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1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi mobile yang semakin maju dari waktu ke waktu 

mempengaruhi kebiasaan masyarakat dalam mengumpulkan informasi. Saat ini, 

teknologi mobile seperti telepon genggam layar sentuh atau tablet dengan 

platform Android, menjadi salah satu contoh teknologi mobile yang digunakan 

mahasiswa dalam mengumpulkan informasi dari internet. Fleksibilitas dan 

kemudahan yang ditawarkan dari pengembangan teknologi ini semakin 

mendorong mahasiswa untuk menggali lebih dalam perkembangan yang ada 

untuk  mendukung proses pembelajaran secara fleksibel. Hal ini mendorong 

penyedia informasi, untuk menyediakan media mobile yang dapat membantu 

pengguna dalam mengumpulkan informasi dengan lebih mudah [1]. Pada 

implementasinya, salah satu teknologi yang dimanfaatkan untuk membangun 

aplikasi mobile adalah teknologi web service. REST (Representational State 

Transfer) dan SOAP (Simple Object Access Protocol) merupakan dua jenis web 

service yang banyak digunakan dalam membangun aplikasi mobile [2]. Dari segi 

representasi data atau pemodelan, SOAP hanya mendukung skema XML 

(Extensible Markup Language) sedangkan REST mendukung skema XML dan 

skema representasi data lain seperti JSON (Javascript Object Nation), MIME 

(Multipurpose Internet Mail Extension), YAML (Yet Ain’t Markup Language) [3] 

maupun plain text. Dalam pengembangan aplikasi, protokol REST yang bersifat 

lightweight lebih disukai karena tidak membutuhkan biaya yang mahal dan   

kendala yang rendah dalam proses adopsi aplikasi [4].   

Berdasarkan dari survei yang dilakukan secara acak pada 78 mahasiswa 

Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana (FTI UKSW), 

ditemukan bahwa sebagian besar responden mengalami kesulitan untuk 

mendapatkan referensi artikel ilmiah dari hasil penelitian yang dilakukan 

mahasiswa untuk memenuhi Tugas Akhir (TA) yang telah ada dalam proses 

penyusunan proposal dan TA. Alasannya antara lain adalah karena referensi 

artikel ilmiah terdahulu belum semua tersedia di web jurnal tugas akhir yang ada 

di perpustakaan UKSW dan tidak semua artikel ilmiah dipublikasikan di jurnal 

AITI FTI UKSW. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan dari hasil wawancara 

dengan Koordinator TA, Mila Chrismawati Paseleng, S.Si., M.Pd., bagian TA FTI 

UKSW sudah memiliki sistem untuk menangani administrasi TA mulai dari 

pendaftaran proposal TA, pendaftaran ujian TA dan upload revisi laporan TA. 

Platform Android dipilih pada penelitian ini karena berdasarkan dari hasil survei 

tersebut, sejumlah 64.1% responden menggunakan mobile device berbasis 

Android. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang melatar 

belakangi penelitian ini adalah belum adanya aplikasi mobile portal yang 

membantu mahasiswa dalam mencari referensi artikel ilmiah dan jurnal dengan 

memanfaatkan sistem TA dan E-journal  yang telah ada. Oleh karena itu, dalam 

penelitian ini akan dilakukan perancangan aplikasi mobile portal berbasis android 

mengenai artikel ilmiah FTI UKSW dengan memanfaatkan teknologi REST web 

service untuk membantu mahasiswa dalam mencari referensi artikel ilmiah dan 

jurnal untuk penyusunan proposal maupun penyusunan TA. Sistem ini 
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memfokuskan pada kegunaan dari sisi client dimana sistem aplikasi yang 

dibangun akan memanfaatkan sistem yang telah ada dengan menerapkan 

teknologi REST web service. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

  Pada penelitian yang berjudul Global Village: Mobile Access to Library 

Resources membahas mengenai perancangan aplikasi mobile web untuk 

mengakses repositori perpustakaan National Library of Norway. Teknologi yang 

digunakan dalam membangun aplikasi adalah teknologi barcode scanner dan 

cloud service pada platform Blackberry. Penelitian ini dilakukan untuk 

menyediakan kemudahan bagi pengunjung dalam mengakses informasi dari 

repositori perpustakaan tersebut [6].  

