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INTEROPERABILITAS PADA PROSES PEMBAYARAN MAHASISWA  

MENGGUNAKAN WEB SERVICES 

 
Ade Ardian 1)  , Kusrini 2) , Sudarmawan 3) 

 
 1 ,2,3)Informatika Universitas AMIKOM Yogyakarta 

 

email : ad3ardian@gmail.com1), kusrini@amikom.ac.id2), sudarmawan@amikom.ac.id3) 

 

 

Abstraksi 
Universitas Muhammadiyah Bengkulu telah menggunakan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam 

proses pelayannya sejak tahun 2013. Salah satu sistem informasi yang digunakan adalah sistem informasi 

pembayaran mahasiswa yang bekerja sama dengan bank sebagai pihak eksternal. Permasalahn yang terjadi yaitu 

belum adanya komunikasi antara sistem informasi akademik dan sistem informasi perbankkan dalam proses 

pertukaran data pembayaran mahasiswa. Pada penelitian ini akan mengukur tingkat keberhasilan dan kecepatan 

waktu pertukaran data pembayaran mahasiswa menggunakan web services. Percobaan pengukuran dilakukan 

dengan menggunakan 12 operator bank yang masing – masing memproses 100 mahasiswa secara bersamaan. 

Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan dan waktu proses pertukaran data 

pembayaran antara sistem informasi akademik dan sistem informasi perbankkan mengunakan web services dapat 

dilakukan dengan rata – rata waktu 2 menit 56 detik untuk satu proses registrasi mahasiswa. 

 

Kata Kunci : 
Web services, data, waktu 

 

Abstract 
University of Muhammadiyah Bengkulu has used the role of information and communication technology (ICT) 

in the process of servicing since 2013. One of the information system used is the payment information system of 

students who work together with the bank as an external party. The problem is that there is no communication 

between the academic information system and the bank information system in the process of exchange of student 

payment data. In this study will measure the speed of time data exchange student payment using web services. 

The measurement experiments were conducted using 12 bank operators, each processing 100 students 

simultaneously. After the research, it can be concluded that the process of data exchange between academic 

information system and information system using web services can be done with an average time of 2 minutes 56 

seconds for one student registration process. 

 

Keywords:  
Web services, data, time 

 

Pendahuluan 
Sistem informasi akademik (SIAKAD) dan sistem 

informasi perbankkan sangat berperan penting dalam 

memberikan pelayanan terhadap mahasiswa. 

Beberapa pelayanan yang dapat diberikan oleh sistem 

informasi akademik kepada mahasiswa, yaitu layanan 

pengisian Kartu Rencana Studi, menampilkan dan 

mengunduh Kartu Hasil Studi, menampilkan dan 

mengunduh transkrip sementara, jadwal perkuliahan 

dan pembayaran  mahasiswa. Sedangkan pelayanan 

yang diberikan oleh sistem informasi perbankkan 

sebagai pihak eksternal adalah menampung segala 

macam pembayaran yang dilakukan mahasiswa. 

Permasalah yang terjadi saat ini, yaitu sistem 

informasi perbankkan belum mampu melakukan 

distribusi data hasil pembayaran mahasiswa ke dalam 

sistem informasi akademik yang mana di dalamnya 

terdapat sistem keuangan, begitu pula sebaliknya. 

Permasalahan ini terjadi karena belum adanya 

komunikasi antara sistem informasi akademik yang di 

dalamnya terdapat sistem keuangan dengan sistem 

informasi perbankkan sehingga mengakibatkan 

pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa tidak 

maksimal. 

Penelitian ini bertujuan 1). Memastikan data 

pembayaran mahasiswa sampai dan terupdate pada 

database keuangan. 2). Mempercepat waktu proses 

registrasi yang akan dilakukan mahasiswa untuk 

memulai aktivitas perkuliahan. 

