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ABSTRAKSI 

Keberadaan pengolahan data saat ini merupakan bentuk informasi yang 

sangat penting guna mempermudah dan mempercepat suatu pekerjaan di kampus 

UMS. Sedangkan untuk proses perancangan jadwal kuliah saat ini masih 

berlangsung secara manual yang dikelola oleh pihak sekjur/sekprodi tiap fakultas 

dengan menggunakan format excel. Dengan kasus seperti itu, dibuatlah aplikasi 

yang memudahkan sekjur/sekprodi tiap fakultas dalam perancangan jadwal 

pelajaran sesuai request dosen. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode SDLC (System 

Development Life Cycle) yaitu metode yang menjelaskan siklus pengembangan 

sistem dalam perancangan dan pembangunan sebuah sistem informasi. Setiap 

dosen diberi prioritas dan proses dimana yang memiliki prioritas tertinggi 

mendapat jatah waktu lebih dahulu. Dalam hal ini tiap dosen memiliki prioritas 

tertentu, sehingga akan dilaksanakan berdasarkan prioritas yang dimilikinya. Alat 

yang digunakan dalam mengoperasikan request tersebut cukup dengan perangkat 

komputer yang bisa diakses secara online maupun offline. 

Hasil yang didapat dari aplikasi perancangan ini adalah report rancangan 

jadwal kuliah dosen yang sudah di request oleh tiap dosen. Pihak sekjur/sekprodi 

hanya mengaudit jadwal yang sudah di request. Aplikasi ini mempercepat kinerja 

sekjur/sekprodi dalam mengelola jadwal kuliah yang nantinya bisa diteruskan ke 

Aplikasi Jadwal Terpadu (AJT) UMS. 

Kata kunci : jadwal dosen, request jadwal 



PENDAHULUAN 

Universitas Muhammadiyah 

Surakarta merupakan sebuah instansi 

yang bergerak di bidang pendidikan. 

Tiap perguruan tinggi memiliki 

kebijakan tersendiri untuk mengatur 

masalah penjadwalan bagi para 

dosen untuk proses belajar mengajar. 

Jadwal merupakan bagian terpenting 

dari sebuah perancangan. 

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 aplikasi bernama 

Aplikasi Jadwal Terpadu (AJT) 

UMS. Dimana aplikasi ini 

menginformasikan jadwal mengajar 

dosen untuk mengampu mata kuliah 

yang sudah disediakan secara 

lengkap. 

Saat ini keberadaan 

pengolahan data menjadi informasi 

penting guna 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 

dengan menggunakan format excel, 

sehingga akan membutuhkan waktu 

lama dalam memperoleh sebuah 

informasi. 

Pengalokasian jadwal dosen 

berdasarkan waktu dan ruang 

terhadap sebuah kelas akan sangat 

berpengaruh pada tiap kelasnya. 

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 seluruh mahasiswa 

UMS dapat melihat informasi 

tersebut. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Reza Estriadi Rachman 

(2006) dengan judul penelitian 

tentang Aplikasi Penjadwalan Kuliah 

Dengan Menggunakan Algoritma 

Ant Colony Optimization Secara 

Multithread mengatakan bahwa 

penjadwalan kuliah adalah 

permasalahan menjadwalkan 

beberapa komponen yang terdiri 

antara lain kelas, mata kuliah, dosen, 

ruang, dan waktu dengan sejumlah 

batasan maupun syarat tertentu. 

Permasalahan penjadwalan 

diselesaikan menggunakan algoritma 

Ant Colony Optimization. Algoritma 

ini merupakan jenis algoritma 

pencarian berdasarkan probabilitas 

dengan menggunakan bobot, 

sehingga pencarian dengan bobot 

besar akan memiliki tanggunan yang 



lebih besar pula. Hasil pengujian ini 

terbukti bahwa algoritma ini dapat 

menyelesaikan penjadwalan 

perkuliahan seperti yang 

dijadwalkan. 