Pada penelitian yang berjudul Web Services in Mobile Applications 

Dospinecu dan Perca membahas mengenai protokol SOAP secara umum dan 

penggunaan protokol REST pada web service yang diimplementasikan pada 

mobile application untuk mengetahui traffic layanan telepon suatu perusahaan. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah protokol REST tepat 

digunakan dalam pengembangan client mobile application yang mengedepankan 

kekuatan dan stabilitas aplikasi. Hal lain yang diperoleh adalah proses sinkronisasi 

thread harus diperhatikan agar aplikasi mobile dapat berjalan dengan baik [7]. 

Dalam penelitian yang berjudul In Search of an Internet Things Service 

Architecture: REST or WS-*? A Developers Persepective dibahas mengenai 

perbandingan teknologi REST dan WS-*? yang dilakukan oleh 69 mahasiswa 

ilmu komputer dari Institute for Pervasive Computing, Switzerland. Dari 

penelitian ini ditemukan bahwa kedua arsitektur menjawab kebutuhan yang 

berbeda. Protokol REST lebih tepat digunakan untuk aplikasi sederhana dan 

bersifat user-centered application, sedangkan protokol WS-* lebih tepat 

digunakan untuk secure application. Hal tersebut disimpulkan melalui beberapa 

tes yang dilakukan. Sebanyak 70 % responden menilai REST mudah untuk 

dipelajari dan berdasarkan kesesuaian pengembangan kasus, REST dinilai lebih 

sesuai untuk mengembangkan aplikasi IoT(Internet of Things) yang berjalan pada 

embedded devices dan perangkat mobile [8]. 

Dalam penelitian yang berjudul Performance Comparison of Enterprise 

Applications on Mobile Operating Systems mengevaluasi kinerja protokol web 

services  SOAP dan REST dari segi response time, penggunaan RAM dan data 

yang yang dikirim dan diterima ketika mengakses web service. Dalam penelitian 

tersebut ditemukan bahwa secara keseluruhan REST memerlukan response time 

dan penggunaan RAM yang lebih rendah daripada SOAP meskipun dalam 

penggunaan RAM lebih dari SOAP. Oleh karena itu dalam penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa untuk membangun aplikasi untuk mobile device disarankan 

untuk menggunakan REST, kecuali aplikasi yang dibangun menitikberatkan sisi 

keamanan [9]. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu maka aplikasi mobile portal 

akan dibangun dengan menggunakan teknologi REST web service dengan 

memfokuskan pada pemanfaatan protokol RESTful. Tujuan dari penggunaan 
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RESTful ini adalah untuk membangun aplikasi yang ringan dan kokoh sehingga 

mudah diakses tanpa memberatkan device. Aplikasi yang dirancang dalam 

penelitian ini dikembangkan pada platform android sehingga dapat membantu 

menyediakan media mobile dalam pencarian artikel ilmiah dan jurnal.  

Android merupakan sebuah sistem operasi yang bersifat open source 

untuk perangkat mobile berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware 

dan aplikasi. Karena bersifat open source, Android memudahkan pengembang 

untuk berkreasi dalam menciptakan aplikasi-aplikasi mobile. Kemudahan 

distribusi Android menjadikannya banyak dipakai dan dikembangkan oleh 

berbagai vendor smartphone ataupun tablet [10]. 

 Salah satu teknologi yang digunakan sebagai media komunikasi antara 

aplikasi mobile dengan server adalah teknologi web service. Web service 

merupakan suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung 

interoperabilitas dan interaksi antar sistem dalam suatu jaringan [11]. Web service 

menyimpan data informasi dalam format Extensible Markup Language (XML) 

sehingga data dapat diakses oleh sistem lain. Komponen web service ditunjukkan 

pada Gambar 1. Discovery merupakan proses yang menentukan lokasi web service 

yang akan terhubung. Pencarian ini akan dilakukan melalui direktori tersentral 

atau menggunakan metode ad-hoc lainnya. Deskripsi terdiri dari metadata 

terstruktur mengenai interface yang digunakan dan dokumentasi detil dan contoh 

penggunaan web service. Format pesan merupakan elemen yang diperlukan untuk 

proses encoding antara client dan web service. Format ini akan memungkinkan 

abstraksi protokol komunikasi untuk lebih fokus pada logika masalah. Encoding 

merupakan standar bahasa yang digunakan untuk mengabstraksi data yang akan 

ditukarkan. Transport menjelaskan mengenai bagaimana data atau pesan 

ditransmisikan antar user dalam proses komunikasi [7]. 