Teknologi web services menawarkan kemudahan 

dalam menjembatani pulau-pulau informasi tanpa 

mempermasalahkan perbedaan teknologi yang 

digunakan masing-masing sumber. Misalkan sebuah 

situs informasi dibangun dengan menggunakan 

database Oracle sedangkan situs lainya menggunakan 

Mysql sedangkan anda sendiri menggunakan 

perangkat lunak Open Source dalam membangun 

situs web services akan mengatasi perbedaan ini .[1]  

mailto:ad3ardian@gmail.com
mailto:kusrini@amikom.ac.id
mailto:sudarmawan@amikom.ac.id
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Batasan pada penelitian ini, yaitu : permasalahan 

komunikasi antara sistem informasi akademik dengan 

sistem informasi perbankkan adalah pada proses 

pembayaran mahasiswa, implementasi hasil sistem 

informasi berupa prototype  yang meliputi fungsi : 

proses pembayaran mahasiswa ke bank, proses 

pencarian data pembayaran mahasiswa oleh bank, 

proses pengiriman data pembayaran mahasiswa dari 

sistem informasi akademik, proses penyimpanan data 

pembayaran mahasiswa ke database bank dan 

penyimpanan data pembayaran ke database sistem 

informasi akademik dan penelitian ini fokus terhadap 

seberapa besar tingkat keberhasilan proses 

pertukaran data pembayaran mahasiswa antara sistem 

informasi akademik dan sistem informasi perbankkan. 

Komunikasi dengan menggunakan web services telah 

digunakan penelitian sebelumnya diantaranya yaitu 

penelitian interoperbilitas sistem terdistribusi berbasis 

protocol soap, yang menghasilkan salah satu 

alternatif yang handal dalam membangun sistem yang 

mengutamakan validitas data yang dikomunikasikan 

dalam lingkungan jaringan yang berbeda secara 

ekstrim. Sistem berbasis protokol SOAP bersifat 

plain teks sehingga tetap memberi dukungan 

komunikasi dalam jaringan intranet yang relatif lebih 

aman.[2] 

Rancangan sebuah komunikasi antara sistem yang 

dapat mempermudah pencatatan dan pengolahan data 

keuangan laundry yang menghasilkan aplikasi web 

services manajemen laundry merupakan aplikasi 

berbasis website yang memiliki fitur inti berupa 

pengolahan data transaksi, pengeluaran, dan laporan 

laba/rugi, sehingga dapat mempermudah pekerjaan 

manajemen laundry yang sebelumnya dilakukan 

secara manual, aplikasi web manajemen laundry juga 

memiliki fitur tambahan berupa pengolahan data 

pelanggan dan data user atau pengguna aplikasi dan 

pengujian yang dilakukan pada aplikasi ini 

menggunakan metode blackbox atau kotak hitam dan 

memperoleh hasil valid di setiap pengujian 

fungsifungsi pada aplikasi, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa fungsi-fungsi yang ada sudah 

sesuai dengan kebutuhan sistem.[3] 

Pengembangkan komunikasi antara sistem yang 

bebrbasis web service untuk mengirimkan data/pesan 

dari sistem kepegawaian ke sub-sub sistem lain yang 

akan menggunakan data kepegawaian. Sehingga 

menghasilkan penggunaan web service akan sangat 

membantu aplikasi lain dalam mengakses data, 

sehingga data yang sama tidak perlu disimpan 

berulang kali, format JSON sebagai outputweb 

service dapat dipergunakan untuk mendukung 

aplikasi web mobile dan dengan dukungan web 

service, sub-sub sistem lain dapat memanfaatkan 

informasi login dari sistem kepegawaian untuk masuk 

ke sub sistem tersebut.[4] 

Penelitian di bidang kesehatan melakukan komunikasi 

antara sistem yang menghasilkan suatu aplikasi 

berbasis web services yang dapat memberikan 

informasi mengenai data pasien secara cepat, akurat 

dan saling terintegrasi antar Puskesmas. Aplikasi 

dapat membantu Puskesmas melakukan pendaftaran 

pasien baru, pencarian informasi mengenai data 

pasien dan pencarian riwayat berobat pasien.[5] 

