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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Web service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk 

mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan. Web 

service digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu web site 

untuk menyediakan layanan (dalam bentuk informasi) kepada sistem lain, 

sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-

layanan (service) yang disediakan oleh suatu sistem yang menyediakan web 

service. Web service merupakan suatu Aplication Programming Interface (API) 

yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet. Web service menyimpan data 

informasi dalam format XML atau JSON, sehingga data ini dapat diakses oleh 

sistem lain walaupun berbeda platform, sistem operasi, maupun bahasa compiler 

(W3.org, 2004). Web service merupakan salah satu cara setiap fungsi bisnis untuk 

berkomunikasi. Bukan seperti model client/server tradisional, seperti web server 

atau halaman web, web service tidak menyediakan GUI (Graphical User 

Interface) untuk para pengguna. Web service hanya menyediakan business logic, 

proses, dan data dalam antarmuka pemrograman antar jaringan. Web service tidak 

memerlukan browser atau HTML. Sehingga web service nantinya dapat 

ditambahkan ke sebuah GUI (Graphical User Interface). 

SOAP dan REST adalah dua jawaban untuk pertanyaan yang sama, yaitu 

bagaimana mengakses web service. Pada 2011 penelitian dengan judul “Desain 

dan Implementasi Web Service Studi Kasus Integrasi Data Kepegawaian untuk 

Decision Support System pada Biro Administrasi Umum Universitas 

Muhammadiyah Malang” oleh Septian Primawardi (Primawardi, 2011). Shanti 

Devi Aryati (2012) juga melakukan penelitian terkait web service yang berjudul 

“Desain dan Implementasi Web Service Studi Kasus Integrasi Data Asset 

Management untuk Decision Support System pada Biro Administrasi Umum 

Universitas Muhammadiyah Malang” (Aryati, 2012). Penelitian yang lain adalah 

“Modul Pelaporan Berbasis Web Service pada Sistem Informasi Pendaftaran 

Mahasiswa Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Malang” oleh Havidl 
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Tarwianto (Tarwianto, 2013). Dimana aplikasi dibangun menggunakan SOAP 

(Simple Object Access Protocol), yaitu sebuah spesifikasi protokol untuk 

pertukaran pesan/informasi terstruktur dalam implementasi web service di 

jaringan komputer. SOAP menggunakan XML (Extensible Markup Language) 

dengan spesifikasi SOAP untuk pertukaran informasi dalam lingkungan 

komputasi terdistribusi.  

REST merupakan singkatan dari Representational State Transfer .Istilah ini 

diperkenalkan pertama kali pada tahun 2000 pada disertasi doktoral Roy Fielding, 

salah seorang penulis utama spesifikasi HTTP (Fielding, et al., 2002). REST 

adalah salah satu jenis web service yang menerapkan konsep perpindahan antar 

state. State dapat digambarkan seperti jika browser meminta suatu halaman web, 

maka server akan mengirimkan state halaman web yang sekarang ke browser. 

Bernavigasi melalui link-link yang disediakan sama halnya dengan mengganti 

state dari halaman web. Begitu pula REST bekerja, dengan bernavigasi melalui 

link-link HTTP untuk melakukan aktivitas tertentu, seakan-akan terjadi 

perpindahan state satu sama lain. Balasan yang dikirimkan adalah dalam bentuk 

XML ataupun JSON, sehingga informasi yang diterima lebih mudah dibaca dan 

diparsing di sisi clien. 