 
 

Gambar 1 Komponen Web Service [7] 

REST merupakan style protokol web service yang berdasarkan pada 

prinsip yang menjelaskan bagaimana sumber-sumber jaringan yang terhubung 

didefinisikan dan dialamatkan [12]. RESTful merupakan representasi ketersedian 

setiap teknologi dan setiap gaya pengembangan aplikasi tanpa adanya batasan. 

Suatu sistem dikatakan bersifat RESTful jika sistem merupakan sistem client-

server, bersifat stateless dalam artian sebuah servis tidak harus menyimpan users’ 

sessions karena setiap request bersifat independen dan setiap resource harus 

memiliki alamat unik dan point access yang valid. Komponen dalam arsitektur 

RESful antara lain: resources, representasi dan URI (Uniform Resource 

Identifier). Resource merupakan segala sesuatu yang dapat dialamatkan di web. 
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Representasi data dalam arsitektur RESTful dapat mengambil berbagai macam 

playload format seperti gambar, teks, XML atau  JSON melalui URI yang sama. 

URI merupakan hyperlink yang digunakan untuk mengakses resources. Remote 

Procedure Call (RPC) dalam REST ditunjukkan pada Tabel 1. Dalam 

pengimplementasian RESTful banyak digunakan teknologi persisten dengan 

menerapkan ORM (Object-relational Mapping) dimana database yang ada 

disusun menjadi OODBMS (Object Oriented Database Management System). 

ORM digunakan dalam pengimplementasian RESTful karena ORM mendukung 

manipulasi data berorientasi objek. Hal tersebut mendukung pengimplementasian 

kelas-kelas objek dan pewarisan fungsi serta properties sehingga memudahkan 

pengkasesan data. ORM  merupakan teknik yang menjembatani jarak antara 

model objek dan model relasional [13]. Istilah ini muncul dari ide dimana 

pengembang pada beberapa kondisi berusaha memetakan konsep di antara 

keduanya, tujuannya adalah untuk mengenalkan mediator untuk mengelola 

transformasi secara otomatis. 

 

Tabel 1 RPC pada REST [12] 

3. Metode Penelitian 

Tahapan metode penelitian yang dilakukan yaitu: 1) Identifikasi masalah; 

2) Kajian pustaka; 3) Perancangan sistem; 4) Pembuatan sistem; 5) Pengujian 

sistem dan analisis; dan 6) Penulisan laporan penelitian [14]. 

 
 

Gambar 2 Tahapan Penelitian [14] 

Identifikasi Masalah 

Kajian Pustaka 

Perancangan Sistem 

Pembuatan Sistem 

Pengujian Sistem dan Analisis 

Penulisan Laporan Penelitian 
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Pada tahap pertama dilakukan identifikasi masalah, yaitu belum adanya 

mobile portal artikel ilmiah dan jurnal serta apakah teknologi REST web service 

sesuai untuk digunakan dalam pembangunan mobile portal. Pada tahap kedua 

dilakukan studi literatur mengenai teknologi REST web service pada perangkat 

berbasis android dan melakukan analisis kebutuhan user untuk kemudian 

digunakan dalam proses pengumpulan data yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan 

user dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dan survei yang dilakukan 

secara online. Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, teknologi REST 

web service secara karakteristik sesuai untuk diterapkan dalam aplikasi mobile. 

Sedangkan berdasarkan analisis kebutuhan user, yaitu ketersediaan akses data 

artikel ilmiah terdahulu untuk digunakan sebagai sumber referensi. Tahap ketiga 

merupakan tahap perancangan sistem yang meliputi perancangan sistem dengan 

menggunakan diagram UML (Unified Modeling Language). Berdasarkan 

rancangan sistem tersebut maka dilakukan tahapan keempat, pembuatan sistem. 

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam tahap pembuatan aplikasi 

adalah metode prototyping seperti ditunjukkan pada Gambar 3.  

 

 

Gambar 3 Bagan Metode Prototyping [15] 

Tahap kelima, melakukan pengujian sistem dan analisis hasil pengujian. 

Pada tahap ini dilakukan pengujian prototype I dan II. Pengujian prototype yang 

pertama dilakukan oleh 5 users yang dipilih secara acak sebelum prototype diuji 

oleh sampel user secara keseluruhan untuk memastikan setiap fungsi yang ada 

berjalan dengan baik, sedangkan pengujian prototype II dilakukan oleh 30 sampel 

responden yang dipilih secara acak sebagai representasi user. Pengujian oleh user 

dilakukan untuk mengetahui kemudahan navigasi dalam menggunakan aplikasi 

dan kesesuaian fungsi yang ada dengan kebutuhan user dalam mencari referensi 

artikel. Berdasarkan hasil pengujian, dilakukan revisi aplikasi untuk 

menyesuaikan dengan kebutuhan user. Pada tahap keenam dilakukan penyusunan 

laporan penelitian berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.  

