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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas analisa dan perancangan sistem, penelitian ini 

menggunakan bahasa pemrograman berbasis objek. Analisa sistem meliputi analisa 

kebutuhan fungsional, dan analisa kebutuhan non fungsional dari API untuk 

integrasi data. Pada perancangan sistem terdapat perancangan UML (Unified 

Manipulation Language) diagram meliputi use case diagram, activity diagram, 

Sequence diagram, class diagram, desain database, arsitektur sistem, rancangan 

interface, dan rancangan format pesan dari data request. 

3.1. Analisa Sistem 

Pada analisa sistem terdapat dua hal yang dibahas yakni kebutuhan 

fungsional dan kebutuhan non fungsional. Kedua kebutuhan ini dapat disimpulkan 

setelah melalui proses penggalian kebutuhan terhadap sistem. Pada proses 

penggalian kebutuhan peneliti mengambil fitur atau fungsi yang telah dijabarkan 

oleh pihak narasumber, kemudian merangkum berbagai kebutuhan fungsional yang 

kemudian dilakukan pemilahan dan menyimpulkan kebutuhan untuk sistem. 

3.1.1. Analisa Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional adalah fungsi/fitur apa saja yang terdapat didalam 

sistem, fitur-fitur yang memiliki sebuah set paket yaitu meliputi masukan(input), 

proses, dan keluaran (output). Dengan kata lain yaitu fungsionalitas sebuah sistem. 

Tabel 3.1. Kebutuhan fungsional sistem 

Kebutuhan Fungsional Deskripsi 

Kelola akun Admin dapat menambahkan dan 

menghapus user yang ingin 

menggunakan sistem API 

Data Request Developer dapat meminta data 

terkait akademik dan keuangan 

mahasiswa dengan cara mengakses 

alamat URL dari API 

Pengaturan akun Admin dapat melihar profil dan 

mengubah username dan password 

Kelola dokumentasi API Admin dapat mengelola tampilan 

dan dokumentasi. 
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3.1.2. Analisa Kebutuhan Non Fungsional 

Analisa kebutuhan non fungsional dilakukan untuk mengetahui spesifikasi 

kebutuhan untuk sistem. Kebutuhan non fungsional merupakan kebutuhan yang 

menentukan ktiteria yang dapat digunakan untuk menilai fungsionalitas dari sistem. 

Spesifikasi kebutuhan non fungsional melibatkan analisa terhadap kebutuhan 

terhadap pengguna (user) dan sistem. Kebutuhan non fungsional pada sistem ini 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Analisa Kebutuhan Pengguna 

Analisa kebutuhan pengguna merupakan analisa terhadap pengguna yang 

berinteraksi langsung dengan sistem. Pengguna dari sistem Application 

Programming Interface ini adalah petugas di Lembaga INFOKOM sebagai admin, 

serta developer kampus UMM dan developer mahasiswa sebagai pengguna yang 

berinteraksi dengan data request API. Penjelasan untuk setiap pengguna akan 

dijelaskan pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Analisa kebutuhan non fungsional pengguna 

Pengguna Deskripsi 

Lembaga INFOKOM Pengguna merupakan pihak Universitas 

Muhammadiyah Malang yang bertugas di Lembaga 

INFOKOM 

Developer UMM Pengguna merupakan pihak Universitas 

Muhammadiyah Malang yang bertugas sebagai 

developer yang meminta data/request data akademik 

mahasiswa, kkn dan keuangan mahasiswa melalui URL 

yang telah ditetapkan 

Developer mahasiswa Pengguna merupakan mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang yang meminta data/request 

data akademik mahasiswa, kkn dan keuangan 

mahasiswa melalui URL yang telah ditetapkan 

 

b. Analisa Kebutuhan Sistem 

Analisa kebutuhan sistem merupakan analisa kebutuhan yang ditujukan kepada 

sistem sehingga menjadi acuan sekaligus pendukung fungsionalitas sitem. Berikut 

penjelasan kebutuhan non fungsional sistem dari integrasi data center 

menggunakan API dapat diuraikan melalui tabel 3.3. 
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Tabel 3.3.  Analisa kebutuhan non fungsional sistem 