Universitas Muhammadiyah Malang memiliki sebuah data center yang 

belum dimanfaatkan sepenuhnya, artinya data center masih diakses langsung 

melalui koneksi database, hal ini tentunya akan sangat memakan waktu ketika 

akan ada pembuatan aplikasi/software baru. Selama ini pembuatan 

aplikasi/software di lingkungan universitas muhammadiyah malang yang 

mengacu pada data center dibuat dengan mulai dari 0 (nol) yang dimana 

pembuatan memerlukan waktu yang cukup lama dibagian pengaksesan terhadap 

data center, tentunya ini merupakan ketidak-efesienan, pasalnya dengan 

memerlukan waktu yang lama tentunya biaya/cost dari pembuatan 

aplikasi/software itu akan meningkat. Web API merupakan sebuah perkembangan 

dalam web service yang menggunakan REST sebagai dasar arsitekturnya. API 

membantu menjembatani antara data center dengan developer agar bisa 

menghasilkan program yang lebih kompleks dan dapat digunakan oleh 

programmer saat membangun perangkat lunak untuk sistem tertentu yang 
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memungkinkan programmer untuk menggunakan fungsi standart yang ada untuk 

berinteraksi. 

Project yang dikerjakan ini merupakan permintaan dari Lembaga Informasi 

dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, proyek tersebut berupa 

sistem integrasi data center berbasis web yang berfungsi untuk membantu 

memudahkan permintaan dan atau request data/informasi dari developer di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, permasalahan yang akan dijawab antara lain : 

a. Bagaimana cara mengimplementasikan REST API pada data center 

Universitas Muhammadiyah Malang? 

b. Bagaimana mengamankan dari pengaksesan diluar sistem? 

c. Bagaimana sistem dapat memenuhi permintaan/request dari user? 

1.3. Tujuan 

Adapun tujuan penelitian ini antara lain : 

a. Mampu mengimplementasikan API pada data center Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Mampu membuat pengaksesan tidak langsung terhadap database. 

c. Mampu membuat sistem menangani permintaan/request dari user pada sistem. 

1.4. Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini : 

a. Sistem dibangun menggunakan web-service. 

b. Data yang di request hanya data akademik dan keuangan mahasiswa. 

c. Tidak membahas tentang media pendukung sistem, seperti server. 

d. Format request menggunakan format yang telah ditentukan. 

1.5. Metodologi 

Berikut ini metodologi penyelesaian masalah yang digunakan dalam Tugas 

Akhir adalah: 

1.5.1.  Studi Pustaka dan Analisa 

Pada  tahap  ini  dilakukan  pengumpulan  dokumen, jurnal, buku, dan 

literatur ilmiah lainnya yang berhubungan dengan web service REST API. 
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Serta dilakukan analisa terhadap kebutuhan sistem yang akan dibuat, yang 

meliputi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. 

1.5.2.  Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun, meliputi arsitektur 

sistem atau alur dari sistem dan desain interface. 

1.5.3.  Implementasi 

Tahapan implementasi adalah tahap mengimplementasikan hasil 

rancangan yang telah dibuat sebelumnya. 

1.5.4.  Pengujian dan Evaluasi Sistem 

Tahap pengujian dan evaluasi sitem adalah tahap untuk memeriksa apakah 

hasil implementasi yang dibuat sesuai dengan analisa dan rancangan. 

Apabila terdapat kekurangan maka sistem akan di perbaiki berdasarkan 

temuan saat pengujian. 

1.5.5.  Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Pada tahap akhir akan disimpulkan dan disusun laporan berdasarkan hasil 

pengujian yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Salah satu tujuan 

yang tersirat dari pembuatan laporan tugas akhir ini yaitu agar 

memudahkan pengembangan aplikasi dikemudian hari. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori  

Bab ini berisi tinjauan pustaka, yaitu kajian jurnal penelitian pendukung 

sebelumnya sehingga dapat diperoleh gambaran mengapa penelitian ini 

dilakukan. Berisi juga landasan teori yang membahas tentang API web 

service menggunakan REST. 
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BAB III Analisa dan Perancangan 

Membahas secara lengkap tentang perencanaan dan pembuatan sistem 

yang akan dibangun. 

BAB IV Implementasi dan Pengujian 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario 

pengujian, hasil pengujian dan pengujian fungsional. 

BAB V Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 

 

  