Gambar 4 menunjukkan rancangan model arsitektur dari sistem aplikasi 

portal artikel ilmiah dari hasil TA dan E-journal yang memanfaatkan teknologi 

web service sebagai media komunikasi dan pertukaran data. Dalam rancangan ini, 

server TA menyediakan informasi data mengenai data artikel ilmiah dari alumni 

dan server E-journal menyediakan informasi mengenai data artikel ilmiah yang 

dipublikasikan dalam jurnal AITI. Pada server, dibangun satu web service pada 

server TA dan satu web service pada server Ejournal untuk mengakses data yang 

ada. 
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Gambar 4 Diagram Arsitektur Aplikasi Pencarian Arikel Ilmiah 

Perancangan sistem aplikasi portal artikel ilmiah TA dibuat dengan 

menggunakan diagram UML antara lain diagram use case, class diagram, 

diagram activity dan diagram sequence. Gambar 5 menunjukkan diagram use case 

aplikasi pencarian artikel ilmiah. Diagram use case menjelaskan skenario 

hubungan antara setiap user  yang ada. Dalam aplikasi portal artikel ilmiah ini ada 

satu user, yaitu mahasiswa atau dosen atau staf yang ingin melakukan pencarian 

referensi artikel ilmiah melalui perangkat mobile android. Pengguna memiliki 

fitur untuk melihat data artikel ilmiah TA secara keseluruhan ataupun berdasarkan 

program studi yang ada; melakukan pencarian data artikel ilmiah tersebut 

berdasarkan kategori judul, keyword, penulis atau tahun terbit; melihat daftar 

artikel ilmiah yang telah dipublikasikan dalam AITI; mengunduh dokumen jurnal 

AITI; melihat halaman bantuan dan tentang aplikasi. 

 
 

Gambar 5 Diagram Use Case Aplikasi Portal Artikel Ilmiah 

Gambar 6 menunjukkan rancangan class diagram aplikasi portal artikel 

ilmiah. Class diagram menggambarkan scenario hubungan antara kelas-kelas 

dalam aplikasi. Rancangan kelas dibuat berdasarkan use case diagram yang telah 

dibuat. Kelas Home merupakan kelas yang berisi informasi menu pada halaman 

utama. Kelas SearchJurnal, kelas ViewByProgdi, kelas DaftarJurnal, kelas 
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PerVolume, kelas About dan kelas Help akan dipanggil masing-masing sesuai 

dengan pilihan menu yang dibuka pada halaman utama. 

 

Gambar 6 Class Diagram Aplikasi Portal Artikel Ilmiah 

4. Hasil dan Pembahasan 

Tampilan pada menu utama aplikasi mobile portal artikel ilmiah 

ditunjukkan Gambar 7. Pada halaman ini, user dapat menentukan menu mana 

yang akan dipilih. Menu yang disediakan antara lain menu lihat Artikel Ilmiah, 

menu per program studi, menu cari, menu E-journal, menu tentang dan menu 

bantuan. 

 
 

Gambar 7 Tampilan Menu Utama 
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Gambar 8 menunjukkan tampilan aplikasi pada saat user memilih menu 

lihat artikel ilmiah dan menu e-journal. Pada halaman ini, user dapat melihat 

seluruh data artikel ilmiah yang ada di sistem TA setelah memilih menu lihat 

artikel ilmiah. Sedangkan saat user memilih menu E-journal maka user akan 

melihat tampilan data artikel ilmiah yang telah dipublikasikan di jurnal AITI. 

   
 

 
 

 

 

 

 

Gambar 8 a) Tampilan Halaman Daftar Artikel Ilmiah TA b)Daftar Jurnal pada E-journal 

Gambar 9 menunjukkan halaman pencarian dan halaman hasil pencarian. 

Ketika user memilih menu cari, user akan memasukkan kata pencarian dan 

memilih kategori pencarian yang ingin dilakukan, apakah berdasarkan judul, 

keyword, konsentrasi, penulis atau tahun terbit. Contoh yang digunakan pada saat 

uji coba adalah pencarian artikel ilmiah dengan kategori judul dan kata pencarian 

encryption. Hasil pencarian yang ditemukan ditunjukkan pada Gambar 9 sebelah 

kanan. 