Kebutuhan non fungsional Deskripsi 

Hak akses Sistem memiliki dua hak akses yakni admin 

dan developer. Hak akses ini berguna untuk 

membatasi akses terhadap sistem dan 

menentukan fungsionalitas/fitur yang 

diberikan 

Tampilan responsif Sistem memiliki tampilan antarmuka 

(interface) yang responsif bagi mobile dan 

desktop 

Dokumentasi API Sistem memiliki dokumentasi API berupa 

halaman contoh cara penggunaan bagaimana 

API berjalan dan bagaimana melakukan 

request data 

Data request authentication Sistem melakukan autentikasi ketika 

pengguna (developer) meminta data/request 

data akademik mahasiswa, kkn atau keuangan 

mahasiswa dengan melihat token akses 

pengguna 

3.2. Perancangan Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan terkait sistem yang sebelumnya 

telah dianalisa kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya. Perancangan sistem 

dibuat agar mempermudah dalam pembuatan sistem dan agar mendapatkan hasil 

yang sesuai dengan harapan. Rancangan sistem ini meliputi use case diagram, 

activity diagram, Sequence diagram, class diagram, desain database, arsitektur 

sistem, rancangan interface, dan rancangan format pesan data request dari sistem 

Application Programming Interface untuk integrasi data center. 

3.2.1. Use Case Diagram 

Adapun kebutuhan fungsional sistem Application Programming Interface 

untuk integrasi data center yang telah diuraikan pada tabel 3.1 dengan beberapa 

kebutuhan seperti kelola akun, data request dan pengaturan akun, maka kebutuhan 

fungsional yang diambil untuk sistem API untuk integrasi data center dapat 

digambarkan melalui use case diagram pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Use case diagram API integrasi data center 

3.2.1.1. Definisi Aktor 

Sistem digunakan oleh 3 aktor masing-masing yaitu Lembaga INFOKOM 

yang digeneralisasi menjadi admin, dan developer Universitas Muhammadiyah 

Malang dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang digeneralisasi 

menjadi developer. Setelah dilakukan generalisasi maka aktor utama menjadi 2 

antara lain admin dan developer. Penjelasan dari masing-masing aktor pada sistem 

akan diuraikan pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Definisi aktor use case diagram 

Aktor Deskripsi 

INFOKOM (Admin) Pengguna sistem yang memiliki akses 

terhadap sistem untuk melakukan perubahan 

pada dokumentasi API, manajemen 

pengguna, dan pengaturan profil 

Developer UMM, 

mahasiswa (Developer) 

Pengguna sistem yang dapat berinteraksi 

dengan sistem melalui data request dan dapat 

melihat data diantaranya data akademik dan 

keuangan mahasiswa 
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3.2.1.2. Definisi Use Case 

Pada penjelasan use case dari sistem akan diuraikan berdasarkan aktor. 

Definisi use case dari setiap aktor akan diuraikan secara jelas melalui tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 3.5. Definisi use case pada aktor admin 

Use case Deskripsi 

Mengelola akun 

developer 

Admin dapat menambah, menghapus, mengedit dan 

memblokir developer 

Melihat data request Admin dapat melihat data request 

Melihat log akses Admin dapat melihat data log akses 

Mengelola dokumentasi 

API 

Admin dapat mengubah konten dari halaman depan 

dokumentasi API 

Pengaturan akun Admin dapat melihat profil, mengubah username 

dan password 

Tabel 3.6. Definisi use case pada aktor pengguna (developer) 

Use case Deskripsi 

Melihat data request Pengguna (developer) dapat melihat data request yang 

meliputi data akademik mahasiswa, kkn dan data 

keuangan mahasiswa 

3.2.2. Activity Diagram 

Pemodelan activity diagram menjelaskan aliran dari suatu aktivitas ke 

aktivitas lainnya dalam suatu sistem. Sebuah aktivitas dapat menggambarkan satu 

use case atau lebih. Use case menggambarkan bagaimana aktor menggunakan 

sistem untuk melakukan aktivitas. Berikut activity diagram dari sistem Application 

Programming Interface untuk integrasi data center. 

