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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

   Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan sebuah instansi 

yang bergerak di bidang pendidikan. Tiap perguruan tinggi memiliki 

kebijakan sendiri untuk mengatur masalah penjadwalan bagi para dosen untuk 

proses belajar mengajar. Jadwal merupakan bagian terpenting dari sebuah 

perencanaan. Penjadwalan bagi dosen di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (UMS) merupakan masalah yang terbilang kompleks, yang hingga 

saat ini masih merupakan sebuah topik yang banyak dibahas di kalangan 

civitas akademika. Di UMS sendiri pada tahun 2012 muncul yang namanya 

Aplikasi Jadwal Terpadu (AJT) UMS. Dimana aplikasi ini menginformasikan 

jadwal dosen untuk mengampu mata kuliah yang sudah disediakan secara 

lengkap.  

   Saat ini keberadaan pengolahan data menjadi informasi sangat 

penting untuk mempermudah dan mempercepat suatu pekerjaan. Sedangkan 

untuk proses perancangan jadwal pada mata kuliah sekarang masih 

berlangsung secara manual yang dikelola oleh sekretaris jurusan/sekjur atau 

sekretaris program studi/sekprodi tiap fakultas menggunakan format excel, 

sehingga untuk memperoleh suatu informasi membutuhkan waktu yang relatif 

lama.  
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Pengalokasian jadwal dosen berdasarkan waktu dan ruang terhadap 

sebuah kelas akan sangat berpengaruh pada kelas-kelas lainnya. Guna 

meningkatkan kualitas informasi tersebut, maka diperlukan suatu 

pengembangan sistem untuk proses pengolahan datanya. Oleh karena itu, 

perlu dibuat suatu aplikasi yang dapat mempermudah sekjur/sekprodi dalam 

mengelola perancangan jadwal kuliah secara cepat agar segera bisa 

diinputkan ke AJT UMS dan bisa dilihat oleh semua mahasiswa di UMS. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut adalah 

“Bagaimana membuat rancangan jadwal kuliah sesuai dengan 

permintaan/request dosen?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah supaya penelitian tersebut 

lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian 

akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1) Aplikasi yang dibuat berisi perancangan jadwal dimana tiap dosen 

memilih jadwal sesuai dengan request yang telah diinputkan ke dalam 

aplikasi ini dengan berbasis web. 
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2) Studi kasus yang digunakan untuk menjalankan aplikasi ini adalah Jurusan 

Teknik Informatika dan Teknik Elektro UMS. 

3) Informasi jadwal pada aplikasi ini adalah jadwal pelajaran. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah aplikasi berbasis 

web yang memudahkan sekjur/sekprodi tiap fakultas dalam perancangan 

jadwal pelajaran sesuai dengan request dosen terkait. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1) Bagi sekjur/sekprodi 

Aplikasi ini dapat membantu para sekjur/sekprodi di tiap fakultas. 

Khususnya dalam menangani permasalahan jadwal yang harus dirancang 

untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar bagi para mahasiswa. 

Selain itu, pihak sekjur/sekprodi tidak lagi membutuhkan waktu lama 

untuk merancang jadwal, sehingga proses perancangan jadwal dapat lebih 

efisien waktu. 

2) Bagi Mahasiswa 

Manfaat yang didapat bagi mahasiswa adalah dapat mengetahui 

informasi jadwal pelaksanaan kuliah ± 100% benar. 
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3) Bagi Peneliti 

Manfaat yang didapat bagi peneliti adalah dapat 

mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari di perkuliahan, terutama 

tentang PHP, HTML, dan MySQL. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan skripsi yang memuat uraian secara garis 

besar isi skripsi adalah sebagai berikut: 

BAB  I      PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang deskripsi mengenai latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini meliputi dua bagian yaitu telaah penelitian dan 

landasan teori. Pada telaah penelitian berisi tentang hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Sedangkan landasan teori berupa definisi-definisi 

penjelas yang mendukung penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang waktu dan tempat penelitian, 

alat dan bahan, dan alur penelitian. Dari alur penelitan dapat 

diketahui apa saja yang dilakukan untuk mendapat data penelitian 

dan metode analisisnya. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dipaparkan hasil-hasil dari penelitian serta 

pembahasannya. Data penelitian disajikan dalam bentuk tabel, 

gambar atau grafik. Pembahasan menyajikan analisis terhadap data 

yang diperoleh. 

BAB V PENUTUP  

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang meringkas apa yang 

diperoleh dalam penelitian dan dijelaskan dalam bab hasil dan 

pembahasan. 