SOAP adalah protokol untuk pertukaran informasi 

yang tersusun di dalam  lingkungan didesentralisasi, 

terdistribusi. Menggunakan teknologi XML untuk 

mendefinisikan kerangka pesan yang dapat 

dikembangkan yang menyediakan  pembentukan 

pesan yang dapat ditukar di atas berbagai dasar 

protokol. Kerangka telah dirancang untuk tidak 

terikat pada model programming tertentu dan 

semantik spesifik implementasi lain.[6] 

Extensible Markup Language (XML) adalah bagian 

dari SGML.Tujuannya untuk memungkinkan SGML 

umum untuk dilayani, diterima, dan diproses pada 

Web yang sekarang dengan HTML.XML telah 

dirancang untuk meringankan implementasi dan 

untuk interoperabilas dengan SGML dan HTML .[7] 

Webservice adalah  sistem perangkat lunak yang 

dirancang untuk mendukung interaksi yang bisa 

beroperasi machine-to-machine di atas  jaringan. 

Webservicemempunyai  alat penghubung yang 

diuraikan di dalam format machine-processable 

(secara spesifik  WSDL). Sistem lain saling 

berhubungan dengan Web service di dalam  cara yang 

ditentukan oleh deskripsinya yang menggunakan 

pesan SOAP, secara khas disampaikan menggunakan 

HTTP dengan XML serialization, bersama dengan 

standar lain yang terkait dengan web.[8] 

Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara atau teknik ilmiah 

untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Cara atau teknik ilmiah yang dimaksud 

adalah dimana kegiatan penelitian itu dilaksanakan 

berdasarkan ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris 

dan sistematis (RES). Rasional berarti peneltian 

dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga 

terjangkau oleh nalar manusia. Empiris berarti cara 

atau teknik yang dilakukan selama penelitian itu 

dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang 

lain dapat mengamati dan mengetahui cara atau 

teknik atau langkah yang digunakan selama proses 

penelitian. Sistematis, maksudnya adalah proses yang 

dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-

langkah tertentu yang logis.[9] 

Pengumpulan data digunakan untuk memperoleh 

data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan 

penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data 

yang digunakan yaitu: 1) wawancara : dengan 

metode ini penulis melakukan tanya jawab secara 

langsung kepada narasumber dan pihak-pihak yang 

ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, 

yaitu Bapak Harry Witriyono, M.Kom selaku kepala 

bagian IT di Universitas Muhammadiyah Bengkulu 

mengenai kondisi infrastruktur yang meliputi kondisi 

hardware, software dan topologi jaringan.                       

2) observasi : dilakukan dengan cara mengamati 

proses serta prosedur pembayaran mahasiswa sampai 

selesai. Selain itu dilakukan pengambilan data primer 
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berupa data pembayaran mahasiswa. Gambar 

dibawah ini merupakan alur  dari penelitian : 

 

 
 

Gambar 1. Alur Penelitian pengembangan sistem informasi 

(SDLC) 

Hasil dan Pembahasan 
Rancangan Skema Web Services 

Aplikasi client di sisi operator BANK dapat 

melakukan permintaan data pembayaran mahasiswa 

berdasarkan NPM dan TahunID. Aplikasi tersebut 

dapat memonitor dengan cara terhubung ke web 

services milik sistem informasi akademik yang di 

dalamnya terdapat sistem keuangan. Gambar 2. 

menjelaskan skema sistem yang diusulkan dalam 

penelitian ini. Web services yang terdapat di sistem 

data yang dibutuhkan oleh pengguna. 

 

XML web services akademik
XML web services akademik

Komputer server akademik

 

Database 

server 

akademik

 

Database 

server 

BANK

Operator Keuangan

Operator BANK

 
Gambar 2. Skema sistem yang diusulkan 

Implementasi aplikasi web services 

Implementasi aplikasi web services pada penelitian ini 

menggunakan tools development Dreamweaver CS6, 

bahasa pemograman yang digunakan ,yaitu PHP. 

