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ABSTRACT 
Computer application increases in number and becomes more complex inline with the business growth. In this the data 
management and integration becomes critical. XML Web Services offer a solution to handle this problem. This research 
aimed to study and explore the capability of XML Web Services in developing Enterprise Information System. The system 
developed is University Information System with a case study at UPN “Veteran” Yogyakarta. The methodology used in 
this research is the waterfall model methodology. This paper covers an analysis and design of the system before further 
implementation. The university information system is divided into 2 subsystems, academic information system services 
and library information system services. From the analysis and design conducted, XML Web Services become the main 
component in developing the University Information System. XML Web Services give features for developers for building 
application with functions and user interface as needed.  
Keywords: XML, Web Services, Information System  

 
1. Pendahuluan 
Dengan semakin besar dan kompleksnya suatu aplikasi maka pengelolaan dan integrasi data menjadi hal yang kritis. XML 
Web Services memungkinkan suatu aplikasi “berbicara” dengan aplikasi lainnya. Sesuai namanya, XML Web Services 
menyimpan data dalam format XML yang menjadikannya multi-platform dalam hal aksesibilitasnya. Dengan sistem web 
service tersebut diharapkan akan meningkatkan kolaborasi antar pemrogram dan antar organisasi bisnis, yang 
memungkinkan suatu fungsi dalam web service dapat digunakan oleh aplikasi lain tanpa perlu mengetahui detil 
pemrograman yang terdapat di dalamnya. XML Web Services cocok untuk menyelesaikan masalah pada sistem bisnis 
konsep lama ke sistem bisnis terintegrasi, sehingga dengan satu model konsep bisnis dapat diakses dan dipergunakan oleh 
bermacam-macam aplikasi dan device. 
 
Universitas merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari banyak fakultas, jurusan, dan bagian-bagian yang lain. 
Karena lingkup universitas yang besar, maka penerapan sistem informasi yang terpusat akan terlalu membebani server 
pusat. Sedangkan jika penanganan sistem informasi tersebut didistribusikan ke masing-masing fakultas atau bahkan ke 
masing-masing jurusan dan juga bagian-bagian lain, maka kemungkinan akan ada banyak sekali sistem informasi dengan 
berbagai platform baik dari sistem operasi maupun bahasa pemrograman, dengan keunggulan dan kekurangannya 
masing-masing. Masalah akan timbul ketika akan mengintegrasikan data dan fungsi yang berada pada  platform yang 
berbeda-beda tersebut. Di samping itu juga sekarang terdapat kecenderungan dalam hal pemanfaatan sistem informasi 
menggunakan berbagai macam device seperti handphone dan PDA, sehingga rancangan sistem informasi universitas 
akan semakin kompleks. 
 
Penelitian ini dimaksudkan untuk menerapkan konsep XML Web Services dengan kemampuannya yang telah diuraikan di 
atas, sebagai solusi dalam pengembangan sistem informasi universitas. Penelitian difokuskan pada eksplorasi 
kemampuan XML Web Services terutama dalam hal integrasi data dan fungsi dalam lingkup universitas, kolaborasi antar 
pemrogram dan kemampuannya untuk diakses oleh bermacam-macam aplikasi dan device. Adapun metode 
pengembangan sistem menggunakan metode waterfall dimana terdapat tahapan-tahapan yaitu Analisis dan rekayasa 
system, Analisis persyaratan, Perancangan, Coding, Pengujian dan Pemeliharaan. 
 
2. Tinjauan Pustaka 
XML Web Services didesain untuk mendayagunakan jaringan internet dan intranet. Dengan menggunakan format 
dokumen XML, maka XML web services memungkinkan suatu aplikasi ”berbicara” dengan aplikasi lainnya[3]. Kegunaan 
dari XML Web services seperti: dapat dilakukannya integrasi antar-aplikasi yang tersebar, pengaksesan service oleh 
berbagai jenis bahasa pemrograman telah dilakukan[1]. Pada saat ini XML Web services semakin banyak digunakan oleh 
kalangan enterprise untuk memudahkan akses pada produknya, meningkatkan layanan ke konsumen, dan ke bussiness 
partner melalui internet atau corporat extranet[5]. 
 