3.2.2.1. Activity Diagram Admin 

Berikut uraian activity diagram dari aktor admin didalam sistem API untuk 

integrasi data center sesuai dengan use case diagram yang telah digambarkan pada 

tabel 3.5. 
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1. Admin melakukan login 

 

Gambar 3.2. Activity diagram admin melakukan login 

Pada gambar 3.2. menunjukkan proses login dimulai oleh admin mengisi 

form login yang berisi inputan username, inputan password dan inputan captcha, 

kemudian admin menekan tombol login. Setelah itu data username dan password 

diterima oleh sistem dan mengirimnya ke database untuk dilakukan pengecekan 

atau autentikasi, jika valid maka admin dapat masuk ke sistem API integrasi data 

center, jika tidak valid maka admin tidak dapat masuk ke sistem dan sistem akan 

kembali menunjukkan form login. 

2. Admin edit konten 

 

Gambar 3.3. Activity diagram admin edit konten 
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Pada gambar 3.3. proses edit konten dilakukan oleh admin dimulai dari 

admin memilih menu kelola konten, sistem menerima request menu dan mengambil 

data konten pada database, sistem menampilkan data konten, kemudian admin 

memilih konten yang akan di edit. Alur selanjutnya sistem menerima request dan 

mengambil data konten yang akan di edit dalam database dan menampilkannya. 

Admin mengisi form edit konten dan menyimpan. Selanjutnya sistem menerima 

data form dari admin dan menyimpannya dalam database. 

3. Admin menambah user/pengguna 

 

Gambar 3.4. Activity diagram admin menambahkan user 

Pada gambar 3.4. menunjukkan proses admin menambahka user yang 

dimulai oleh admin mengisi form tambah user berupa nama, email, password dan 

kebutuhan user, kemudian admin mengirim data ke sistem. Setelah itu sistem 

menerima dan melakukan pengecekan ketersidiaan user pada database, jika tidak 

tersedia maka selesai, jika tersedia maka database melakukan insert data user. 

4. Admin menghapus user/pengguna 

 

Gambar 3.5. Activity diagram admin menghapus user 
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Pada gambar 3.5. menunjukkan proses hapus user yang dilakukan oleh 

admin, yang dimulai oleh admin memilih menu kelola admin yang kemudian sistem 

menerima request dan menampilkan data user dari database. Setelah itu admin 

memilih user mana yang akan dihapus dengan tekan tombol hapus. Kemudian 

sistem akan menerima id user dan menghapus datanya dalam database. 

5. Admin mengedit data user/pengguna 

 

Gambar 3.6. Activity diagram admin mengedit data user 

Pada gambar 3.6. menunjukkan proses edit data user, dimana dimaksudkan 

untuk mengganti hak user pada akses data. Dimulai oleh admin memilih user yang 

akan diedit, mengisi form edit user dan mengirimkan data form ke sistem. Sistem 

akan menerima data dan database akan mengupdate data user dan selesai. 

6. Admin melihat profil 

 

Gambar 3.7. Activity diagram admin melihat profil 

Pada gambar 3.7. menunjukkan proses admin melihat profil  yang dimulai 

pada admin memilih menu pengaturan akun yang kemudian sistem akan menerima 

request menu dan mengambil data profil. Setelah itu database mengirimkan data 

ke sistem dan menampilkan data profil, sehingga admin dapat melihat data profil. 
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7. Admin mengubah username 

 

Gambar 3.8. Activity diagram admin mengubah username 

Pada gambar 3.8. menunjukkan proses admin mengubah username yang 

dimulai pada admin mengisi form ubah username dan menekan tombol ubah 

username, kemudian sistem akan menerima data username dan mengirimkannya ke 

database. Setelah itu database menerima dan melakukan pengecekan apakah 

username tersedia atau tidak. Jika tidak maka selesai, jika tersedia maka database 

akan melakukan update terhadap data username. 