Web services sistem informasi akademik 

Terdapat satu layanan pada web services sistem 

informasi akademik, yaitu layanan 

getdatapembayaran yang berfungsi untuk 

menampilkan data pembayaran mahasiswa dengan 

parameter input NPM dan TahunID. Aplikasi client, 

dalam hal ini yaitu aplikasi client BANK 

mengirimkan request berbentuk XML kepada web 

services.Web services akan melakukan parsing 

request  tersebut, menjalankan services, dan 

mengirim kembali response ke client juga dalam 

bentuk XML. Baik request maupun response, 

keduanya menggunakan protocol SOAP (simple 

object access protocol). Layanan 

getdatapembayaran digunakan untuk meminta data 

pembayaran mahasiswa dari database sistem 

informasi akademik dengan parameter input berupa 

NPM danTahunID. Berikut merupakan pesan SOAP 

request dalam format XML untuk layanan 

getdatapembayaran. 

<?php 

$token="538f956c7014da84a5ebdaaa005dd559038

a5ea6";$backurl='bankpayment.php'; 

if (!isset($_POST['bcek'])) { ?> 

<form id="form1" name="form1" method="post" 

action=""> 

<table width="500" border="0" align="center" 

cellpadding="0" cellspacing="0"> 

<tr> 

<td width="88"><strong>NPM</strong></td> 

<td width="226"><input name="npm" type="text" 

id="npm" value="" /></td> 

</tr> 

<tr> 

<td><strong>TahunID</strong></td> 

<td><input type="text" name="ta" id="ta" 

/></td> 

</tr> 

<tr> 

<td>&nbsp;</td> 

<td><input type="submit" name="bcek" id="bcek" 

value="Cek Tagihan" /></td> 

</tr> 

</table> 

</form> 

<?php } //end if not isset ?> 

<?php if (isset($_POST['bbatal'])) { ?> 

<script>window.location.href="bankpayment.php";

</script> 

<?php } 

if (isset($_POST['bcek'])) { 

 $SOAPAction = 

"http://unmuhbengkulu.net/simulasi/util/restkeumhs.

php?npm=".$_POST['npm']."&ta=".$_POST['ta']."

&token=538f956c7014da84a5ebdaaa005dd559038a

5ea6&action=inquiry"; 

$xmlsoap = simplexml_load_file($SOAPAction); 

 /*print_r ($bacaxml); 
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 echo "<br>Ini hasil yang dibaca dari XML 

<br>"; 

 echo $bacaxml->code."<br>"; 

 echo $bacaxml-

>nomorPembayaran."<br>";*/ 

if ($xmlsoap->code != '00') { 

 echo "<script>alert('Error ".$xmlsoap-

>code." ".$xmlsoap->Message."'); 

   window.location.href='".$backurl."';</script>"; 

 exit(); 

} 

?> 

Sedangkan pesan SOAP response dalam format 

XMLuntuk layanan ini ditunjukkan sebagai berikut: 

<?php 

}   

if (isset($_POST['bbayar'])) {  

 $nomorPembayaran=$_POST['nomorPem

bayarandibayar']; 

 $nomorInduk=$_POST['npmdibayar']; 

 $nama=$_POST['namaMhsw']; 

 $fakultas=$_POST['fak']; 

 $jurusan=$_POST['prodi']; 

 $strata=$_POST['strata']; 

 $periode=$_POST['periode']; 

 $totalNominal=$_POST['totaltagihan']; 

 $idtransaksi=sha1($nomorPembayaran.$to

ken.date("YMDhis")); 

