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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia merupakan salah satu universitas yang 

ada di kota Bandarlampung, dimana salah satu tugas utama yang 

dilaksanakan adalaha memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk 

mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) masa depan yang bermutu. 

Salah satu layanan utama yang diberikan oleh Universitas Teknokrat 

Indonesia berupa pelayanan akademik dengan melaksanakan proses belajar 

mengajar bagi mahasiswanya. 

Menurut Pinedo (2012), Penjadwalan merupakan sebuah proses 

pengambilan keputusan yang sering dilakukan di industri manufaktur 

maupun di industri yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa. Untuk 

dapat memberikan proses belajar mengajar yang baik, diperlukan 

penjadwalan yang baik pula.  Sebuah penjadwalan yang baik adalah sebuah 

penjadwalan yang dapat dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam 

proses belajar mengajar, baik dosen yang mengajar maupun mahasiswa 

yang mengambil mata kuliah tersebut. Beberapa komponen penting yang 

harus diperhatikan dalam penyusunan suatu jadwal yang pertama adalah 

ruangan, berupa ketersediaan ruangan yang akan digunakan dalam proses 

belajar mengajar, kapasitas ruangan untuk menampung jumlah mahasiswa 

yang akan mengambil mata kuliah tersebut. Kedua adalah dosen pengajar, 

yang meliputi kemampuan dosen untuk mengajar mata kuliah serta 

kesanggupan dosen untuk meluangkan waktu. Ketiga adalah mahasiswa, 
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jumlah mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah tersebut harus 

diperhitungkan untuk menentukan jumlah kelas yang akan dibuka untuk 

satu mata kuliah. Jumlah mahasiswa yang perlu diperhitungkan berupa 

mahasiswa yang sudah mengambil dan mahasiswa yang belum mengambil 

mata kuliah tersebut. Setelah itu perlu diperhitungkan pula mahasiswa yang 

perlu untuk mengulang mata kuliah tersebut. 

Dari komponen-komponen penjadwalan kuliah diatas, maka muncul 

permasalahan yang kompleks dimana penyusunan jadwal untuk memenuhi 

kriteria-kriteria penjadwalan, berbagai persoalan seperti keterbatasan ruang, 

jumlah ruang yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan perkuliahan, 

keterbatasan kapasitas ruang, dan keterbatasan jam mengajar dosen. 

Semakin bertambahnya jumlah mata kuliah yang akan dijadwalkan, 

semakin kompleks persoalan penjadwalan yang dihadapi.  

Pada penelitian ini akan merancang dan membuat perancangan 

penjadwalan kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia berbasis web. 

Penelitian ini juga diharapkan mempermudah dalam layanan akademik bagi 

mahasiswa. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka 

rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 

merancang dan membangun sistem penjadwalan pada Universitas 

Teknokrat Indonesia. 
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1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini tidak menangani tentang keamanan web (web security) 

dan keamanan jaringan (network security). 

2. Perancangan aplikasi menggunakan framework CodeIgniter. 

3. Objek penelitian dilakukan pada Universitas Teknokrat Indonesia. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem aplikasi 

pelayanan akademik yaitu penyusunan penjadwalan kuliah yang berbasis 

web. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah memberikan kemudahan bagi staff 

untuk menyusun penjadwalan mata kuliah yang baik sesuai dengan 

kesanggupan dosen dan kebutuhan mahasiswa. Penggunaan berbasis web 

memungkinkan untuk melakukan akses pada komputer mana saja yang 

terhubung kedalam jaringan.  


	BAB I
	1.1.  Latar Belakang
	1.2.  Rumusan Masalah
	1.3.  Batasan Masalah
	1.4.  Tujuan Penelitian
	1.5.  Manfaat Penelitian




