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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi memegang peran penting di era modernisasi seperti pada saat ini, 

dimana teknologi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi saat ini telah merambah ke segala 

aspek kehidupan sehingga saat ini seolah masyarakat telah dimanjakan oleh adanya 

alat-alat yang dapat memberikan kemudahan dalam aktifitas sehari-hari. Salah 

satunya adalah smartphone (Hati et al., 2013). 

Pada jenjang perguruan tinggi kebutuhan akan informasi akademik semakin 

kompleks, antara lain kebutuhan mahasiswa untuk mencari dosen. Universitas XYZ 

sudah memiliki sistem informasi akademik, namun belum ada layanan informasi 

tentang keberadaan lokasi dosen yang dibutuhkan mahasiswa ketika ada 

permasalahan akademik yang harus diselesaikan dengan dosen yang bersangkutan. 

Dosen tidak selalu dapat merespon dengan cepat panggilan telepon atau sms dari 

mahasiswa dikarenakan dosen sedang rapat atau mengajar. Tidak hanya mengajar, 

dosen memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sesuai jabatan yang 

dirangkap, misal ketua program studi kesibukannya akan berbeda dengan dekan, 

sehingga kapan dan di ruang mana dosen itu berada tidak selalu terjadwal pada 

sistem informasi akademik selain jadwal mengajar di kelas. Mahasiswa yang ingin 

bertatap muka dengan dosen untuk bimbingan tugas akhir misalnya, harus 

membuang waktu untuk menunggu dosen yang bersangkutan, padahal jika 

mahasiswa dapat mengetahui dosen tersebut tidak ada di tempat, mahasiswa dapat 
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menggunakan waktu nya lebih optimal untuk menyelesaikan tugas akademik yang 

lainya (Sampurno, 2015). 

Kode QR adalah suatu jenis kode matriks atau kode batang dua dimensi. Agar 

dapat membaca QR Code diperlukan sebuah pembaca atau pemindai berupa 

software yaitu QR Code Reader atau QR code Scanner yang harus diinstal pada 

perangkat telepon mobile.QR merupakan singkatan dari quick response atau 

respons cepat, yang sesuai dengan tujuannya adalah untuk menyampaikan 

informasi dengan cepat dan mendapatkan respons yang cepat pula. Berbeda dengan 

kode batang, yang hanya menyimpan informasi secara horizontal, kode QR mampu 

menyimpan informasi secara horizontal dan vertikal (Sugiantoro, 2015). 

Aplikasi yang menggunakan barcode dengan tujuan untuk memberikan suatu 

informasi kepada penggunanya dan tentunya dapat dikembangkan pada platform 

Android (Wahyutama et al., 2013).  

Berdasarkan uraian tersebut muncul ide untuk merekam lokasi dosen dengan 

memindai barcode yang di letakan di setiap ruangan yang ada di universitas dengan 

menggunakan aplikasi android yang dipergunakan oleh dosen dan mahasiswa, 

aplikasi yang digunakan untuk dosen merupakan aplikasi untuk merekam 

keberadaan dosen dan status dosen diantaranya adalah: (1) Mengajar, (2) Bisa 

Ditemui, (3) sibuk,  (4) tidak masuk, dan aplikasi yang digunakan oleh mahasiswa 

merupakan aplikasi pencarian lokasi dosen berdasarkan nama dosen yang sedang 

dicari. Oleh karena itu, penulis ingin membuat “Pemanfaatan Teknologi QR 

Code untuk Framework Pencarian Lokasi Dosen (Studi Kasus: XYZ)” Dimana 

nantinya Informasi keberadaan dosen dapat diakses dengan mudah tanpa mengenal 
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jarak dan waktu dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi yang 

berkembang saat ini. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

merumuskan masalah yaitu bagaimana menerapkan teknologi QR Code untuk 

pencarian lokasi dosen dalam ruang lingkup universitas XYZ. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah membangun aplikasi 

yang memudahkan mahasiswa untuk mengetahui keberadaan dosen dengan cepat 

dan mudah 

 

1.4  Batasan Masalah 

Batasan masalah digunakan supaya pembahasan tidak keluar dari jalur yang 

dibuat, maka batasan masalah yang terkait dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pencarian lokasi dosen disimulasikan dengan menggunakan tiga 

gedung yang masing – masing gedung berisikan dua ruangan yang ada 

di universitas XYZ.  

2. Pembahasan hasil penelitian dibatasi dari sisi user yaitu dosen dan 

mahasiswa. 

3. Aplikasi pencarian lokasi dosen  di jalankan pada platform Android. 

4. Aplikasi ini hanya mencakup jam waktu belajar mengajar di unversitas 

XYZ yaitu pukul 07.10 – 20.30. 

5. Pencarian lokasi hanya mencakup wilayah XYZ. 
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6. Dalam perancangan aplikasi ini di khususkan untuk mahasiswa dalam 

mencari lokasi dosen. 

7. Menggunakan metode prototype. 

8. Menggunakan Database Mysql. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Diharapkan aplikasi yang berbasis Android ini dapat menjawab solusi 

kebutuhan mahasiswa untuk mengetahui lokasi dosen secara mudah, 

kapan saja dan dimana saja. 

2. Bagi penulis dapat meningkatkan wawasan berfikir ilmiah dan logis 

dalam kemampuan menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal 

pemanfaatan teknologi yang semakin berkembang. 

 

 

 

 

 