Adi Darmawan (2009) 

dengan judul penelitian tentang 

Sistem Informasi Coffee Shop Pada 

Kedai Kopi Kupas Berbasis Web 

Menggunakan PHP Dan Mysql 

mengatakan aplikasi ini sebagai 

media informasi yang menghasilkan 

pamflet, brosur, katalog, maupun 

iklan. Pembuatan aplikasi ini 

menggunakan Xampp, 

Dreamweaver, PHP Designer, dan 

DB Designer. Pengujian dilakukan 

menggunakan LAN, dengan hasil 

aplikasi ini dapat memberikan 

kemudahan bagi seluruh clientnya 

untuk bisa mengetahui tentang profil, 

beberapa produk, contact, maupun 

pemesanan secara langsung. 

Pramana Titis Adi (2010) 

dengan judul penelitian tentang 

Penjadwalan Kuliah Dengan Metode 

Tabu Search mengatakan bahwa 

penjadwalan kegiatan kuliah dalam 

perguruan tinggi merupakan suatu 

yang sulit dan sangat komplek, 

sehingga menyebabkan 

pengalokasian mata kuliah dengan 

dosen dan ruang akan bentork 

dengan jadwal yang lain. 

Dibutuhkannya suatu sistem untuk 

dapat diterapkan dalam penyusunan 

jadwal mata kuliah. Aplikasi ini 

dibuat untuk membantu pihak 

pembuat jadwal dalam melakukan 

penjadwalan. Metode yang 

digunakan adalah algoritma tabu 

search, yaitu metode yang membuat 

solusi baru dengan mengunakan 

solusi awal sebelumnya secara 

berkelanjutan hingga menemukan 

kriteria yang ditentukan. Metode ini 

berdasarkan kriteria iterasi yang 

ditentukan dengan jumlah tertentu. 

Metode ini menggunakan jadwal 

awal yang akan diolah oleh algoritma 

dengan mengalokasikan waktu yang 

tersedia secara acak dan disimpan ke 

dalam tabulist untuk dilakukan 

pengecekan apakah ada jadwal yang 

bersamaan atau tidak. 

Laila Isnaina Fatimah (2002) 

dengan judul penelitian Optimalisasi 

Penggunaan Ruang Kelas Plarind 

Boulevard Dengan Pendekatan 

Program Linier mengatakan bahwa 

peningkatan mahasiswa tiap tahun 

selalu bertambah. Di pihak lain, 

ruang kuliah yang tersedia sangatlah 

terbatas untuk digunakan. Peneliti 

mengusulkan pemakaian ruang 

kuliah bersama di Plarind Boulevard 

sebagai solusi alternatif dan 

menggunakan program linier untuk 

melakukan pendekatan optimalisasi 

penggunaan ruangan dengan 

menyesuaikan kapasitas ruang dan 

jumlah mahasiswa yang 

bersangkutan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa jadwal yang 

dilakukan dengan metode ini 

terhadap seluruh ruang dapat 

meredusi waktu penggunaan antar 

ruang yang akhirnya dapat 



dimanfaatkan untuk keperluan 

aktifitas perkuliahan di kampus. 

 

METODE 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

SDLC (System Development Life 

Cycle) yaitu metode yang 

memaparkan suatu siklus kehidupan 

pengembangan sistem dalam sebuah 

perancangan dan pembangunan 

sistem informasi. Berikut ini tahapan 

penelitian yang digambarkan dalam 

flowchart pada Gambar 1. 

 

Gambar 1 Flowchart Penelitian 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang sudah dicapai 

dalam penelitian ini adalah Aplikasi 

Unuk Perancangan Jadwal Terpadu 

UMS Sesuai Request Dosen yang 

berisikan informasi penjadwalan 

belajar mengajar dosen dengan 

kriteria data dosen, ruang, mata 

kuliah, dan waktu. Berdasarkan 

tahapan diatas pada pembuatan 

aplikasi ini telah diuji dengan 

menggunakan browser Mozilla 

Firefox dan mendapatkan hasil 

pengujian sebagai berikut ini : 

 

1. Halaman Login 

 

Gambar 2 Halaman Login 

Halaman login ini akan muncul pada 

awal aplikasi ini dijalankan. 