8. Admin mengubah password 

 

Gambar 3.9. Activity diagram admin mengubah password 
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Pada gambar 3.9. menunjukkan proses admin mengubah password yang 

dimulai pada admin mengisi form ubah password dan menekan tombol ubah 

password, kemudian sistem akan menerima data password dan mengirimkannya ke 

database. Setelah itu database akan melakukan update terhadap data password. 

3.2.2.2. Activity Diagram User/Developer 

Berikut uraian activity diagram dari aktor user didalam sistem API untuk 

integrasi data center sesuai dengan use case diagram yang telah digambarkan. 

1. User/Developer melihat data request 

 

Gambar 3.10. Activity diagram user/developer melihat data request 
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Pada gambar 3.10. menunjukkan proses developer melihat data yang akan 

direquest, dimulai dari developer mengirimkan request url dengan secret key. 

Kemudian sistem menerima request dengan secret key dan database melakukan 

pengecekan terhadap secret key. Database mengirim hasil pengecekan, jika tidak 

valid maka akan selesai, jika valid maka sistem akan menggenerate token dan 

mengirimkannya kepada developer. Developer menggunakan token untuk akses, 

sistem melakukan pengecekan token, jika tidak valid maka akan selesai, jika token 

valid maka sistem akan menampilkan data request. 

2. User/Developer mengubah password 

 

Gambar 3.11. Activity diagram developer mengubah password 

Pada gambar 3.11. menunjukkan proses developer mengubah password 

yang dimulai pada developer mengisi form ubah password dan menekan tombol 

ubah password, kemudian sistem akan menerima data password dan 

mengirimkannya ke database. Setelah itu database akan melakukan update 

terhadap data password. 

3. User/Developer melihat dokumentasi 

 

Gambar 3.12. Activity diagram developer melihat dokumentasi 
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Pada gambar 3.12. menunjukkan proses developer melihat dokumentasi API 

yang dimulai pada developer mengisi form login dan menekan tombol login, 

kemudian sistem akan menerima data login dan mengirimkannya ke database. 

Setelah itu database akan melakukan autentikasi terhadap data password dan 

menampilkan dokumentasi API apabila data valid. 

3.2.3. Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah gambaran bagaimana aliran aktifitas dan interaksi 

antar objek dalam sistem yang dirancang dan yang digunakan. Diagram ini 

digunakan untuk menggambarkan arus pekerjaan, pesan yang disampaikan, dan 

bagaimana elemen-elemen yang ada di dalamnya bekerja. Berikut Sequence 

diagram dari sistem API untuk integrasi data center. 

3.2.3.1. Sequence Diagram Admin 

Berikut uraian Sequence diagram dari aktor admin didalam sistem API 

untuk integrasi data center. 

1. Admin melakukan login 

 

Gambar 3.13. Sequence diagram admin melakukan login 

Pada gambar 3.13. menunjukkan proses admin melakukan login: 

a. Message 1, admin melakukan proses login dengan mengisi username dan 

password pada form login. 

b. Message 2-7, controller mendapatkan data input (usernama dan password) 

yang kemudian melakukan autentikasi ke database via model, kemudian hasil 

autentikasi di validasi, apakah benar atau salah. Jika benar maka sistem 

menampilkan halaman dashboard. 
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2. Admin melakukan edit konten. 