 $koneksi=mysqli_connect("localhost","root

","","bank"); //koneksi ke database 

 $sql="insert into bayarmhs values 

('".$nomorPembayaran."','".$nomorInduk."','".$nam

a."','".$fakultas."','".$jurusan."','".$strata."','".$peri

ode."',".$totalNominal.")"; //kode sql insert ke tabel 

pembayaran di bank 

 $q=mysqli_query($koneksi,$sql);  

 if ($q) {  

$SOAPAction="http://unmuhbengkulu.net/simulasi/

util/restbayar.php?npm=".$nomorInduk."&tahunid

=".$periode."&token=".$token."&tn=".$totalNomin

al."id=".$idtransaksi."action=payment"; 

 echo "<script>alert('Rekord pembayaran 

sudah tersimpan !'); 

       window.location.href='".$SOAPAction."'; 

//simpan di database akademik UMB 

     // 

window.location.href='".$backurl."'; // kembalikan 

ke form bayar 

   </script>"; 

 } else { 

  echo "<script>alert('Rekord 

pembayaran belum tersimpan !'); 

     

window.location.href='".$backurl."'; // kembalikan 

ke form bayar 

   </script>"; 

 } 

} 

?> 

 

Pengujian Hasil 
Gambar 3. dan 4. dibawah ini menjelaskan data 

keuangan mahasiswa dalam sistem keuangan dan 

database keuangan Universitas Muhammadiyah 

Bengkulu sebelum melakukan pembayaran. Bagian 

yang dilingkari pada gambar 3. yaitu menunjukkan : 

1. Total biaya pembayaran mahasiswa dalam satu 

semester pada sistem keuangan 

2. Total biaya yang telah dibayar oleh mahasiswa 

3. Total sisa pembayaran mahasiswa 

 
Gambar 3. Tampilan tagihan keuangan mahasiswa sebelum 

melakukan registrasi 

 

Bagian yang dilingkari pada gambar 4. yaitu 

menunjukkan : 

1. Total biaya pembayaran mahasiswa dalam satu 

semester pada database SIAKAD 

2. Total biaya yang telah dibayar oleh mahasiswa 

pada database SIAKAD 

 
Gambar 4. Tampilan database tagihan keuangan mahasiswa 

sebelum melakukan registrasi 

 

Berikut ini adalah beberapa langkah proses registrasi 

mahasiswa. 

A. Permintaan Data Pembayaran Mahasiswa 

Gambar 5. dibawah ini menjelaskan proses 

pembayaran mahasiswa yang dilakukan oleh operator 

bank berdasarkan NPM dan TahunID dan Bagian 

yang dilingkari menunjukkan waktu mulainya proses 

pertukaran data antara sistem informasi perbankkan 

dan sistem informasi akademik Universitas 

Muhammadiyah Bengkulu. 
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Gambar  5. Tampilan waktu dan proses entri NPM dan 

TahunID untuk melakukan permintaan data pembayaran 

melalui web services 

 

B. Data Pembayaran Mahasiswa 

Gambar 6. dibawah ini menjelaskan hasil permintaan 

data pembayaran mahasiswa berdasarkan NPM dan 

TahunID yang telah di request sebelumnya. 

 
Gambar 6. Tampilan form data pembayaran mahasiswa 

 

C. Proses Pembayaran Sukses 

Gambar 7. dibawah ini menjelaskan bahwa proses 

pembayaran mahasiswa yang dilakukan oleh operator 

keuangan berhasil dikirim ke database sistem 

informasi akademik. 

 
Gambar 7.  Tampilan pembayaran sukses dilakukan 

 

D. Update Data Pembayaran 

Gambar 8. dan 9. dibawah ini menjelaskan data 

pembayaran mahasiswa telah diperbaharui dalam 

sistem keuangan dan database keuangan Universitas 

Muhammadiyah Bengkulu. Bagian yang dilingkari 

pada gambar 8. yaitu menunjukkan : 

1. Total biaya pembayaran mahasiswa dalam satu 

semester pada sistem keuangan 

2. Total biaya yang telah dibayar oleh mahasiswa 

setelah melakukan registrasi 

3. Total sisa pembayaran mahasiswa setelah 

melakukan registrasi 

 
 