 



2. Halaman Menu Utama 

Administrator 

 

Gambar 3 Halaman Menu Utama 

Administrator 

Halaman utama pada administrator 

terdapat 6 menu, dimana setiap menu 

tersebut memiliki fungsi dan proses 

sesuai yang diperlukan oleh seorang 

administrator. 

 

3. Halaman Menu Utama 

Sekretaris 

 

Gambar 4 Halaman Menu Utama 

Sekretaris 

Halaman utama pada sekretaris 

terdapat 8 menu, dimana setiap menu 

tersebut sudah memiliki fungsi dan 

prosesnya sesuai yang diperlukan 

pihak sekretaris. 

 

4. Halaman Menu Utama Dosen 

 

Gambar 5 Halaman Menu Utama 

Dosen 

Halaman utama pada level dosen 

memiliki 4 menu dimana setiap 

menu yang ada memiliki proses dan 

fungsinya sendiri. 

 

5. Halaman Tambah Dosen 

 

Gambar 6 Halaman Tambah Dosen 

Halaman ini menampilkan proses 

untuk menambahkan dosen sekaligus 

bisa melakukan hapus dan edit 

informasi dosen. 



6. Halaman Manajemen Dosen 

 

Gambar 7 Halaman Manajemen 

Dosen 

Pada halaman ini akan menampilkan 

seluruh dosen yang sudah ditambah 

oleh administrator, sehingga dapat 

dilakukan ploting mata kuliah tiap 

dosen. 

 

7. Halaman Manajemen Ruang 

 

Gambar 8 Halaman Manajemen 

Ruang 

Halaman ini berfungsi untuk 

melakukan penambahan ruangan di 

tiap jurusan yang berbeda. Ruangan 

tiap fakultas akan masuk kesini 

semuanya. 

 

 

 

 

8. Halaman Manajemen Mata 

Kuliah 

 

Gambar 9 Halaman Manajemen 

Mata Kuliah 

Halaman ini bertujuan untuk 

penambahan mata kuliah yang akan 

diajarkan oleh masing-masing dosen 

yang bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Halaman Atur Mata Kuliah 

 

Gambar 10 Halaman Atur Mata 

Kuliah 

Halaman ini berfungsi untuk melihat 

seluruh mata kuliah sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku, dan dapat 

ditawarkan ke dosen dari semester 

ganjil ke semester genap. 

 

10. Halaman Manajemen Waktu 

 

Gambar 11 Halaman Manajemen 

Waktu 

Halaman ini berguna untuk 

membuka maupun menutup aplikasi 

dan mengatur kapan proses request 

akan berlangsung. Dan terdapat 

pilihan untuk penawaran mata kuliah 

semester mana yang akan ditawarkan 

ke tiap dosen. 

 

11. Halaman Informasi Jadwal 

 

Gambar 12 Halaman Informasi 

Jadwal 

Menampilkan informasi hari, waktu, 

ruang, dan mata kuliah yang sudah 

dipakai maupun yang belum dipakai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Halaman Request Jadwal 

 

Gambar 13 Halaman Request 

Jadwal 

Bagian ini berfungsi untuk memilih 

jadwal sesuai keinginan kita dengan 

berdasarkan hari, waktu, mata kuliah, 

dan ruangan. 

 

13. Halaman Profil Dosen 

 

Gambar 14 Halaman Profil Dosen 

Halaman ini menampilkan profil 

dosen terkait dimana terdapat 

informasi kode dosen, nama lengkap, 

status dosen, reset password, hingga 

informasi jadwal yang sudah 

direquestkan. 

