
 
 

 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penjadwalan adalah perencanaan untuk mengerjakan beberapa kegiatan 

dalam jangka waktu dan tempat tertentu dengan memperhitungkan sumber daya 

yang dipergunakan (Industri, Teknik and Malang, 2017). Pada lingkungan 

perkotaan masalah penjadwalan yang sering muncul adalah penjadwalan angkutan 

umum, rumah sakit dan universitas (Riansyah, 2011). Penjadwalan universitas yang 

bisa ditemui adalah penjadwalan mata kuliah, penjadwalan hari penting kampus, 

dan juga penjadwalan seminar. 

Pada lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

(UIN SUSKA) Riau fakultas Sains dan Teknologi prodi Teknik Informatika, 

masalah penjadwalan yang sering dihadapi adalah penjadwalan mata kuliah, ujian, 

proses bimbingan Tugas Akhir (TA), seminar TA dan Sidang TA. TA adalah salah 

satu tahapan akhir sebagai syarat untuk lulus Strata 1 di jurusan Teknik Informatika. 

Pada proses TA kegiatan yang menggunakan penjadwalan adalah bimbingan TA, 

sidang TA dan seminar TA yang terdiri dari beberapa macam seminar yaitu, 

seminar proposal dan seminar hasil. Perbedaan seminar TA dan sidang TA terletak 

pada jumlah dosen, pada tahap sidang TA dibutuhkan ketua sidang sedangkan pada 

seminar TA tidak.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua jurusan, koordinator TA dan 

mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan tugas akhir tahun ajaran 2017/2018 

semester genap, Sistem penjadwalan yang berlaku pada proses seminar proposal, 

seminar hasil dan sidang akhir saat ini masih menggunakan sistem manual yaitu 

menggunakan sistem booking. Secara singkat mahasiswa yang hendak seminar dan 

sidang TA akan mendaftarkan nama seminar, jadwal
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seminar, ruangan seminar dan identitas penting lainya dan pada proses ini 

mahasiswa harus melakukan kordinasi dengan dosen pembimbing, penguji dan 

ketua sidang (kasus sidang akhir) sebelum menginputkan jadwal. Pada sisi dosen, 

mereka harus mengingat terlebih dahulu jadwal yang bisa digunakan untuk 

menghadiri seminar dan sidang TA.  

Beberapa resiko yang sering terjadi apabila menggunakan sistem manual 

untuk seminar dan sidang TA menurut survei yang dilakukan ketika menyelesaikan 

mata kuliah Kerja Praktek (KP) di jurusan Teknik Informatika adalah waktu, 

ruangan seminar yang bentrok dan miskomunikasi antara mahasiswa ketika berebut 

dalam pengajuan jadwal seminar. Waktu yang bentrok ini diantaranya waktu dosen 

pembimbing, penguji beserta ketua sidang sehingga mengakibatkan terjadinya 

penjadwalan ulang seminar karena jadwal yang bentrok. 

Pada proses bimbingan TA yang terdiri atas mahasiswa bimbingan TA dan 

dosen pembimbing TA dilakukan secara manual. Mahasiswa akan melakukan 

konfirmasi kepada dosen pembimbing TA untuk menentukan jadwal yang tepat 

untuk bimbingan. Berdasarkan survei saat KP di jurusan Teknik Informatika UIN 

SUSKA Riau, dosen akan menentukan jadwal bimbingan TA secara personal 

kepada mahasiswa berdasarkan jadwal mengajar dosen, jadwal bimbingan dengan 

mahasiswa lain, jadwal seminar, dan jadwal rapat, sehingga dosen harus berfikir 

dan mengingat untuk mencari jadwal yang bisa digunakan untuk bimbingan. 

Beberapa permasalahan yang sering terjadi disini adalah, salah menentukan jadwal 

bimbingan, jadwal bimbingan yang terlupa oleh dosen atau mahasiswa dan jadwal 

mendadak yang tidak bisa diganggu sehingga bimbingan TA dibatalkan. 

Berdasarkan penjabaran di atas maka pada penelitian ini akan membangun 

Sistem Informasi Modul Penjadwalan Tugas Akhir yang diharapkan akan memberi 

solusi dari permasalahan penjadwalan bimbingan TA, seminar TA dan Sidang TA. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, 

maka diperoleh rumusan masalah yaitu bagaimana membangun Sistem Informasi 

Modul Penjadwalan Tugas Akhir. 
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1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah dibutuhkan untuk mengetahui ruang lingkup pembahasan 

suatu masalah, mengingat permasalahan yang ada begitu luas serta keterbatasan 

pengetahuan yang dimiliki. Permasalahan yang akan dibahas pada Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan hanya membahas tentang penjadwalan bimbingan TA, 

seminar (proposal dan hasil) TA dan sidang TA. 

2. Penelitian ini hanya menghasilkan output Sistem yang berupa jadwal 

Seminar TA, Sidang TA dan Bimbingan TA. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan 

sebelumnya, bahwa penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi 

yang dapat memfasilitasi pencarian jadwal seminar TA dan bimbingan TA. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Secara garis besar laporan ini dibagi atas enam bab yang terdiri dari beberapa sub 

bab yaitu: 

BAB I    PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Pada bab ini peneliti menjelaskan teori singkat tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan judul, model pengembangan aplikasi, penelitian 

terkait, serta tentang teori-teori yang mendukung pembuatan aplikasi 

yaitu, sistem informasi, constraint satisfaction problem dan unified 

modeling language. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang beberapa rangkaian tahapan dalam pembuatan 

aplikasi, mulai dari melakukan pengumpulan data, analisis dan 

perancangan, hingga tahap implementasi dan pengujian yang digunakan. 
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BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini berisi proses analisis kebutuhan data, analisis model 

fungsional sistem, perancangan basis data dan perancangan user interface. 

BAB V   IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi tentang hasil implementasi dari perancangan yang telah 

dibuat sebelumnya, yaitu meliputi implementasi basis data, implementasi 

sistem dan implementasi form-form antar muka aplikasi serta pengujian 

aplikasi. 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang telah diperoleh.


