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1. Pendahuluan 

Pada awal tahun ajaran baru sekolah-sekolah mulai jenjang Taman Kanak-

kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia khususnya di 

Salatiga disibukkan dengan penerimaan siswa baru. Seiring berjalannya waktu, 

semakin banyak yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan kita. 

Karena meningkatnya angka kesadaran akan pendidikan tersebut, maka setiap 

tahunnya calon pendaftar yang akan mendaftar sebagai siswa baru mengalami 

kenaikan. Akibat dari kenaikan tersebut maka muncul permasalahan-

permasalahan yang berkaitan dengan sistem Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang 

berlaku saat ini. 

Permasalahan yang umumnya dihadapi oleh calon pendaftar yang dalam 

kasus ini difokuskan hanya pendaftar PSB di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Negeri di Salatiga adalah dikarenakan PSB dilakukan serentak di masing-masing 

sekolah maka peserta hanya dapat melakukan pendaftaran di satu sekolah saja, 

selain itu peserta juga harus datang ke sekolah yang di tuju untuk selalu mengikuti 

jurnal perankingan nilai yang setiap hari dapat berubah-ubah sesuai dengan 

banyaknya pendaftar yang masuk. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila 

nama dari pendaftar sudah tidak tercacat di dalam jurnal maka otomatis tidak 

diterima di sekolah yang dituju dan harus secepatnya melakukan pencabutan 

pendaftaran dan melakukan pendaftaran lagi di sekolah yang lain. Kekurangan 

dari sistem PSB yang berlaku saat ini tidak hanya dirasakan oleh pihak calon 

peserta didik saja melainkan dirasakan pula oleh pihak sekolah. Pasalnya pihak 

sekolah juga harus melakukan persiapan pendaftaran siswa baru yang memakan 

biaya cukup banyak. Selain itu pihak sekolah juga harus melakukan perankingan 

nilai pendaftar yang masuk setiap harinya.  

Berdasarkan latar masalah yang timbul akibat sistem PSB manual yang 

sedang berlaku saat ini, maka dirancanglah pemodelan integrasi dari sistem PSB 

manual menjadi sistem online berbasis web yang memanfaatkan teknologi XML 

Web service. Dengan web service, web yang dibuat memiliki beberapa kelebihan, 

diantaranya[1]: 

- Web Service mempunyai sifat interoperability sehingga bisa diakses oleh 

aplikasi yang berjalan pada platform yang berbeda-beda.  

- Web Service menggunakan standar dan protocol terbuka pada Internet. 

- Dengan menggunakan HTTP atau SMTP, Web Service bisa menembus 

pengamanan firewall suatu organisasi tanpa mengubah konfigurasi firewall. 

- Web Service memungkinkan fungsi-fungsi pada banyak perangkat lunak di 

Internet untuk dipadukan menjadi satu Web Service baru. 

- Web Service memungkinkan penggunaan ulang layanan dan komponen. 

- Web Service bersifat loosely-coupled terhadap client. 

Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya suatu website yang 

terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi web service yang memberikan 

kepraktisan dan kemudahan kepada pendaftar dan pihak sekolah dalam  

melakukan interaksi dan tukar menukar data dalam rangka mendukung proses 

penerimaan siswa baru. 
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2. Tinjauan Pustaka 

Sebelumnya telah ada penelitian yang berjudul “Penerimaan Siswa Baru 

Menggunakan Java Berbasis Client Server untuk Mempermudah Pendataan Calon 

Siswa Baru di SMK Negeri 1 Wonosobo” yang dilakukan oleh Martin Diyanto 

dan Sidiq Tri Nuryadi, Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika, Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika dan Komputer (AMIKOM) pada tahun 2010 [2]. 

Penelitian tersebut merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem yang 

bernama Penerimaan Siswa Baru (PSB) berbasis desktop application. Di dalam 

sistem tersebut, terdapat beberapa form, form yang pertama adalah form untuk 

memasukkan data pendaftar, yang kedua form untuk mengubah data pendaftar, 

yang ketiga form untuk login dan form yang terakhir adalah form untuk cetak data 

pendaftaran. 