 
 

Gambar 9 a) Tampilan Halaman Pencarian b) Tampilan Halaman Hasil pencarian 
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Dalam menampilkan data artikel ilmiah tersebut, aplikasi memanggil 

fungsi web service yang ada pada sisi server. Pada sisi server, protokol web 

service yang digunakan adalah RESTful. Untuk membangun web service tersebut 

dibangun kelas entity sebagai representasi field pada tabel database. Kode 

Program 1 menunjukkan contoh pendeklarasian field sebagai variabel dalam kelas 

entity. Baris 1 dari kode program menunjukkan bahwa field tersebut sifatnya tidak 

boleh null, baris 2 menunjukkan ukuran data yang dapat ditampung oleh field, 

baris 3 menunjukkan nama kolom tabel yang dipetakan terhadap variabel author 

dan baris 4 menunjukkan pendeklarasian nama variabel yang dipakai dalam kelas 

tersebut. Dalam kelas entity juga dideklarasikan relasi antar tabel seperti 

ditunjukkan pada baris 10, dimana kolom nim merupakan foreign key pada kelas 

entity Tbjurnal dan kolom tersebut merujuk pada kolom nim tabel  Tbmahasiswa. 

Kode Program 1 Kode Program untuk Deklarasi Kelas Entity   

1 @NotNull 

2 @Size(min = 1, max = 300) 

3 @Column(name = "author") 

4 private String author; 

5 @Basic(optional = false) 

6 @NotNull 

7 @Size(min = 1, max = 300) 

8 @Column(name = "email_address") 

9  private String emailAddress; 

10  @JoinColumn(name = "nim", referencedColumnName = "nim") 

11  @ManyToOne(optional = false) 

12  private Tbmahasiswa nim;  

Dalam suatu web service, terdapat fungsi-fungsi yang dideklarasikan 

sesuai dengan kebutuhan. Kode Program 2 menunjukkan fungsi getall yang 

digunakan untuk menyeleksi semua data artikel ilmiah yang ada. Baris 1 

menunjukkan bahwa fungsi adalah fungsi untuk menyeleksi, layaknya query 

select pada sintaks SQL (Structured Query Language). Baris 2 menunjukkan 

bahwa untuk mengakses fungsi tersebut path yang digunakan adalah getall. 

Artinya untuk mengakses fungsi findAll, path getall akan ditambakan pada URL 

yang akan dipanggil sebagai berikut: http://192.168.193.1:8080/672009292 

THE/resources/rest.entity.tbjurnal/getall. Baris 3 dan 5-7 menunjukkan bahwa 

fungsi findall merupakan fungsi overriding dari fungsi yang telah didefinisikan 

pada kelas abstrak dari web service. Baris 4 menunjukkan tipe representasi data 

yang dibentuk oleh web service ketika diakses, yaitu XML atau JSON. 

Kode Program 2 Kode Program untuk Fungsi Menyeleksi Semua Data Artikel Ilmiah 

1 @GET 

2 @Path("getall") 

3 @Override 

4 @Produces({"application/xml", "application/json"}) 

5 public List<Tbjurnal> findAll() { 

6   return super.findAll(); 

7 } 

 

 

Kode Program 3 menunjukkan fungsi pencarian berdasarkan judul. Baris 2 

menunjukkan bahwa path yang akan dipanggil membutuhkan masukan nilai 
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parameter setelah path “findjdl”. Pada baris 5-6 ditunjukkan kode program yang 

dieksekusi ketika fungsi dipanggil. Dalam baris tersebut dideklarasikan query 

berparameter untuk menampung kata pencarian sehingga seleksi data artikel 

ilmiah berdasarkan sebagian atau keseluruhan judul dapat dilakukan. 

Kode Program 3 Kode Program untuk Fungsi Mencari Data artikel Ilmiah Berdasarkan Judul 

1 @GET 

2 @Path("findjdl/{judul}") 

3 @Produces("application/xml,application/JSON") 

4 public List<Tbjurnal> findByJudulWildcard(@PathParam("judul") String judul) { 

5  list = em.createQuery("select t from Tbjurnal t where t.judul like ?1") 

6             .setParameter(1, "%" + judul + "%").getResultList(); 

7  return list; 

8 } 

Pada sisi aplikasi, sebagai contohnya ketika user memilih menu lihat 

semua, maka aplikasi akan melakukan request pada web service untuk 

mengirimkan data dengan cara memanggil fungsinya. Untuk memanggil fungsi 

findAll dari web service, dibuat thread AsyncTask untuk memproses fungsi web 

service di background aplikasi. Baris 5-8 menunjukkan pendeklarasian variabel 

yang akan digunakan untuk menampung data dan jenis data yang akan diambil 

dari web service. Pengambilan data berupa XML ditunjukkan pada baris 6. Baris 

9-21 menunjukkan proses parsing data dan memasukkan data pada list object. 

