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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan menyusun jadwal kuliah merupakan masalah yang kompleks 

dan sering dihadapi di universitas khususnya setiap fakultas dan jurusan pada 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Berdasarkan observasi peneliti pada 

universitas tersebut, terdapat beberapa komponen yang harus dijadwalkan yaitu 

kelas, dosen, mata kuliah dan hari. Dari penjelasan tersebut peneliti berinisiatif 

merancang sebuah sistem informasi yang dapat membantu pihak kurikulum 

universitas lebih tepatnya jurusan dalam menyusun jadwal kuliah. Sistem baru yang 

dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor (PHP) 

dengan database My Structured Query Language (MySQL). Sehingga hasil 

pengembangan sistem berupa situs web lokal yang diakses melalui web browser. 

Sistem dikembangkan dengan kaidah pengembangan perangkat lunak 

dengan tahapan pendefinisian (define), perencanaan (design), pengembangan 

(develop), dan penyebaran (disseminate) atau pengujian. Untuk mengetahui 

kualitas dari sistem yang telah dikembangkan, maka peneliti melakukan pengujian 

dan analisa sesuai dengan standar kualitas perangkat lunak berbasis web pada 4 

faktor kualitas yaitu usability, user interface, compatibility dan functionality. 

Dengan demikian diharapkan perangkat lunak yang telah dikembangkan dapat 

memenuhi standar kualitas perangkat lunak.  

  Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang pesat sesuai dengan 

perkembangan zaman dan perkembangan curah pikir manusia. Berbicara tentang 

teknologi dan informasi, komputer merupakan salah satu bentuk teknologi yang 

perkembangannya sangat maju dari zaman ke zaman sehingga merupakan suatu 

media elektronik yang memegang peranan yang sangat penting pada perkembangan 

teknologi saat ini. Dalam hal ini sistem informasi sangat lah berperan penting dalam 

kemajuan teknologi tersebut.  

Setiap instansi perusahaan, pemerintah maupun pendidikan pasti 

membutuhkan suatu sistem informasi didalam menjalankan aktifitas kerjanya 
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sehingga lebih teratur dan terarah dengan waktu yang lebih efisien. UMM 

merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang telah menerapkan sistem 

informasi berupa pemakaian komputer dan jaringan dalam aktifitas kerja dan proses 

belajar mengajar, tetapi dalam penggunaanya dirasa belum menyeluruh. Salah 

satunya adalah pada ketersediaan informasi tentang penjadwalan pengajar (dosen), 

mata kuliah dan ruang kelas yang belum terintegrasi dengan sistem komputerisasi. 

Hal ini menimbulkan masalah dimana mahasiswa harus menanyakan pada bagian 

informasi / tata usaha tentang kehadiran pengajar, dan ruangan yang digunakan.   

Oleh karena itu, penulis memberikan solusi yaitu pengembangan suatu 

sistem informasi pendukung penjadwalan yang dapat menunjang sistem 

pembelajaran dan proses belajar-mengajar yang sudah ada yang melibatkan 

penjadwalan baik itu untuk ruangan kelas, waktu pengajaran, pengajar dan mata 

kuliah yang akan diajarkan. Dengan adanya perangkat lunak ini, diharapkan dapat 

membantu memecahkan masalah yang dihadapi baik oleh dosen, staff dan 

mahasiswa dalam fakultas-fakultas yang ada di UMM.  

Sistem Informasi tersebut akan menampilkan informasi tentang ruangan 

kelas yaitu kelas apa saja yang akan menggunakan, siapa saja dosen yang akan 

mengajar, mata kuliah apa yang akan diajarkan, dan pada jam ke berapa saja 

ruangan tersebut akan digunakan. Selain itu juga dapat meningkatkan peran serta 

dari keberadaan sistem informasi untuk peningkatan sistem pembelajaran dan 

proses belajar-mengajar yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kualitas 

mahasiswa dan alumni di UMM. 

Dalam sistem informasi terdapat proses untuk mengembangkan sistem yang 

akan dibangun. Proses ini dikenal juga dengan System Development Life Cycle 

(SDLC). SDLC adalah proses yang menjelaskan tahapan tahapan pengembangan 

sebuah sistem. Di dalam SDLC terdapat beberapa metode yang bisa digunakan. 

Diantaranya adalah metode waterfall dan metode Rapid Application Development  

(RAD). 

Metode RAD adalah strategi siklus hidup yang ditujukan untuk menyediakan 

pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang 

lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. RAD 



3 
 

merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik terstruktur dengan teknik 

prototyping dan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat 

pengembangan sistem/aplikasi (Bentley, 2004). Dari definisi-definisi konsep RAD 

ini, dapat dilihat bahwa pengembangan aplikasi dengan menggunakan metode RAD 

ini dapat dilakukan dalam waktu yang relatif lebih cepat. 