Form pendaftarn merupakan form yang digunakan oleh admin sekolah untuk 

memasukkan data pendaftar. Form ubah data pendaftar digunakan untuk 

mengubah data pendaftar yang sudah disimpan sebelumnya. Form login 

digunakan admin sekolah untuk melakukan login sedangkan form yang terakhir 

menampilkan data pendaftar yang dapat dicetak dan disimpan oleh admin. 

Sistem Penerimaan Siswa Baru tersebut diimplementasikan menggunakan 

bahasa pemrograman Java dengan menggunakan teknologi Web service. 

kekurangan dari sistem ini adalah sistem yang dibuat masih berbasis desktop 

sehingga pendaftar masih harus datang ke tempat pendaftaran untuk melakukan 

pendaftaran dan mengisikan datanya di formulir pendaftaran yang selanjutnya 

data tersebut baru diinputkan oleh admin ke dalam sistem. 

Penelitian yang kedua berjudul “Analisis dan Perancangan Model Aplikasi 

Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis SOA” oleh Toninette, Binus Jakarta pada 

tahun 2009 [3]. Penelitian tersebut dikembangkan sebuah sistem dengan nama 

Penerimaan Siswa Baru (PSB) berbasis SOA yang memiliki tiga modul utama 

yaitu modul penjualan formulir, modul registrasi, dan modul penerimaan 

mahasiswa. Sistem PSB yang dibangun menggunakan teknologi SOA dan 

dikembangkan dengan konsep Agile Software Development, sedangkan database 

yang digunakan adalah database yang telah ada pada sistem pendaftaran secara 

reguler di Binus 

Kedua penelitian sebelumnya, implementasi dilakukan dengan 

menggunakan teknologi yang berbeda-beda, dan pada penelitian ini akan 

digunakan PHP dan Java sebagai bahasa pemrograman untuk implementasi 

sistem. Teknologi yang digunakan adalah XML Web service, sedangkan database 

yang digunakan adalah MySQL  sebagai database server dan SQLite sebagai 

penyimpan data terdownload di client.  

 

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 website 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 
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service menyimpan data informasi dalam format XML, sehingga data ini dapat 

diakses oleh sistem lain walaupun berbeda platform, sistem operasi, maupun 

bahasa compiler [4].  

Web service bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar pemrogram dan 

perusahaan, yang memungkinkan sebuah fungsi di dalam web service dapat 

dipinjam oleh aplikasi lain tanpa perlu mengetahui detil pemrograman yang 

terdapat di dalamnya [5]. 

Web service memiliki tiga entitas dalam arsitekturnya, yaitu [6]:  

1. Service Requester (peminta layanan) peminta layanan yang mencari dan 

menemukan layanan yang dibutuhkan serta menggunakan layanan tersebut. 

2. Service Provider (penyedia layanan) berfungsi untuk menyediakan layanan 

(service) dan mengolah sebuah registry agar layanan-layanan tersebut dapat 

tersedia. 

3.  Service Registry (daftar layanan) berfungsi sebagai lokasi central yang 

mendeskripsikan semua layanan/service yang telah di-register. 

 

 

Secara umum, web service memiliki tiga operasi yang terlibat di dalamnya, 

yaitu [7]: 

1. Publish/Unpublish: Menerbitkan atau menghapus layanan ke dalam atau dari 

registry. 

2. Find: Service requestor mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan. 

3. Bind: Service requestor setelah menemukan layanan yang dicarinya, kemudian 

melakukan binding ke service provider untuk melakukan interaksi dan 

mengakses layanan (service) yang disediakan oleh service provider. 

 

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode OOAD. OOAD mencakup  

analisis dan desain sebuah sistem dengan pendekatan objek. Analisis berorientasi 

objek (OOA) adalah metode analisis yang memeriksa requirement yaitu syarat 

atau keperluan yang harus dipenuhi sebuah sistem dari sudut pandang kelas-kelas 

dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup perusahaan [8].  