Baris 24-29 menunjukkan proses setelah data berhasil diambil dan dilakukan 

parsing, data dimasukkan ke dalam list adapter agar tampil di dalam layout list 

pada perangkat android. 

Kode Program 4 Kode Program untuk Akses Web Service 

1 class tesSync extends AsyncTask<Void, Void, ArrayList<Jurnal>>{ 

2 @Override 

3 protected ArrayList<Jurnal> doInBackground(Void... params) {   

5  jurnalItems=new ArrayList<Jurnal>(); 

6  String xml = parser.getXmlFromUrl(URL);  

7  Document doc = parser.getDomElement(xml); 

8  NodeList nl = doc.getElementsByTagName(KEY_ITEM); 

9  for (int i = 0; i < nl.getLength(); i++) {     

10   Jurnal j=new Jurnal(); 

11   Element e = (Element) nl.item(i);    

12   j.setJudul(parser.getValue(e, KEY_JUDUL)); 

13   j.setKeyword(parser.getValue(e, KEY_KEYWORD)); 

14   j.setAuthor(parser.getValue(e, KEY_AUTHOR)); 

15   j.setEmail(parser.getValue(e, KEY_EMAIL)); 

16   j.setAbstrak(parser.getValue(e,KEY_ABSTRAK));  

17   j.setTahunTerbit(parser.getValue(e, KEY_THN_TERBIT)); 

18   j.setKonsentrasi(parser.getValue(e, KEY_KONS)); 

19   jurnalItems.add(j);  

20  } 

21   return jurnalItems; 

22  } 

23 @Override 

24 protected void onPostExecute(ArrayList<Jurnal> result) { 

25  super.onPostExecute(result); 

26  if(result.isEmpty()){ 

27  Toast.makeText(getApplicationContext(), "Tidak Ada Data Yang 

Tersedia", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

28  } 

29  setListAdapter(new CustomJurnal(DaftarJurnal.this,  result)); 

30 }   

31 } 
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Dari implementasi dari perancangan sistem aplikasi portal artikel ilmiah 

TA, ada dua prototype yang diuji. Adapun data yang digunakan dalam pengujian 

adalah data sampel dari artikel ilmiah mahasiswa yang mengikuti yudisium 

periode Juni 2013.  

Uji coba prototype I yang dilakukan oleh 5 users dan Berdasarkan hasil 

dari pengujian dilakukan revisi terhadap bug yang ditemukan dan perubahan yang 

diperlukan. Selanjutnya prototype II siap diuji. Dalam pengujian sistem ada 7 

fungsi yang diuji validitasnya. Berdasarkan hasil pengujian prototype pertama 

terdapat 1 bug yang perlu diperbaiki dan 5 perubahan yang perlu dilakukan seperti 

ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2 Tabel Dokumen Perubahan Prototype I 

No Bug yang ditemukan 

atau perubahan yang 

dilakukan 

Deskripsi Perubahan atau perbaikan 

1 Icon menu Ejournal 

belum ada 

Icon dipasang pada menu Ejournal setelah 

mendapatkan file icon dari pengurus Ejournal AITI 

2 Fungsi  pencarian 

berdasarkan tahun 

seharusnya tidak  

menampilkan data 

karena data 

berdasarkan tahun 

yang dimasukkan tidak 

ada 

Terjadi kesalahan pada saat melempar parameter 

URL, yaitu alamat URL yang dikirim tidak 

lengkap karena kesalahan penulisan. 