Metode RAD adalah sebuah adaptasi “kecepatan tinggi” dari model 

waterfall, di mana perkembangan pesat dicapai dengan menggunakan pendekatan 

konstruksi berbasis komponen. Jika tiap-tiap kebutuhan dan batasan ruang lingkup 

projek telah diketahui dengan baik, proses RAD memungkinkan penulis untuk 

menciptakan sebuah “sistem yang berfungsi penuh” dalam jangka waktu yang 

sangat singkat. Dari penjelasan Pressman (2012) ini, satu perhatian khusus 

mengenai metodologi RAD dapat diketahui, yaitu implementasi metode RAD akan 

berjalan maksimal jika penulis telah merumuskan kebutuhan dan ruang lingkup 

pengembangan aplikasi dengan baik. 

Metode RAD mengadopsi model waterfall dan pembangunan dalam waktu 

singkat yang dicapai dengan menerapkan : 

1. Component based construction ( pemrograman berbasis komponen bukan 

prosedural). 

2. Penekanan pada penggunaan ulang (reuse) komponen perangkat lunak yang 

telah ada. 

3. Pembangkitan kode program otomatis/semi otomatis. 

4. Multiple team (banyak tim), tiap tim menyelesaikan satu tugas yang selevel 

tetapi tidak sama. Banyaknya tim tergantung dari area dan kompleksitasnya 

sistem yang dibangun. 

Jika keutuhan yang diinginkan pada tahap analisis kebutuhan telah lengkap 

dan jelas, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan secara lengkap 

perangkat lunak yang dibuat adalah berkisar 60 sampai 90 hari. Model RAD hampir 

sama dengan model waterfall, bedanya siklus pengembangan yang ditempuh model 

ini sangat pendek dengan penerapan teknik yang cepat. 

Sistem dibagi-bagi menjadi beberapa modul dan dikerjakan beberapa tim 

dalam waktu yang hampir bersamaan dalam waktu yang sudah ditentukan. Model 
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ini melibatkan banyak tim, dan setiap tim mengerjakan tugas yang selevel, namun 

berbeda. Sesuai dengan pembagian modul sistem. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang 

ada yaitu: 

a. Bagaimana membuat sistem informasi yang sesuai untuk  penjadwalan 

dalam proses belajar mengajar di Fakultas Teknik UMM? 

b. Bagaimana membuat sistem informasi penjadwalan yang otomatis 

dengan berbasis web? 

c. Bagaimana membuat sistem informasi penjadwalan dengan metode 

RAD ? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Membuat desain yang tepat untuk sistem informasi penjadwalan kuliah 

yang sesuai untuk proses belajar mengajar dengan metode RAD yang 

pengembangannya jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan 

kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui 

siklus tradisional (metode waterfall). 

b. Membuat sistem informasi penjadwalan kuliah secara otomatis dan 

dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh pengguna (user) dan 

administrator. 

c. Membuat sistem informasi agar pengguna (user) dapat mengetahui 

informasi tentang jadwal perkuliahan, jadwal pengajar (dosen), mata 

kuliah dan ruang kelas yang dapat di akses dengan web browser dalam 

lingkup lokal maupun publik. 
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1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang ada dalam skripsi dengan judul “Sistem Informasi 

Penjadwalan Kuliah Fakultas Teknik UMM Berbasis Web” ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Sistem informasi penjadwalan ini hanya menghasilkan jadwal kuliah 

untuk mahasiswa jenjang S1 & D3 teknik elektro. 

b. Sistem informasi ini hanya dapat diakses oleh ketua jurusan dan tata 

usaha jurusan. 

c. Sistem informasi ini hanya fokus terhadap penjadwalan pada jurusan 

teknik elektro. 

d. Tampilan sistem menggunakan bahasa Indonesia, kecuali bagian 

tertentu yang dianggap penulis harus menggunakan bahasa asing. 

e. Basis data yang digunakan dalam pengimplementasian ini adalah 

MySQL. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, ruang 

lingkup permasalahan, tujuan, batasan masalah, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan tentang skripsi. 

BAB II DASAR TEORI 

Pada bab ini, dituliskan semua landasan teori dari topik skripsi. 

Dasar teori yang sudah terlalu umum tidak perlu dituliskan dengan 

panjang lebar, cukup ditulis ringkas saja. Sebaliknya, dasar teori 

yang benar-benar menjadi dasar teori skripsi harus dikupas secara 

mendalam, lengkap dengan referensinya. Bentuk kutipan yang 

dibuat harus mengacu pada aturan penulisan ilmiah. 
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BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang penjelasan rangkaian secara terpisah berdasarkan 

blok diagram perancangannya. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi implementasi/realisasi dari desain di-bab 3 dan 

implementasi hasil pengujian atau dapat berupa analisis  dari hasil 

pengujian. 

BAB V PENUTUP 

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang 

ringkasan hasil implementasi dan pengujian, kesimpulan harus 

dilakukan dengan tajam dan jelas. Sedangkan saran berisi tentang 

usulan-usulan terhadap penyelesaian lebih lanjut dari permasalahan 

yang dikaji. 