Gambar  1. Arsitektur Web Service 
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Sedangkan desain berorientasi objek (OOD) adalah metode untuk 

mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek 

sistem atau subsistem. Terdapat beberapa konsep dasar dalam OOAD, yaitu [9]: 

1. Objek (object) 

Objek adalah benda secara fisik dan konseptual yang ada di sekitar kita. 

Beberapa contoh objek, misalnya hardware, software, dokumen, manusia, konsep, 

dan lainnya.  Sebuah objek mempunyai keadaan sesaat yang disebut state. State 

dari sebuah objek adalah kondisi dari objek itu atau himpunan keadaan yang 

menggambarkan objek tersebut. State dinyatakan dengan nilai dari atribut 

objeknya. 

Atribut adalah nilai internal suatu objek yang mencerminkan antara lain 

karakteristik objek, kondisi sesaat, koneksi dengan objek lain dan identitas. 

Perubahan state dicerminkan oleh perilaku (behaviour) objek tersebut. Behaviour 

atau perilaku sebuah objek mendefinisikan bagaimana sebuah objek 

bertindak(beraksi) dan memberi reaksi. Behaviour ditentukan oleh himpunan 

semua atau beberapa operasi yang dapat dilakukan oleh objek itu sendiri. 

Behaviour dari sebuah objek dicerminkan oleh interface, service dan method dari 

objek tersebut. Interface adalah pintu untuk mengakses service dari objek, service 

adalah fungsi yang dapat dikerjakan oleh sebuah objek, sedangkan method adalah 

mekanisme internal objek yang mencerminkan perilaku(behaviour) objek 

tersebut.  

2. Kelas (Class) 

Class adalah definisi umum yaitu pola, template, atau blueprint dari 

himpunan objek yang sejenis. Kelas menetapkan spesifikasi behaviour dan 

atribut-atribut dari objek tersebut. Class adalah abstraksi dari entitas  dalam dunia 

nyata. Sedangkan objek adalah contoh dari sebuah kelas. 

3. Kotak Hitam (Black Boxes) 

Sebuah objek adalah black boxes. Konsep ini menjadi dasar untuk 

implementasi objek.  Dalam operasi OO, hanya para developer yang dapat  

memahami detail dari proses-proses yang ada didalam kotak hitam tersebut, 

sedangkan para user tidak perlu mengetahui apa yang dilakukan, tetapi yang 

penting mereka dapat menggunakan objek untuk memproses kebutuhan mereka. 

Encapsulation, proses menyembunyikan detail implementasi sebuah objek. 

Satu-satunya jalan untuk mengakses data objek tersebut adalah melalui interface. 

Interface melindungi internal state sebuah objek dari pihak luar. Oleh karena itu 

objek  digambarkan sebagai sebuah kotak hitam yang menerima dan mengirim 

pesan-pesan. 

 

3.1.1 Desain Sistem 

 

3.1.1.1 Perancangan Use Case Diagram 

 

Use case diagram adalah diagram yang memperlihatkan hubungan antara 

use case (deskripsi dari sekumpulan aksi) dengan aktor-aktor (himpunan 

pengguna use case). Diagram ini digunakan untuk mengorganisasi dan 
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memodelkan perilaku dari suatu sistem yang dibutuhkan serta diharapkan oleh 

pengguna.   

 

Gambar 2 menunjukkan use case diagram pada sistem penerimaan siswa 

baru SMP Negeri di Salatiga. Aktor dalam use case diagram tersebut adalah para 

pelaku yang terlibat dalam proses penerimaan siswa baru. Aktor tersebut adalah 

pendaftar, admin web dan admin dari masing-masing SMP Negeri di Salatiga. 

Pendaftar dapat melakukan pendaftaran yang didalamnya diharuskan upload 

dokumen sebagai syarat kelengkapan pendaftaran, cetak bukti pendaftatan dan 

lihat pengumuman penerimaan siswa baru. Admin masing-masing sekolah dapat 

melakukan download dokumen yang telah di-upload oleh pendaftar dan 

melakukan validasi data pendaftar serta dapat melihat data lengkap pendaftar yang 

diterima di sekolahnya. Sedangkan admin web dapat melakukan kelola data 

pendaftar dan data admin masing-masing sekolah. 