 

Gambar 3.14. Sequence diagram admin mengedit konten 

Pada gambar 3.14. menunjukkan proses admin melakukan edit konten: 

a. Message 1-5, admin melakukan request atau akses terhadap controller terkait 

konten, kemudian model mengambil data konten dan mengirimkannya ke view 

konten. 

b. Message 6-12, admin melakukan edit konten yang kemudian data diterima oleh 

controller dan dilanjutkan ke model untuk dilakukan update data ke database 

konten. Setelah itu controller merefresh halaman konten, sehingga admin 

melihat konten yang telah diedit. 

3. Admin menambah user. 

 

Gambar 3.15. Sequence diagram admin menambah user 

Pada gambar 3.15. menunjukkan proses admin menambah user: 

a. Message 1-3, admin melakukan proses tambah user untuk dilakukan insert data 

user ke database. 
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4. Admin menghapus user. 

 

Gambar 3.16. Sequence diagram admin menghapus user 

Pada gambar 3.16. menunjukkan proses admin menghapus data user: 

a. Message 1-3, admin melakukan proses hapus user dengan menekan tombol 

hapus untuk dilakukan penghapusan data user dari database. 
 

5. Admin mengedit user. 

 

Gambar 3.17. Sequence diagram admin mengedit user 

Pada gambar 3.17. menunjukkan proses admin mengedit user: 

a. Message 1-6, admin melakukan pemilihan user dengan menekan tombol edit, 

kemudian controller membaca id dan model mengirimkan data terkait id user 

tersebut dan mengirimkannya ke view. 

b. Message 7-9, admin melakukan proses edit user untuk dilakukan update data 

user ke database. 
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6. Admin melihat profil 

 

Gambar 3.18. Sequence diagram admin melihat profil 

Pada gambar 3.18. menunjukkan proses admin melihat profil: 

a. Message 1-5, admin melakukan request atau akses terhadap controller terkait 

pengaturan akun, kemudian model mengambil data profil dan mengirimnya ke 

view pengaturan akun. 

7. Admin mengubah username 

 

Gambar 3.19. Sequence diagram admin mengubah username 

Pada gambar 3.19. menunjukkan proses admin mengubah username: 

a. Message 1-5, admin melakukan request atau akses terhadap controller terkait 

pengaturan akun, kemudian model mengambil data profil dan mengirimnya ke 

view pengaturan akun. 

b. Message 6-11, admin mengisi form ubah username yang kemudian dikirimkan 

ke model dan melalui perantara controller untuk dilakukan pengecekan 

ketersediaan username dan pengubahan. 



30 

 

8. Admin mengubah password 

 

Gambar 3.20. Sequence diagram admin mengubah password 

Pada gambar 3.20. menunjukkan proses admin mengubah password: 

a. Message 1-5, admin melakukan request atau akses terhadap controller terkait 

pengaturan akun, kemudian model mengambil data profil dan mengirimnya ke 

view pengaturan akun. 

b. Message 6-8, admin mengisi form ubah password yang kemudian dikirimkan 

ke model dan melalui perantara controller untuk dilakukan  pengubahan 

terhadap password. 

3.2.3.2. Sequence Diagram Developer 

Berikut uraian Sequence diagram dari aktor developer didalam sistem API 

untuk integrasi data center. 

1. Developer melakukan request data 

 

Gambar 3.21. Sequence diagram developer melakukan request data 
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Pada gambar 3.21. menunjukkan proses developer melakukan request data: 

a. Message 1-6, developer mengirim request permintaan token sesuai format ke 

sistem API. Controller mengecek secret key dan melakukan validasi secret key 

ke database API. Jika tervalidasi maka controller generate token. 

b. Message 7-11, developer mengirim request data dengan token yang sudah 

tergenerate sebelumnya, controller melakukan validasi terhadap token, jika 

tidak valid maka controller akan menampilkan error dengan isi status dan 

message, jika valid maka controller mengambil data yang direquest dari 

database data request dan mengembalikannya ke controller untuk di lihat oleh 

developer. 