XML Web Services menjadi populer saat ini karena mampu mengintegrasikan aplikasi yang berbeda platform secara lebih 
sederhana dan mampu memperbaiki kelemahan dari middleware konvensional seperti RPC, CORBA, dan Java RMI. 
Kelemahan utama dari middleware konvensional adalah tidak mendukung heterogenitas, membutuhkan protokol sendiri 
(tidak pervasive), membutuhkan effort yang besar pada perubahan aplikasi, dan sulit untuk digunakan kembali (tidak 
reusable)[4]. XML Web Services dibangun berdasarkan teknologi yang terbuka seperti[2]: 
1. eXtensible Markup Language (XML) 
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2. Simple Object Access Protocol (SOAP) 
3. Universal Description, Discovery and Integration (UDDI) 
4. Web Servicess Description Language (WSDL) 
 
Langkah pengembangan aplikasi berbasis XML Web Services terbagi menjadi 2 bagian, yaitu: pada sisi penyedia service 
dan dari sisi pengguna service. Langkah pengembangannya diperlihatkan pada Gambar 1.  
 

 
 Gambar 1. Langkah Pengembangan Sistem Berbasis XML Web Services 

 
3. Analisa Dan Perancangan 
3.1  Analisa Kebutuhan 
Dalam penelitian ini akan dilakukan perancangan dan pembuatan sistem informasi universitas berbasis XML Web 
Services menggunakan Visual Studio. NET. Sistem operasi yang digunakan untuk server adalah MS Windows 2003 
Advanced Server dan Database server SQL Server 2000. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu: Visual Basic.NET 
untuk layanan akademik, dan Visual C#.NET untuk layanan perpustakaan. Pembuatan aplikasi client dilakukan dengan 
berbagai macam aplikasi: ASP.NET untuk aplikasi Internet, dan VB.NET untuk aplikasi console. Untuk kebutuhan 
perangkat keras untuk sistem ini meliputi suatu sistem Intranet.  
 
3.2   Rancangan Sistem Informasi Universitas 
Sasaran pengguna fungsi-fungsi dalam Web Services adalah pengembang aplikasi, bukanlah end-user. Oleh karena itu 
yang harus disediakan oleh penyedia Web Services adalah fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh pengembang aplikasi 
dalam domain yang disediakan. Fungsi-fungsi yang disediakan oleh penyedia Web Services tidak harus lengkap, karena  
penyedia Web Services yang lain dapat menyediakan fungsi-fungsi lain yang pada akhirnya membentuk sistem yang 
lengkap. Dengan begitu kolaborasi (gotong-royong) antar pengembang aplikasi dapat berlangsung dengan baik. 
  
Pengembangan aplikasi berbasis web services pada penelitian ini menggunakan konsep tumbuh berkembang. Pada skala 
universitas, aplikasi yang akan dikembangkan dalam penelitian ini terlebih dahulu adalah layanan akademik. Kemudian 
akan dikembangkan layanan perpustakaan, yang juga memanfaatkan layanan akademik. Konsep pengembangan ini 
ditunjukkan pada Gambar 2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gambar 2. Konsep Pengembangan Sistem Informasi Universitas 
 
Dalam perancangan sistem berbasis XML Web Services untuk sistem informasi universitas berikut disajikan langkah-
langkah yang perlu dilakukan:  
1. Pendefinisian fungsi-fungsi yang akan digunakan dalam sistem informasi universitas 

Layanan Akademik 

Aplikasi akademik 

Layanan Perpustakaan

Aplikasi  pustakaan 

1 2
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2. Pengkategorian fungsi-fungsi tersebut. 
3. Pengkodean Web Service.  
4. Pengujian fungsi.  
5. Pembuatan aplikasi pengakses Web Service tersebut.  
6. Pengujian aplikasi.  
 
Yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah membuat semua fungsi-fungsi (berupa Web method) yang dapat digunakan 
untuk mengakses dan mengolah data. Web method-Web method tersebut diuji fungsionalitasnya, apakah sudah sesuai 
dengan yang diinginkan. Langkah berikutnya adalah membuat aplikasi client yang nantinya dapat mengakses Web 
Service tersebut.  
 