 

3.1.1.2 Activity Diagram 

 

Activity diagram dibuat untuk menjelaskan alur sistem yang terjadi antara 

aktor yang saling berhubungan. Dalam hal ini dibuat activity diagram untuk 

menjelaskan interaksi antara pendaftar dengan admin masing-masing SMP seperti 

yang dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

Gambar  2. Use Case Diagram 
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Activity diagram pada Gambar 3. menggambarkan alur kerja sistem dimana 

awalnya pendaftar melakukan pendaftaran dan dilanjutkan dengan upload 

dokumen. Admin masing-masing sekolah dapat melihat data siapa saja pendaftar 

yang diterima disekolahnya. Selanjutnya admin masing-masing SMP melakukan 

validasi data dari tiap pendaftar dengan cara mendownload dokumen pendaftar 

dan mencocokkannya dengan nilai yang telah diinputkan oleh pendaftar. Apabila 

data dari pendaftar valid, maka pendaftar dapat melakukan cetak bukti 

pendaftaran namun bila tidak valid maka pendaftar harus mengunggah dokumen 

yang sesuai dengan data yang diinputkannya. Pendaftar juga dapat melihat 

pengumuman penerimaan siswa baru yang ada di dalam website pendaftaran. 

 

3.1.1.3 Class Diagram 

 

Diagram Class mendeskripsikan objek-objek yang terlibat dalam sistem dan 

hubungan-hubungan diantara mereka. Class adalah sebuah spesifikasi yang jika 

diinisialisasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari 

pengembangan dan desain berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan 

(atribut atau properti) dari suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk 

memanipulasi keadaan tersebut (metode atau fungsi).  

Gambar  3. Activity Diagram 
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Gambar 4 merupakan class diagram yang dibuat di dalam sistem 

penerimaan siswa baru. Dalam diagram tersebut terdapat lima entity yaitu entity 

pendaftar, nila, admin masing-masing sekolah, file dan admin web. Setiap entity 

yang dibuat berhubungan langsung controller yaitu fungsi yang dilakukan 

terhadap entity yang merupakan implementasi daru usecase yang telah dibuat. 

Entity nilai berhubungan dengan validasi controller sedangkan entity pendaftar 

berhubungan dengan tiga controller yaitu mendaftar, cetak bukti pendaftaran dan 

lihat daftar siswa yang diterima di masing-masing SMP. Entity admin masing-

masing SMP berhubungan dengan lihat data siswa yang diterima controller. Entity 

file berhubungan controller upload dan download dokumen sedangkan entity 

admin web berhubungan dengan controller kelola data admin SMP dan data 

pendaftar. 

Masing-masing controller berhubungan dengan boundary dengan nama 

yang sama. Sebagai contoh Validasi_UI berhubungan dengan Validasi_Cont, 

dengan kata lain user interface validasi memiliki fungsi controller untuk 

melakukan validasi terhadap entity nilai. Boundary adalah user interface yang 

dapat dilihat oleh aktor.   

 

3.1.1.4 Sequence diagram 

 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar obyek di dalam dan di 

sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message yang 

digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal 

(waktu) dan dimensi horisontal (obyek-obyek yang terkait). Sequence diagram 

Gambar  4. Class Diagram Sistem Penerimaan Siswa Baru SMP 
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biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah yang 

dilakukan sebagai tanggapan dari sebuah event untuk menghasilkan output 

tertentu. 

 

- Sequence diagram Mendaftar 

 

Aktifitas yang dapat dilakukan oleh pendaftar yang pertama adalah 

mendaftar. Sequence diagram mendaftar untuk pendaftar adalah seperti pada 

Gambar 5. 

 

 

Penjelasan Gambar 5 adalah pendaftar mengisi formulir pendaftaran yang 

tersedia di dalam interface web kemudian pendaftar mencari berkas dokumen 

gambar yang akan diunggah. Disaat yang bersamaan halaman pendaftaran 

menampilkan pilihan berkas untuk dipilih. Setelah berkas dipilih maka pendaftar 

melakukan simpan data pendaftaran. 

