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BAB V 

IMPLEMENTASI 

  

5.1. Implementasi 

         Pada bab ini, penulis akan memaparkan mengenai hasil implementasi front-end sistem 

informasi UIITagihan. Dalam implementasi ini, penulis menggunakan framework UII 

Gateway yang telah dikembangkan oleh Badan Sistem Informasi (BSI) UII. Framework 

tersebut dibangun dengan menggunakan Angular. 

 

5.1.1. Aplikasi front-end 

         Dalam pembahasan implementasi aplikasi front-end, penulis akan memaparkan 

mengenai struktur direktori, arsitektur model dan screenshot antarmuka pasca implementasi. 

Untuk screenshot antarmuka pasca implementasi, penulis hanya akan menampilkan beberapa 

saja. 

 

Gambar 5.1 Struktur Direktori Sistem Informasi UIITagihan 

 

a. Struktur Direktori 

Framework UII Gateway mengadopsi teknologi SPA (Single Page 

Application) Angular, yang dimana Angular memiliki pola arsitektur MVC 

(Model-View-Controller), sehingga penulis memanfaatkan pola arsitektur 

tersebut untuk membangun aplikasi yang bersifat modular. Aplikasi yang 

bersifat modular akan lebih mudah dalam proses pengembangan, pengelolaan 
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dan memperkecil kompleksitas kode. Struktur Direktori dibagi menjadi 

beberapa sub folder. Sub folder tersebut adalah models, modules dan services. 

Tabel 5.1 Keterangan Pembagian Sub Folder 

No Nama Sub 

Folder 

Keterangan 

1 Models Menyimpan model bentuk objek data yang akan 

digunakan 

2 Modules Berisi kumpulan modul-modul inti dari sistem 

informasi UIITagihan 

3 Services Berisi controller yang akan mengatur kegiatan 

request-response data dalam bentuk JSON 

  

b. Arsitektur Modul 

Sistem informasi UIITagihan terdiri dari 5 menu induk, yaitu 

pengaturan, dispensasi, pembatalan, buat tagihan dan monitor. Dari menu 

induk tersebut, yang memiliki sub menu adalah menu pengaturan dan menu 

dispensasi. Total dari modul yang dibuat adalah sejumlah 7 menu, gabungan 

submenu dan menu kolaborator eksternal. 

 

5.1.2. Hasil Implementasi Antarmuka 

a. Halaman Awal Sistem Informasi UIITagihan 

Tampilan halaman awal sistem informasi UIITagihan dapat dilihat pada 

Gambar 5.2. Pada halaman awal, pengguna dapat memilih menu pada sisi kiri.  
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Gambar 5.2 Halaman Awal Sistem Informasi UIITagihan 

 

b. Halaman Awal Menu Pengaturan SPP 

Tampilan halaman awal sub-menu Pengaturan SPP dapat dilihat pada Gambar 

5.3. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar pengaturan SPP sesuai fakultas 

yang dipilih. Jika tidak ada data yang muncul, isi tabel tidak akan keluar.  

 

Gambar 5.3 Halaman Awal Menu Pengaturan SPP 

 

c. Tabel Beranda Tagihan Mahasiswa 

Pada tampilan awal Beranda Tagihan Mahasiswa, pengguna dapat melihat 

total tagihan dan tabel tagihan mahasiswa. Pada tabel juga terdapat status pembayaran 

dan aksi lihat tagihan mahasiswa untuk melihat rincian tagihan dan rincian komponen 

tagihan yang dibayarkan. 
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Gambar 5.4 Tabel Tagihan Mahasiswa 

 

5.1.3. Endpoint API Back-end 

         Endpoint back-end dikembangkan oleh penulis dan anggota tim BSI untuk back-end 

tagihan mahasiswa. Back-end yang dibuat akan menjadi database dari data pada sistem 

informasi UIITagihan. Front-end yang penulis kembangkan akan diintregasikan dengan 

back-end. Proses intregasi akan dilakukan dengan kegiatan request-response dengan 

menggunakan format JSON. 

 

Gambar 5.5 Alur Proses Kegiatan Request-Response 
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 Kegiatan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan API (Application 

Programming Interfaces) yang dibuat oleh back-end. Endpoint yang digunakan dapat dilihat 

pada Tabel 5.2. 

Tabel 5.2 Daftar Endpoint API 

URL Method Body 

https://saladin-dev.uii.ac.id/v1/finance/bill/spp-catur-

dharma/bill-count 

GET Empty 

https://saladin-dev.uii.ac.id/v1/finance/bill/spp-catur-

dharma/bill-bank 

GET Empty 

https://saladin-dev.uii.ac.id/v1/finance/bill/spp-catur-

dharma/bills 

GET Empty 

https://saladin-dev.uii.ac.id/v1/finance/bill/spp-catur-

dharma/bill-details 

GET Empty 

https://saladin-dev.uii.ac.id/v1/finance/bill/spp-catur-

dharma/bill-discount 

GET Empty 

https://localhost:8080/list-pengaturan-SPP GET Empty 

https://localhost:8080/list-pengaturan-CD GET Empty 

https://localhost:8080/list-buat-tagihan GET Empty 

 

Pada Tabel 5.2 hanya menampilkan beberapa contoh endpoint yang digunakan. Endpoint 

yang digunakan hanya memiliki method GET, karena sistem informasi UIITagihan hanya 

dapat menampilkan data dari aplikasi back-end.  
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