3 Menu lihat jurnal 

seharusnya diubah 

menjadi lihat artikel 

ilmiah 

Teks keterangan menu lihat jurnal diubah menjadi 

lihat artikel ilmiah 

4 Data sampel yang 

digunakan perlu 

ditambah 

Data sampel artikel ilmiah yang digunakan 

ditambah sesuai dengan data sampel yang 

diberikan oleh TA, yaitu 18 sampel  

5 Perlu ditambah fitur 

untuk mengunduh 

jurnal 

Ditambahkan link untuk mengunduh file jurnal 

yang diinginkan 

6 Teks pada halaman 

tentang dan halaman 

bantuan perlu 

dirapikan 

Teks pada halaman tentang dan halaman bantuan 

diubah menyatu dengan background dalam bentuk 

gambar 
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Hasil dari perbaikan yang dilakukan pada prototype I merupakan prototype 

II yang selanjutnya dilakukan pengujian yang kedua. Tabel 3 menunjukkan 

dokumen perubahan yang ditemukan pada pengujian prototype II. Hasil dari 

pengujian prototype II ditemukan ada 2 bugs yang perlu diperbaharui, 3 

perubahan yang telah dilakukan dari prototype I dan 1 perubahan yang perlu 

dilakukan setelah pengujian prototype II. 

Tabel 3 Tabel Dokumen Perubahan Prototype II 

No Bug yang ditemukan atau 

perubahan yang dilakukan 
Deskripsi Perubahan atau perbaikan 

1 Fungsi  pencarian dengan 

menggunakan dua kata atau 

lebih menyebabkan forced 

close 

Memperbaiki fungsi pencarian dan 

menambahkan exception handling agar tidak 

menyebabkan forced close 

2 Belum ada notifikasi jika 

proses mengunduh gagal 

Ditambahkan notifikasi apabila proses 

mengunduh sukses atau gagal 

3 Daftar jurnal pada E-

journal belum 

dikelompokkan 

berdasarkan volume 

Menambahkan halaman menu dimana user 

dapat melihat daftar volume jurnal yang ada 

Menambahkan fungsi untuk menampilkan 

jurnal berdasarkan volume 

4 Background tampilan dan 

icon diubah menjadi biru 

 

5 Warna font yang digunakan 

diubah menjadi hitam 

 

6 Telah ditambahkan icon 

launcher 

 

 

Selain itu, juga dilakukan tes pada server dengan protokol RESTful dan 

SOAP untuk mengetahui waiting time ketika sejumlah user melakukan requests 

dengan menggunakan tool JMeter. Gambar 10 menunjukkan pengaturan yang 

dilakukan pada pengujian pertama pada protokol RESTful. Pengujian pertama 

dilakukan dengan menggunakan 1 threads yang artinya ada 1 pengguna, rampup 

period 0 yang berarti request thread akan dilakukan secara bersamaan tanpa ada 

penundaan dan loop 10 kali yang berarti akan dilakukan sebanyak 10 kali untuk 

setiap thread fungsi web service yang diuji. Jumlah thread web service yang diuji 

ada 7, jadi sebenarnya ada 1 threads users x 10 loop x 7 fungsi = 70 requests yang 

dieksekusi secara bersamaan. Fungsi yang diuji antara lain: fungsi untuk melihat 

daftar semua artikel ilmiah; fungsi untuk melihat daftar artikel ilmiah berdasarkan 

program studi, yang digunakan dalam pengujian adalah program studi TI; fungsi 

untuk mencari artikel ilmiah berdasarkan judul; fungsi mencari artikel ilmiah 

berdasarkan tahun; fungsi untuk mencari artikel ilmiah berdasarkan konsentrasi; 
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fungsi untuk mencari artikel ilmiah berdasarkan author; dan fungsi untuk melihat 

semua daftar jurnal. 

 
 

Gambar 10 Pengaturan Jumlah Thread Users pada Pengujian Server 

  

 Gambar 11 menunjukkan hasil pengujian waiting time server dengan 

protokol RESTful dalam menangani requests, yaitu rata-rata 17 milisekon. 

Pengujian dilanjutkan dengan menambah jumlah thread users berturut-turut 

menjadi 2, 3 dan 4 sedangkan rampup time tetap 0 dan loop tetap 10. Hasilnya 

ditunjukkan pada Gambar 12, Gambar 13 dan Gambar 14. 

 

 
Gambar 11 Pengujian REST: 1 Thread User, 10 Loops dan 7 Fungsi 

 

 
Gambar 12 Pengujian REST: 3 Thread Users, 10 Loops dan 7 Fungsi 

 

 
Gambar 13 Pengujian REST: 3 Thread Users, 10 Loops dan 7 Fungsi 
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Gambar 14 Pengujian REST: 4 Thread Users, 10 Loops dan 7 Fungsi 

 

Keterangan: 

Label : label dari sampel, misalnya nama fungsi yang diuji 

#Samples: jumlah sampel yang mengakses URL tertentu 

Average : rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu proses (ms) 

Min: minimum waktu yang diperlukan oleh satu sampel (ms) 

Max: maksimum waktu yang diperlukan oleh satu sampel  (ms) 

Error %: jumlah prosentasi kesalahan yang terjadi dalam menangani request 

Throughput: mengukur banyaknya request per sekon 

KB/sec: pengukuran throughput dalam KB/sec 

Avg. Bytes: rata-rata ukuran data sampel dari respon yang diberikan 

 Pengujian dilanjutkan hingga jumlah user sebanyak 10 users. Hasil 

tersebut ditunjukkan pada Gambar 15. 

