
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi semakin pesat sampai saat ini dengan 

terus dikembangkannya teknologi-teknologi yang mendukungnya. Salah satu 

teknologi yang mendukung perkembangan teknologi informasi adalah teknologi 

komputasi terdistribusi (distributed computing) yang memungkinkan 

dilakukannya komputasi pada banyak mesin dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh 

banyak mesin pula. Salah satu teknologi komputasi terdistribusi yang saat ini 

sedang berkembang adalah teknologi Web Service. 

Web service adalah sebuah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk 

mendukung interoperasi dalam interaksi mesin ke mesin melalui sebuah jaringan. 

Interaksi dilakukan melalui protocol internet HTTP sebagai protokol transportasi 

datanya dan menggunakan XML sebagai format data yang dipertukarkan. Web 

service memiliki sebuah antarmuka yang dideskripsikan dalam format yang dapat 

diproses oleh mesin, yaitu Web Service Description Language (WSDL). Sistem-

sistem yang lain akan berinteraksi dengan web service dengan mengacu pada 

antarmuka tersebut melalui suatu protokol, seperti Simple Object Access Protocol 

(SOAP). 

Di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) terdapat unit-unit yang 

tersetruktur yang setiap unit tersebut saling mendukung dengan unit lain. Begitu 

juga dalam hal sistem informasi, hampir setiap unit di UMM mempunyai sistem 

informasi guna mendukung kelancaran sistem kerja sehingga unit tersebut bisa 

bekerja optimal dan efisien. Namun sistem informasi dilingkup masing-masing 

unit tersebut belum dapat berinteraksi dengan optimal karena masih menggunakan 

bermacam-macam platform dan database engine. 

Pada sistem informasi pendaftaran mahasiswa pascasarjana UMM, modul 

pelaporan masih hanya dapat diakses dan diterapkan melalui internal sistem. 

Sehingga apabila diterapkan dalam aplikasi unit lain, maka sistem unit tersebut 

harus menggunakan database engine yang sama dan mempunyai akses ke 

database tersebut, dalam hal ini, sisi keamanan database akan berkurang karena 

adanya pengguna dari unit lain.  
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Maka berdasarkan  hal diatas, penulis merancang modul pelaporan 

berbasis web service pada sistem informasi pendaftaran mahasiswa pascasarjana 

di Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang dan membuat modul pelaporan berbasis web 

service menggunakan PHP-SOAP yang dapat dimanfaatkan oleh aplikasi 

dari unit-unit di UMM ? 

2. Bagaimana mengaplikasikan layanan dari web service yang telah 

dibangun pada aplikasi web service requester ? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan utama dalam penelitian ini yaitu agar modul pelaporan 

pada sistem informasi pendaftaran program pascasarjana dapat diaplikasikan oleh 

unit lain di UMM menggunakan web service. Serta diharapkan pula tercapai 

tujuan untuk dapat memahami teknologi web service secara lebih mendalam. 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari perumusan masalah di atas adalah: 

1. Perancangan dan pembuatan  web service menggunakan PHP-SOAP yang 

telah disediakan pada paket PHP. 

2. Web service hanya diimplementasikan pada modul pelaporan. Modul-

modul lain seperti input data, edit data tidak diimplementasikan dalam 

web service. 

3. Web service provider dan Web service requester ditulis dalam bahasa 

scripting PHP. 

4. Database engine menggunakan MySQL. 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

Adapun tahap-tahap dalam melakukan perancangan dan pembuatan Modul 

Pelaporan Berbasis Web Service Pada Sistem Informasi Pendaftaran Mahasiswa 

Pascasarjana Di Universitas Muhammadiyah Malang ini antara lain sebagai 

berikut: 
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1. Studi literatur 

a. Mempelajari literatur mengenai konsep dasar pemrograman web PHP. 

b. Mempelajari literatur mengenai konsep web service dan struktur dari 

WSDL itu sendiri. 

c. Mempelajari konsep sistem informasi pendaftaran mahasiswa 

pascasarjana yang ada di UMM. 

2. Konsultasi 

a. Konsultasi dengan dosen pembimbing, berkaitan dengan proses 

pengerjaan dan penyelesaian setiap masalah-masalah yang ditemukan 

selama proses tugas akhir berlangsung. 

b. Konsultasi dengan pihak unit penerimaan mahasiswa pascasarjana 

UMM terkait dengan laporan yang akan dipublikasikan sesuai dengan 

kebutuhan. 

3. Eksplorasi 

Eksplorasi dilakukan terhadap modul pelaporan pada sistem informasi 

pendaftaran mahasiswa pascasarjana secara lebih mendalam. 

4. Analisa Data dan Desain System 

Dalam tahapan analisa akan dilakukan peninjauan mengenai apa saja 

yang dibutuhan dalam web service. Tahapan ini menjelaskan bagaimana dasar 

pembuatan dan pemodelan web service. 

5. Implementasi 

Mengimplementasikan Modul Pelaporan Berbasis Web Service Pada 

Sistem Informasi Pendaftaran Mahasiswa Pascasarjana Di Universitas 

Muhammadiyah Malang pada perangkat personal komputer dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan dengan menggunakan database 

MySQL. 

6. Uji Coba dan Evaluasi 

Tahap ini merupakan tahap uji coba Modul Pelaporan Berbasis Web 

Service Pada Sistem Informasi Pendaftaran Mahasiswa Pascasarjana Di 

Universitas Muhammadiyah Malang, dan memeriksa hasil dari implementasi, 

apakah web service yang di buat sesuai dengan analisa dan perancangan serta 
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evaluasi untuk mengetahui beberapa kekurangan yang ditemukan saat uji 

coba tersebut dilakukan. 

7. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Pada tahap akhir, penyusunan laporan sebagai dokumentasi dari 

pengerjaan tugas akhir. Dokumentasi dibuat agar memudahkan 

pengembangan aplikasi di kemudian hari. 

8. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan untuk penyusunan laporan Tugas Akhir 

ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, metodologi 

pengerjaan serta sistematika penulisan dari Tugas Akhir ini. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi dasar-dasar untuk membuat web service dengan 

landasan teori yang telah ada pada bagaian-bagian atau 

komponen yang telah ada pada web service. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas tentang perancangan secara umum maupun 

uraian lebih lanjut mengenai pemodelan web service modul 

pelaporan yang akan dibuat Sistem Informasi Pendaftaran 

Mahasiswa Pascasarjana Di Universitas Muhammadiyah 

Malang.  

BAB IV  : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi program 

yang telah dibuat dengan pemodelan web service dalam modul 

pelaporan dan bagaimana pengujian dari program yang telah 

dibuat.  

BAB V : PENUTUP 

Bab penutup merupakan bab akhir yang berisikan tentang 

kesimpulan dari pembuatan program Tugas Akhir ini serta 

berisikan saran-saran yang dikemukakan mengenai 



5 
 

penggunaan sistem serta masukan-masukan dari penulis bagi 

rencana pengembangan program tugas akhir ini di masa yang 

akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