 

- Sequence Diagram Cetak Bukti Pendaftaran 

 

Selain dapat melakukan pendaftaran, pendaftar juga dapat melakukan cetak 

bukti pendaftran. Alur sistem cetak bukti pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 

6. Gambar 6 menjelaskan tentang  aksi pendaftar melakukan cetak bukti 

pendaftaran. Interface preview cetak bukti pendaftaran menampilkan data siswa 

yang siap untuk dicetak, kemudian pendaftar mencetak bukti pendaftaran tersebut. 

Gambar  5. Sequence Diagram Mendaftar 
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- Sequence diagram Lihat Daftar Siswa yang Diterima di masing-masing SMP 

 

Pendaftar dapat melihat daftar siswa di masing-masing SMP. sequence 

diagram untuk kegiatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 7 yang menjelaskan 

tentang alur lihat daftar siswa yang diterima dimasing-masing SMP. Mula-mula 

pendaftar memilih sekolah yang akan dilihat daftarnya, kemudian interface akan 

menampilkan data siswa yang diterima disekolah tersebut. 

 

 

 

- Sequence Diagram Download Dokumen 

 

Download dokumen dilakukan oleh admin masing-masing sekolah untuk 

melakukan validasi. Alur kegiatan download dokumen adalah admin masing-

masing sekolah awalnya memilih dokumen mana yang akan di download, 

selanjutnya interface akan memanggil fungsi download berkas kepada download 

Gambar  7. Sequence Diagram lihat daftar siswa yang diterima di masing-masing SMP 

Gambar  6. Sequence Diagram cetak bukti pendaftaran 
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controller, setelah berkas terambil maka interface akan menampilkan berkas yang 

berhasil didownload. Sequence diagram untuk download dokumen dapat dilihat 

pada Gambar 8. 

 

- Sequence Diagram Validasi Dokumen 

 

Validasi dokumen merupakan aktivitas yang dilakukan oleh admin masing-

masing sekolah. Admin memilih nilai siswa yang akan divalidasi. setelah nilai 

terpilih, validasi nilai akan dilakukan oleh validasi controller. Selanjutnya nilai 

yang berhasil divalidasi ditampilkan oleh interface kepada admin masing-masing 

sekolah. Gambaran proses validasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

 

Gambar  8. Sequence Diagram Download Dokumen 

Gambar  9. Sequence Diagram Validasi Nilai 
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4. Hasil dan Pembahasan 

Dalam melakukan intergrasi data, dibuat sebuah arsitektur untuk 

menjelaskan alur kerja dari sistem pengiriman data dari server ke client. Gambar 

11 menggambarkan mekanisme sistem tersebut dengan menggunakan XML Web 

service. Pendaftar melakukan akses website pendaftaran dengan membuka URL 

web tersebut. Setelah website terbuka, pendaftar melakukan pendaftaran. Data dari 

pendaftar kemudian disimpan kedalam database dari web server.  

 

 

 

Dari sisi lain admin masing-masing sekolah melakukan request untuk 

mengakses data yang ada di dalam database server. Data yang dimaksud 

kemudian diambil dari database server dan diparsing (encode) dari bentuk string 

ke dalam bentuk XML. data dalam bentuk XML tersebut dikirim melalui HTTP 

port 80 ke interface masing-masing sekolah. Sebelum data ditampilkan, data 

terlebih dahulu diparsing (decode) dari bentuk XML ke bentuk string agar data 

dapat dibaca oleh aplikasi masing-masing sekolah. 

 

4.1 Integrasi Sistem 

4.1.1 Integrasi Sistem dalam Server 

Hasil integrasi Server dari sistem yang telah dibuat berupa sebuah website 

pendaftaran yang berisi halaman depan dan halaman daftar . Halaman depan berisi 

daftar SMP yang ada di Salatiga. Didalam daftar tersebut terdapat nama-nama 

siswa yang diterima di masing-masing sekolah.  Halaman daftar digunakan oleh 

client untuk melakukan pendaftaran calon peserta didik baru. Halaman tersebut 

berisi formulir pendaftaran yang wajib diisi oleh pendaftar. Data yang wajib 

diisikan oleh pendaftar dalam formulir pendaftaran ini antara lain adalah data 

pribadi siswa, data orang tua dan data sekolah yang berisi informasi sekolah dan 

nilai siswa.  