 

Gambar 15 Diagram Hasil Uji Waiting Time Server 

Keterangan: 

Sumbu X=pengujian dengan n thread users dan 7 fungsi 

Sumbu Y= nilai waiting time dengan n pengguna (milisekon) 

Dari data tersebut dilakukan perhitungan dengan menggunakan regresi linier dan 

ditemukan hasil sebagai berikut untuk protokol RESTful: 

Y = (2.13X - 5.405) milisekon 

dan untuk protokol JAX-WS sebagai berikut: 

Y = (7.75X + 5.725) milisekon 
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Selanjutnya berdasarkan perubahan dan perbaikan pada prototype II 

dilakukan uji validitas untuk mengetahui apakah teknologi yang digunakan dapat 

diterapkan dalam sistem aplikasi atau tidak. Berdasarkan pengujian validitas yang 

ditunjukkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa teknologi dapat berjalan dengan valid 

dalam sistem aplikasi sehingga dapat menjadi solusi dalam memberikan media 

pencarian referensi artikel ilmiah dan jurnal. 

Tabel 4 Tabel Pengujian Validitas 

Menu Output yang Diharapkan Output 
Hasil 

Pengujian 

Menu Lihat 

Artikel Ilmiah 

Menampilkan daftar artikel ilmiah 

yang ada 
Berhasil valid 

Menu Lihat Per 

Program Studi 

Menampilan daftar artikel ilmiah 

berdasarkan program studi 
Berhasil valid 

Menu Cari 

berdasarkan: 

a. Judul 

b. Konsentrasi 

c. Penulis 

d. Tahun terbit 

Menampilkan daftar artikel ilmiah 

berdasarkan kata pencarian yang 

dimasukkan 

Berhasil 

a. valid 

b. valid 

c. valid 

d. valid 

Menu E-Journal 

Menampilkan daftar artikel ilmiah 

yang telah dipublikasikan di jurnal 

AITI 

Berhasil valid 

Menu Tentang 
Menampilkan informasi mengenai 

aplikasi dan credit pengembang 
Berhasil valid 

Menu Bantuan 
Menampilkan halaman yang berisi 

petunjuk penggunaan aplikasi 
Berhasil valid 

Menu Feedback 
Mengirimkan feedback ke email 

pengembang 
Berhasil valid 

Berdasarkan dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa sistem 

aplikasi yang dibangun berjalan valid dan lebih ringan dengan memanfaatkan 

protokol RESTful pada teknologi REST web service dan dapat memberikan media 

baru yang dapat membantu dalam melakukan pencarian referensi artikel ilmiah 

dan jurnal dari penelitian yang telah ada di FTI UKSW. 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 1) Teknologi REST web service tepat digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi mobile yang ringan; 2) Teknologi REST web service 

dengan protokol RESTful mengirimkan data XML tanpa envelope sehingga 

ukuran data yang dikirim menjadi lebih ringan dan membuat waktu akses lebih 

cepat; 3) Dengan menggunakan RESTful tidak diperlukan protokol khusus untuk 

mengakses web service karena menggunakan URL langsung; 4) Waiting time 

pada server yang menggunakan protokol RESTful meningkat seiring jumlah 

pengguna meningkat  sebesar 2.13 kali jumlah penggunna dikurangi 5.405 
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milisekon; 5) Fungsi yang dibutuhkan dalam sistem berjalan dengan baik dan 

valid; dan 6) Aplikasi yang dihasilkan dapat memberikan solusi mobile portal 

bagi mahasiswa dalam mencari referensi artikel ilmiah dan jurnal di FTI UKSW 

dengan cara yang lebih fleksibel melalui perangkat berbasis android. Untuk 

pengembangan pada penelitian selanjutnya, saran yang diberikan adalah 

penyediaan aplikasi secara offline dan cross-platform serta pengintegrasian 

dengan portal jurnal di luar FTI UKSW. 
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