 

14 Halaman Lihat Seluruh Jadwal 

 

Gambar 15 Halaman Lihat Seluruh 

Jadwal 

Menampilkan keseluruhan jadwal 

yang sudah di request tiap dosen 

berdasarkan jurusan tertentu. 

 

15. Halaman Tentang Pembuat 

 

Gambar 16 Halaman Tentang 

Pembuat 

Menampilkan informasi pribadi 

mengenai biodata peneliti. 

 



PENGUJIAN 

Pengujian aplikasi ini 

dilakukan dengan cara menguji 

sistem yang sudah ada dengan 

mengupload ke server peneliti. 

Setelah itu dilakukan penginputan 

data pada tiap menu. Pada setiap 

menu dilampirkan formulir hasil 

pengujian, apakah hasilnya baik atau 

tidak. Pengujian tersebut 

mendapatkan hasil sebagai berikut : 

 

1. Pengujian Aplikasi 

Pengujian aplikasi ini dilakukan oleh 

peneliti dengan metode black box 

yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah aplikasi sudah berjalan 

dengan baik atau belum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1 Hasil Pengujian Black Box 

 

 

 

 

 

 

 



2. Kuisioner 

Kuisioner ini diberikan 

kepada 3 responden dengan status 

jabatan sebagai sekjur/sekprodi dan 8 

responden dengan status jabatan 

sebagai dosen, kuisioner ini 

dilakukan sebagai bahan evaluasi 

terkait aplikasi yang sudah dibuat. 

Oleh karenanya perlu adanya 

pengetahuan akan efektif tidaknya 

aplikasi yang telah dibuat. 

 

Tabel 2 Hasil Kuisioner 

Sekjur/Sekprodi 

 

 

Gambar 17 Grafik Prosentase 

Responden Sekjur/Sekprodi 

 

Pernyataan bahwa aplikasi ini 

mudah untuk dioperasikan dan 

aplikasi ini bermanfaat, 

menyebutkan bahwa seluruh 

responden menyatakan sangat setuju 

(SS). Dalam prosentase interpretasi 

sebesar 100%, menyatakan secara 

sangat kuat bahwa aplikasi ini mudah 

dioperasikan dan bermanfaat oleh 

kalangan sekjur/sekprodi. Pada 

prosentase interpretasi sebesar 

88.89%, menyatakan secara sangat 

kuat bahwa aplikasi ini berjalan 

lancar tanpa adanya suatu masalah. 

 

Tabel 3 Hasil Kuisioner Dosen 

 

 

Gambar 18 Grafik Prosentase 

Responden Dosen 

 



Dalam prosentase interpretasi 

sebesar 75%, menyatakan secara 

kuat bahwa aplikasi ini memiliki 

tingkat loading yang cepat. Dalam 

prosentase interpretasi sebesar 

70.84%, menyatakan secara kuat 

bahwa aplikasi ini mudah 

dioperasikan oleh kalangan dosen. 

Dalam prosentase interpretasi 

sebesar 66.67%, menyatakan secara 

kuat bahwa aplikasi ini berjalan 

lancar tanpa adanya suatu masalah. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan rancangan, 

pembangunan dan implementasi 

Aplikasi Untuk Perancangan Jadwal 

Terpadu UMS Sesuai Request Dosen 

dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Telah dibuatnya Aplikasi Untuk 

Perancangan Jadwal Terpadu UMS 

Sesuai Request Dosen berbasis web 

yang memudahkan sekjur/sekprodi 

tiap fakultas dalam perancangan 

jadwal kuliah sesuai dengan request 

dosen terkait. 

2. Berdsarkan hasil pengujian sistem 

yang dilakukan dengan cara 

mengupload aplikasi yang telah ada 

ke hosting peneliti dengan URL 

dosen.in dapat disimpulkan bahwa 

aplikasi telah berjalan baik sesuai 

dengan fungsi dan prosesnya. 
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