 

2. Developer mengubah password 

 

Gambar 3.22. Sequence diagram developer mengubah password 

Pada gambar 3.22. menunjukkan proses developer mengubah password: 

a. Message 1-5, developer melakukan request atau akses terhadap controller 

terkait pengaturan akun, kemudian model mengambil data profil dan 

mengirimnya ke view pengaturan akun. 

b. Message 6-8, developer mengisi form ubah password yang kemudian 

dikirimkan ke model dan melalui perantara controller untuk dilakukan  

pengubahan terhadap password. 
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3. Developer melihat dokumentasi API 

 

Gambar 3.23. Sequence diagram developer melihat dokumentasi API 

Pada gambar 3.23. menunjukkan developer melihat dokumentasi API: 

a. Message 1-7, developer melakukan request atau akses terhadap controller 

terkait dokumentasi, kemudian model memvalidasi data login user dan 

mengirimkan view dokumentasi ketika data user valid. 

3.2.4. Class Diagram 

Class diagram ini digunakan untuk menggambarkan  kumpulam dari class 

dan hubungannya. Diagram ini merupakan diagram yang paling umum ditemukan  

dalam pemodelan sistem berorientasi objek. API untuk integrasi sistem data center 

memliki class diagram yang dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 3.24. Class diagram API untuk integrasi data center 
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3.2.5. Desain Database 

Desain database ini digunakan untuk menggambarkan detail rinci model 

data dari database. API untuk integrasi sistem data center memliki desain database 

yang dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 3.25. Desain database API untuk integrasi data center 

3.2.6. Arsitektur Sistem 

Pada sistem API untuk integrasi data center memiliki arsitektur sistem yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Gambar 3.26. Arsitektur dari sistem API untuk integrasi data center 



34 

 

Pada gambar 3.26. menjelaskan arsitektur sistem dari sistem API 

(Application Programming Interface) untuk integrasi data center. Sistem dapat 

diakses aktor. Aktor melakukan request data melalui API atau web service untuk 

mendapatkan data request, data yang direquest berupa data JSON (JavaScript 

Object Notation).  

3.2.7. Rancangan Data JSON 

Rancangan data JSON dari sistem API dari data Akademik, KKN dan 

Keuangan mahasiswa dapat dilihat pada gambar berikut: 

1. Token 

 
Gambar 3.27. Rancangan data JSON dari token 

2. Data IP (Index Prestasi) 

 
Gambar 3.28. Rancangan data JSON dari IP 

3. Data IPK 

 
Gambar 3.29. Rancangan data JSON dari IPK 

4. Data SKS 

 
Gambar 3.30. Rancangan data JSON dari SKS 
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5. Data Jadwal 

 
Gambar 3.31. Rancangan data JSON dari jadwal 

6. Data Biodata 

 

Gambar 3.32. Rancangan data JSON dari biodata 

7. Data Tugas Akhir 

 

Gambar 3.33. Rancangan data JSON dari Tugas Akhir 
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8. Data Status Mahasiswa 

 

Gambar 3.34. Rancangan data JSON dari status mahasiswa 

9. Data KKN 

 
Gambar 3.35. Rancangan data JSON dari KKN 

10. Data Wisuda 

 
Gambar 3.36. Rancangan data JSON dari wisuda 

11. Data Nilai 

 
Gambar 3.37. Rancangan data JSON dari nilai 
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12. Status Bayar 

 
Gambar 3.38. Rancangan data JSON dari status bayar 

13. Kurang Bayar 

                 
Gambar 3.39. Rancangan data JSON kurang bayar 

3.2.8. Rancangan Interface 

Adapun rancangan interface dari sistem API untuk integrasi data center ini 

untuk aktor admin mengelola user dan konten dokumentasi. Dan untuk aktor 

developer adalah interface dokumentasi API dimana berisi cara penggunaan API. 

