dilakukan

dengan

melakukan

pembuatan kode program dalam bentuk
class-class program serta melakukan

5.1 Kesimpulan

implementasi basis data berdasarkan
Berdasarkan
hasil
perancangan,
implementasi dan pengujian yang dilakukan
pada aplikasi, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut berikut :
1. Proses
sistem

analisis

dalam

informasi

membangun

semester

pendek

perancangan sebelumnya.
4. Perancangan dan implementasi sistem
informasi semester pendek PTIIK ini
dapat dilakukan dengan menggunakan
web

service

SIAKAD

UB

untuk

dilakukan dengan melakukan analisa

mengambil data yang diperlukan dan

terkait pengelolaan semester pendek di

mengintegrasikan data tersebut dengan

PTIIK, melakukan studi literatur melalui

sistem yang dibangun.

wawancara
pengadaan

mengenai
semester

prosedur

pendek

5. Dalam

pengimplementasiannya

tidak

serta

terlepas dengan jaringan SOA SIAKAD

mendeskripsikan kebutuhan fungsional

UB. Sistem akan me-request data apa
8

saja yang dibutuhkan memanfaatkan web

5. Pembangunan

sistem

informasi

service SIAKAD UB, selanjutnya web

menggunakan integrasi

web service

service

SIAKAD

menggunakan

SIAKAD

UB

akan

UB

dapat

mengembalikkan data yang diminta

teknologi selain REST dan format

sesuai

pertukaran datanya selain JSON.

parameter

yang dimasukkan.

Seluruh proses ini telah disediakan oleh
SIAKAD

UB

melalui

SOA

dan

teknologi REST dalam format JSON.

yang dilakukan memiliki

beberapa kendala, salah satunya yang
telah dijelaskan sebelumnya pada bab
pengujian yaitu karena faktor perangkat

5.2 Saran

lunak (server localhost XAMPP) yang

Saran yang dapat diberikan setelah
menyelesaikan penelitian skripsi ini adalah:
1. Pengadaan

semester

pendek

PTIIK

sebaiknya diadakan dan dikelola secara
real time dan online. Sehingga baik
peserta maupun pengelola dapat terus
terhubung

menjalankan

tugasnya

kapanpun dimanapun tanpa terkendala
oleh

6. Pengujian

lambatnya

komunikasi

yang

diterima.
2. Pengimplementasian sistem informasi
semester pendek dapat dilakukan dengan

digunakan. Untuk mengatasi hal ini,
dilakukan proses restart server localhost
sebelum mengakses halaman yang merequest web service.
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