Fasilitas atau fungsi-fungsi yang seringkali dibutuhkan oleh pengembang aplikasi adalah sebagai berikut: 
1. Fungsi-fungsi penambahan, penghapusan, dan pengeditan data. 
2. Fungsi-fungsi untuk menampilkan data berdasar kriteria tertentu. 
3. Fungsi-fungsi untuk pengolahan data. 
4. Fungsi-fungsi untuk pencarian data berdasar kriteria tertentu. 
 
3.3  Rancangan Layanan Akademik 
Untuk layanan akademik, maka rancangan yang dibuat mempunyai fungsionalitas sebagai berikut: 
1. Bagi mahasiswa, yaitu dapat melakukan browsing informasi jadwal kuliah, jadwal ujian, jadwal dosen, dan data hasil 

studinya, serta melakukan proses KRS. 
2. Bagi dosen, yaitu dapat melakukan browsing data mahasiswa dan jadwal kuliah. 
3. Bagi bagian akademik, yaitu dapat melakukan pengisian dan pengeditan data, pengolahan data, dan juga membuat 

laporan. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sesuai dengan kebutuhan di atas, maka aplikasi yang dapat diimplementasikan dengan memanfaatkan fungsi-fungsi 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Aplikasi berbasis Web 

Aplikasi ini akan dibuat dengan menggunakan ASP.NET. Aplikasi ini ditujukan untuk mahasiswa. Fasilitas yang 
disediakan adalah browse data jadwal, ruang, dosen dan melihat data KHS, serta tentu saja melakukan KRS.  

2. Aplikasi berbasis Windows 
 Aplikasi ini akan dibuat dengan menggunakanVisual Basic.NET. Aplikasi ini ditujukan untuk bagian akademik. 
 Fasilitas yang disediakan adalah input/edit data, pengolahan data dan pembuatan laporan. 
 

Cara kerja secara umum adalah sebagai berikut:  
Web  Service  layanan  akademik  yang  dibuat  diletakkan  pada  server. Aplikasi client  berkomunikasi  dengan  layanan  
akademik  dengan cara  memanggil fungsi yang  tersedia  pada  Web Services sambil  mengirimkan  parameter-parameter 
yang  dibutuhkan.  Pemrosesan  data  dalam  hal  ini  dilakukan  di  server,  kemudian hasil yang diperoleh dikirimkan 
kembali ke aplikasi client.  
 
3.4  Rancangan Basis Data Sistem Informasi Akademik 
Untuk sistem informasi akademik ini diperlukan 9 buah tabel, yaitu: 
1. Tabel Mahasiswa untuk menyimpan data mahasiswa,  
2. Tabel Dosen untuk menyimpan data dosen, 
3. Tabel Jadwal Kuliah untuk menyimpan jadwal kuliah,  

                          Gambar 3. Rancangan Layanan Akademik 

Jadwal, khs, krs 

Mahasiswa Akademik Dosen

Data Mahasiswa 
Data Dosen 

Data Jadwal 

Data Hasil Studi 

Browse data 
Input/ edit 

data Browse data 
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4. Tabel KHS untuk menyimpan hasil studi mahasiswa, 
5. Tabel Syarat SKS, untuk syarat maksimal pengambilan maksimal sks mata kuliah, 
6. Tabel Jurusan untuk menyimpan data jurusan, 
7. Tabel Mata Kuliah untuk menyimpan jenis mata kuliah, 
8. Tabel Registrasi untuk menyimpan data registrasi mahasiswa, 
9. Tabel KRS untuk menyimpan data KRS mahasiswa. 

 

 
Gambar 4. Gambaran Umum Sistem Informasi Akademik 

 
3.5  Rancangan Layanan Perpustakaan 
Untuk layanan perpustakaan, maka rancangan yang dibuat mempunyai fungsionalitas sebagai berikut: 
1. Bagi anggota, yaitu dapat melakukan browsing data koleksi dan melakukan peminjaman. 
2. Bagi tamu, yaitu dapat melakukan browsing data koleksi.  
3. Bagi bagian pengelola, yaitu dapat melakukan pengisian dan pengeditan data, pengolahan data, dan juga membuat 

laporan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gambar 5. Rancangan Layanan Perpustakaan 

 
Rancangan umum sistem informasi perpustakaan ditunjukkan pada Gambar 6.  
 