Rancangan interface dapat dilihat melalui gambar-gambar sebagai berikut: 

1. Tampilan halaman admin 

 

Gambar 3.40. Tampilan halaman admin 
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2. Tampilan halaman user 

 

Gambar 3.41. Tampilan halaman user 

3.2.8. Rancangan Format Pesan Data Request 

Adapun rancangan format pesan data request dari sistem API untuk integrasi 

sistem data center adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan Token 

Rancangan format untuk mendapatkan Token adalah sebagai berikut: 

API.UMM.AC.ID/UMM_API/API/GETTOKEN?SECRETKEY={SECR

ETKEY} 

2. Melihat data IP 

Rancangan format untuk melihat data IP adalah sebagai berikut: 

API.UMM.AC.ID/UMM_API/API/UMM/IP/{NIM}?TOKEN={TOKEN} 

3. Melihat data IPK 

Rancangan format untuk melihat data IPK adalah sebagai berikut: 

API.UMM.AC.ID/UMM_API/API/UMM/IPK/{NIM}?TOKEN={TOKE

N} 

4. Melihat data SKS 

Rancangan format untuk melihat data SKS adalah sebagai berikut: 

API.UMM.AC.ID/UMM_API/API/UMM/SKS/{NIM}?TOKEN={TOKE

N} 

5. Melihat data Biodata Mahasiswa 

Rancangan format untuk melihat data Biodata Mahasiswa adalah sebagai 

berikut: 

API.UMM.AC.ID/UMM_API/API/UMM/BIODATA/{NIM}?TOKEN={

TOKEN} 
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6. Melihat data Tugas Akhir 

Rancangan format untuk melihat data Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

API.UMM.AC.ID/UMM_API/API/UMM/TUGAS_AKHIR/{NIM}?TOK

EN={TOKEN} 

7. Melihat data Aktif Status Mahasiswa 

Rancangan format untuk melihat data Aktif Status Mahasiswa adalah sebagai 

berikut: 

API.UMM.AC.ID/UMM_API/API/UMM/STATUS_MHS/{NIM}?TOKE

N={TOKEN} 

8. Melihat data Jadwal Kuliah 

Rancangan format untuk melihat data Jadwal Kuliah adalah sebagai berikut: 

API.UMM.AC.ID/UMM_API/API/UMM/JADWAL/{NIM}?TOKEN={T

OKEN} 

9. Melihat data KKN 

Rancangan format untuk melihat data KKN adalah sebagai berikut: 

API.UMM.AC.ID/UMM_API/API/UMM/KKN/{NIM}?TOKEN={} 

10. Melihat data Wisuda 

Rancangan format untuk melihat data Wisuda adalah sebagai berikut: 

API.UMM.AC.ID/UMM_API/API/UMM/WISUDA/{NIM}?TOKEN={T

OKEN} 

11. Melihat data Nilai 

Rancangan format untuk melihat data Nilai adalah sebagai berikut: 

API.UMM.AC.ID/UMM_API/API/UMM/NILAI/{NIM}?TOKEN={TOK

EN} 

12. Melihat data Status Bayar 

Rancangan format untuk melihat data Status Bayar adalah sebagai berikut: 

API.UMM.AC.ID/UMM_API/API/UMM/STATUS_BAYAR/{NIM}?TO

KEN={TOKEN} 

13. Melihat data Kurang Bayar 

Rancangan format untuk melihat data Kurang Bayar adalah sebagai berikut: 

API.UMM.AC.ID/UMM_API/API/UMM/KURANG_BAYAR/{NIM}?T

OKEN={TOKEN} 
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14. Melihat data dengan format XML 

API.UMM.AC.ID/UMM_API/API/UMM/{REQUEST}/{NIM}.XML?TO

KEN={TOKEN} 

15. Melihat data dengan format HTML 

API.UMM.AC.ID/UMM_API/API/UMM/{REQUEST}/{NIM}.HTML?T

OKEN={TOKEN} 

 

  