Gambar 10 Desain Arsitektur Sistem 
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Fungsi pengiriman data dari server ke client menggunakan teknologi Web 

service dengan XML. Gambaran pengiriman data yang dimaksud dapat terlihat 

pada Kode Program 1 dimana value yang ada pada setiap tag XML tersebut 

merupakan data yang akan diambil oleh client. Pengiriman data menggunakan 

metode Http Post Request dengan konten yang dikirimkan adalah XML String. 

 

Kode Program 1. Fungsi Web service pada Server 
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Kode Program 1 menjelaskan tentang pengubahan data menjadi bentuk 

XML. Data yang dimaksud adalah data yang diambil dari database sesuai dengan 

id masing-masing pendaftar sesuai dengan request dari masing-masing client. 

Data yang diambil antara lain adala h id pendaftar, nama pendaftar, foto, alamat, 

tempat lahir, tanggal lahir, nama orang tua, alamat orang tua, nomor telepon orang 

tua, status orang tua, id sekolah asal, nama sekolah asal, nomor SKHUN, dan nilai 

rapor semester satu dan dua serta nilai ujian nasional.  
Untuk melakukan pengiriman data berbentuk XML tersebut kepada client, 

terlebih dahulu dilakukan validasi terhadap username, dan password yang 

dikirimkan oleh client. Hal ini bertujuan selain untuk keamanan data, agar data 

yang dikirim sesuai dengan masing-masing client yang melakukan request. 

 

 
 

Kode Program  2 merupakan fungsi validasi login yang berada dalam 

website pendaftaran. Fungsi tersebut menerjemahkan tag XML yang dikirim oleh 

masing-masing client yaitu berupa username dan password. username dan 

password yang telah diparsing ke dalam benruk string tersebut lalu akan 

divalidasi dengan data yang ada di dalam database server. Apabila data yang 

dikirimkan valid, maka akses pengambilan data pendaftar diterima. 

Karena integrasi sistem yang dibuat menggunakan XML Web service, maka 

data yang dikirimkan berupa data dalam bentuk string. Oleh karena itu 

pengiriman data dalam bentuk gambar perlu diparsing dengan cara mengubah 

gambar menjadi bentuk string dengan menggunakan base64. Untuk mengirimkan 

data dari server ke client, gambar di-encode kedalam bentuk string dengan kode 

program seperti pada Kode Program 3. 

 

   

 

 

 

Kode Program 2. Kode program validasi  login client ke server 
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Penjelasan dari Kode Program 3, mula-mula file gambar diambil dari folder 

yang telah dibuat sebelumnya, dalam kasus ini folder diberi nama foto. Kemudian 

gambar diubah kedalam bentuk string dengan menggunakan kode base64 
$base64 = chunk_split (base64_encode ($gambar) );. 

 

4.1.2 Integrasi Sistem dalam Client 

Hasil integrasi Client dari sistem yang telah dibuat berupa sebuah aplikasi 

desktop yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Aplikasi ini berguna untuk 

mengambil data pendaftar yang diterima di masing-masing sekolah yang ada di 

website server. Selain untuk pengambilan data, aplikasi ini juga berfungsi untuk 

memvalidasi data pendaftar yang telah masuk. Validasi tersebut dilakukan oleh 

admin masing-masing sekolah dengan cara mencocokkan nilai yang di-inputkan 

oleh pendaftar kedalam formulir pendaftaran dengan nilai pendaftar yang ada 

dalam dokumen gambar yang telah di-upload.  

Alur kerja Web service pada client mula-mula admin salah satu sekolah 

melakukan login ke dalam sistem. Sistem mengirimkan username dan password 

ke server dalam bentuk XML, apabila username dan password valid maka login 

berhasil namun bila tidak valid maka akan muncul pesan login gagal. Kode 

program pengiriman username dan password ke server dapat dilihat pada Kode 

Program 4. 