3.6 Rancangan Basis Data 
Untuk sistem informasi perpustakaan ini diperlukan 10 buah tabel, yaitu : 
1. Tabel anggota berisi data dosen dan mahasiswa jurusan Teknik Informatika UPN “Veteran” Yogyakarta. 
2. Tabel Diktat berisi data buku-buku diktat yang dapat dipinjam oleh anggota perpustakaan. 
3. Tabel Skripsi berisi data laporan skripsi yang telah diserahkan ke perpustakaan. 
4. Tabel KP berisi data laporan kerja praktek yang telah diserakan ke perpustakaan. 
5. Tabel Jurnal berisi data jurnal internasional, jurnal nasional dan jurnal lokal yang ada di perpustakaan. 
6. Tabel CD berisi data CD yang diperoleh dari buku diktat maupun jurnal yang ada di perpustakaan. 
7. Tabel peminjaman berisi data sirkulasi buku. 
8. Tabel laporan berisi data laporan yang pernah disimpan oleh admin. 

 
Browse data 

Jadwal, khs, krs 

Tamu 

            Anggota             Petugas 

 
Data Anggota 
Data Koleksi 
Data Peminjaman 
 

    Browse data/     
     peminjaman 

Input/edit 
data 
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9. Tabel tamu berisi data tamu yang pernah berkunjung ke perpustakaan. 
10. Tabel pengajuan buku berisi daftar buku-buku yang diajukan oleh pengunjung perpustakaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.5 Gambaran umum sistem informasi perpustakaan 
 
 
4.  Web Method Yang Dihasilkan 
Berdasar rancangan layangan akademik maka dapat dibuat daftar Web method-Web method yang akan diimplementasikan 
sebagai berikut: 
1. Web method dengan kegunaan penambahan, penghapusan, dan pengeditan data 

a. Tambah data mahasiswa 
b. Tambah data dosen 
c. Tambah data jadwal kuliah 
d. Edit data mahasiswa 
e. Edit data dosen 
f. Edit data jadwal kuliah 
g. Hapus data mahasiswa 
h. Hapus data dosen 
i. Hapus data jadwal kuliah 
j. KRS 
k. Registrasi 

2. Web method dengan kegunaan menampilkan data  
a. Tampil jadwal kuliah berdasar kriteria tertentu 
b. Tampil data dosen berdasar kriteria tertentu 
c. Tampil data mahasiswa berdasar kriteria tertentu 
d. Tampil data hasil studi berdasar kriteria tertentu 
e. Tampil batas pengambilan SKS 

3. Web method dengan kegunaan pengolahan data 
a. Hitung IPK 

4. Web method dengan kegunaan pencarian data 
a. Pencarian jadwal kuliah berdasar kriteria tertentu 
b. Pencarian data mahasiswa berdasar kriteria tertentu 
c. Pencarian data dosen berdasar kriteria tertentu 
d. Pencarian data hasil studi berdasar kriteria tertentu 

 
Sedangkan web method yang akan diimplementasikan pada layanan perpustakaan adalah sebagai berikut : 
1. Web method dengan kegunaan penambahan, penghapusan, dan pengeditan data 

a. Update anggota 
b. Menambah anggota 
c. Menghapus anggota 
d. Mencatat peminjaman buku 
e. Mencatat pengembalian buku 
f. Menambah Buku 
g. Mengajukan Buku 
h. Menambah Data Tamu 
i. Menghapus Data Tamu 
j. Update Data Tamu 

2. Web method dengan kegunaan menampilkan data  
a. Tampil daftar anggota berdasar kriteria tertentu 
b. Tampil data peminjaman 
c. Tampil laporan 

Layanan Akademik

Aplikasi

Layanan Perpustakaan 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2008; Bali, November 15, 2008                                                                     KNS&I08-047 

 

 272

d. Tampil data tamu 
3. Web method dengan kegunaan pengolahan data 

a. Tambah laporan 
b. Hapus laporan 

4. Web method dengan kegunaan pencarian data 
a. Pencarian anggota berdasar kriteria tertentu 
b. Pencarian koleksi berdasar kriteria tertentu 
c. Pencarian data peminjaman 

 
5. Kesimpulan 
Dari analisa dan perancangan yang telah dilakukan maka XML Web Services menjadi komponen utama di dalam 
mengembangkan Sistem Informasi Universitas yang memberikan kemudahan bagi pemrogram untuk membangun 
aplikasi sesuai fungsi dan tampilan yang dibutuhan.  
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