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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 
Asisten dosen (Asdos) merupakan salah satu unsur yang 

penting dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya dalam 

praktikum. Keberhasilan kegiatan praktikum tentu tidak dapat 

dilepaskan dari peran asdos. Setiap praktikum yang diselengarakan 

dilaboratoium Fakultas Teknologi Informatika Universitas Kristen 

Satya Wacana, pada umumnya terdiri dari tiga posisi, yaitu; 

instruktur, asisten dan magang. Penempatan posisi dan 

rekomendasi mahasiswa untuk setiap praktikum dapat ditentukan 

dengan kriteria Index Prestasi Kumulatif (IPK), nilai praktikum, 

pengalaman instruktur, pengalaman asisten dan pengalaman 

magang 

Didalam kelas asdos juga ada tes atau kuis seperti kelas biasa 

dan nilai yang didapat ditambahkan dengan nilai dosen lalu dirata- 

rata dan menghasilkan nilai akhir,nilai yang didapatkan dari asdos 

dikirimkan ke dosen dalam bentuk tulisan atau masih 

manual,mencatat nilai dalam setiap pertemuan dan mengirimkan 

semua nilai yang sudah dikumpulkan lalu dikirimkan ke dosen 

yang bersangkutan. 
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Menanggapi hal ini penulis akan membuat aplikasi untuk 

mempermudah proses penginputan nilai, yaitu dengan membuat 

“Aplikasi Input Nilai Asisten Dosesn (Asdos) Berbasis Android” 

supaya mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh asdos. 

1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari pembuatan aplikasi ini adalah : 

a. Memudahkan asdos untuk melakukan input nilai 

b. Mempersingkat waktu dalam proses penginputan 

nilai. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari pembuatan aplikasi ini 

sebagai berikut : 

a. Untuk memenuhi syarat kelulusan Diploma III 

pada program studi Teknik Informatika Fakultas 

Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya 

Wacana. 

b. Menerapkan hasil belajar yang didapatkan 

selama di program studi Diploma III Teknik 

Informatika yang berkonsentrasi pada Mobile 

Programming. 
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1.3 Cakupan Topik Bahasan 

Adapun cakupan topik bahasan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Aplikasi ini hanya digunakan untuk Asdos di UKSW . 

b. User dapat melihat informasi nilai,merubah 

nilai,mencari nilai dan menginputkan hasil nilai 

mahasiswa. 

c. Aplikasi dibuat menggunakan software Visual Studio 

2015 dan menggunakan bahasa pemrograman C# dan 

database SQL Server 2008 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan penjelasan atau 

gambaran umum dari isi keseluruhan penelitian ini. 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima 

bab, yaitu : 

1.4.1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang 

permasalahan yang di angkat oleh penulis, tujuan 

penelitian, cakupan topik bahasan serta sistematika 

penulisan. 

1.4.2 DASAR TEORI 

Pada bab kedua ini menjelaskan tentang penelitian 

penelitian sebelumnya, yang akan di gunakan penulis 

sebagai referensi dalam menentukan fitur – fitur yang 

akan di kembangkan penulis. Selain penelitian sebelum, 
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pada bab ini juga menjelaskan tentang teori – teori yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Penjelasan terakhir 

mengenai bab ini yaitu di uraikan mengenai metode 

yang di gunakan penulis. 

1.4.3 PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini di uraikan mengenai perancangan atau 

design sistem yang berisi tentang jalannya sistem, 

perilaku sistem, dan output yang dihasilkan sistem. 

Penjelasan design sistem juga dilengkapi dengan 

beberapa diagram, yaitu use case diagram, sequence 

diagram, activity diagram beserta penjelasannya. Selain 

itu di uraikan juga hardware dan software yang 

dibutuhkan penulis untuk mendukung proses pembuatan 

aplikasi. 

1.4.4 IMPLEMENTASI, HASIL, DAN ANALISIS 

Bab ini akan di uraikan mengenai implementasi 

sistem yang dibuat, penjabaran data hasil uji coba, 

evaluasi sistem, serta efek yang ditimbulkan dari hasil 

uji coba sistem 

1.4.5 PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari proses hasil uji coba 

yang telah di uraikan pada bab – bab sebelumnya dan 

saran yang berguna untuk mengatasi kelemahan – 

kelemahan yang ada pada aplikasi. 

 

 

 
 



 
 

 

 