 

 

 

Setelah login berhasil, selanjutnya client akan melakukan request data 

kepada server, request data tersebut dilakukan agar client dapat menampilkan data 

Kode Program 3. Kode encode foto 

Kode Program 4. Kode program Login 
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pendaftar yang diterima di sekolah yang bersangkutan. Kode program dari request 

data tersebut dapat dilihat pada Kode Program 5. 

 

 

 

 

Kode Program 5 berisi fungsi request data dari client ke server dalam bentuk 

XML Web service. tag yang dikirim berupa request untuk data dan token. Setelah 

request data berhasil dilakukan, data akan dikirim oleh server dalam bentuk XML 

Web service. Data tersebut kemudian diparsing oleh client dalam bentuk data 

string agar dapat dibaca oleh aplikasi client. Kode program untuk parsing data 

dapat dilihat pada Kode Program 6. 

 

 Kode Program 6. Fungsi Parsing XML pada Client 

Kode Program 5. Kode program request data ke server 
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Kode Program 6 merupakan fungsi dari parsing data yang dilakukan oleh 

client. Yaitu dengan mengambil value dari setiap tag XML yang dikirimkan oleh 

server. Selanjutnya data yang telah diparsing tersebut disimpan dalam database 

client dan kemudian ditampilkan pada aplikasi masing-masing sekolah. Di dalam 

tag XML yang dikirimkan oleh server, terdapat data gambar dalam bentuk string, 

agar client dapat menampilkan data tersebut dalam bentuk gambar, maka 

diperlukan suatu dungsi decode. Oleh karena itu dipakai fungsi decode base64 

yang berguna untuk menerjemahkan data gambar dalam bentuk string kembali ke 

dalam bentuk jpg atau gambar. 

 

 

 

Kode Program 7. Kode decode foto 
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Kode Program 7 adalah kode program yang digunakan untuk melakukan 

parsing data dari bentuk string ke dalam bentuk gambar. Data yang diambil 

diterjemahkan dan ditampilkan dengan id nama file gambar yang sama dengan 

sebelumnya dan berekstensi .jpg. 

 

5. Simpulan 

Teknogi informatika memang sangat dibutuhkan untuk membantu mengolah 

data dan melancarkan proses dalam bekerja, mulai dari ruang lingkup kecil, 

menengah sampai dengan skala besar.  Dengan adanya sistem Penerimaan Siswa 

Baru (PSB) baru yang ditujukan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang 

menjadi salah satu solusi untuk membantu menyaring siswa-siswi lulusan Sekolah 

Dasar (SD) yang ingin masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan adanya sistem 

ini juga membatu dalam proses merangking dan memberikan inovasi yang baru 

agar memudahkan para siswa-siswi memperoleh sekolah. 

Dari analisis dan perancangan sistem, dapat dikemukakan kesimpulan dari 

perancangan Sistem Penerimaan Siswa Baru pada Sekolah Menengah Pertama di 

Salatiga sebagai berikut:  

1. Aplikasi PSB ini mencangkup proses seleksi penerimaan siswa baru menurut 

rangking dari nilai ujian siswa  dapat berjalan secara efektif. 

2. Aplikasi PSB ini dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh pendaftar 

maupun pihak sekolah dalam rangka melakukan proses pendaftaran karena 

pendaftar dan pihak sekolah cukup hanya melakukan proses tersebut melalui 

internet tanpa harus bertemu satu sama lain. 

3. Penggunaan metode OOAD sebagai metode pengembangan sistem dapat 

berfungsi secara efektif. 

4. Penggunaan web service yang digunakan untuk integrasi sistem antara server 

dan client sehingga sistem terdistribusi berjalan dengan baik. 

5. Penggunaan dua aplikasi yang berbeda bahasa pemrograman antara client dan 

server membuktikan bahwa aplikasi ini dapat berjalan baik pada multi 

platform. 

6. Penggunaan base64 merupakan solusi yang baik bagi perancangan program 

atau aplikasi yang berbasis XML Web service untuk melakukan encode data 

berupa gambar ke data string maupun sebaliknya. 

7. Penggunaan SQLite memudahkan aplikasi client untuk melakukan simpan 

data ke dalam database tanpa harus menginstall berbagai macam driver 

software database. 
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