Gambar 8. Tampilan tagihan keuangan mahasiswa setelah 

melakukan registrasi 

 

Bagian yang dilingkari pada gambar 9. yaitu 

menunjukkan : 

1. Total biaya pembayaran mahasiswa dalam satu 

semester pada database SIAKAD setelah 

melakukan registrasi 

2. Total biaya yang telah dibayar oleh mahasiswa 

pada database SIAKAD setelah melakukan 

registrasi 

 

 
 

Gambar 9. Tampilan database tagihan keuangan mahasiswa 

setelahmelakukan registrasi 

 

E. Waktu Perubahan Data Pembayaran 

Bagian yang dilingkari pada gambar 10. dibawah ini 

menjelaskan waktu masuknya data pembayaran 

mahasiswa dan selesainya proses registrasi untuk satu 

mahasiswa.   
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Gambar 10. Tampilan waktu data pembayaran berhasil 

disimpan kedalam database keuangan Universitas 

Muhammadiyah Bengkulu 

 
Tabel 1. Hasil pengujian waktu proses registrasi mahasiswa 

menggunakan  

web services 
Opera

tor 

BANK 

NPM Waktu 

Pertukaran data 

 

Total waktu Keterangan 

Mulai Selesai 

Ke- 1 

146010

0001 

21:1

7:16 

21:2

0:10 

2 Menit 54 

Detik 

Data 

pembayaran 

terupdate 

146010

0002 

21:2

3:01 

21:2

5:57 

2 Menit 56 

Detik 

Data 

pembayaran 

terupdate 

146010

0003 

21:2

7:01 

21:2

9:55 

2 Menit 54 

Detik 

Data 

pembayaran 

terupdate 

146010

0004 

21:3

1:42 

21:3

4:38 

2 Menit 56 

Detik 

Data 

pembayaran 

terupdate 

146010

0005 

21:3

7:05 

21:4

0:00 

2 Menit 56 

Detik 

Data 

pembayaran 

terupdate 

146010

0006 

21:4

4:01 

21:4

6:57 

2 Menit 56 

Detik 

Data 

pembayaran 

terupdate 

146010

0007 

21:4

9:00 

21:5

1:56 

2 Menit 56 

Detik 

Data 

pembayaran 

terupdate 

146010

0008 

21:5

4:05 

21:5

7:01 

2 Menit 56 

Detik 

Data 

pembayaran 

terupdate 

146010

0009 

21:5

9:21 

22:0

2:19 

2 Menit 58 

Detik 

Data 

pembayaran 

terupdate 

146010

0010 

22:0

4:02 

22:0

7:01 

2 Menit 59 

Detik 

Data 

pembayaran 

terupdate 

 

Tabel 1. diatas menjelaskan bahwa data pembayaran 

mahasiswa berhasil terupdate dan proses pertukaran 

data pembayaran mahasiswa antara sistem informasi 

perbankkan dan sistem informasi akademik 

Universitas Muhammadiyah Bengkulu membutuhkan 

waktu yaitu rata - rata 2 menit 56 detik untuk satu 

proses registrasi mahasiswa 

Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dapat 

disimpulkan bahwa : 1). Tingkat keberhasilan pada 

proses pertukaran data menggunakan 1200 sample 

pembayaran mahasiswa dapat terkirim 100%. 

2).Waktu proses pertukaran data pembayaran antara 

sistem informasi akademik dan sistem informasi 

perbankkan mengunakan web services dapat 

dilakukan dengan rata – rata waktu 2 menit 56 detik 

untuk satu proses registrasi mahasiswa. 

 

Dalam penelitian ini memakai token sebagai sistem 

keamanan saat pertukaran data pembayaran 

mahasiswa yang telah di enkripsi memakai sha1. 

Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan 

peningkatan sistem keamanan pada proses pertukaran 

data pembayaran menggunakan allowed ip. 
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