
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Kegiatan perkuliahan merupakan salah satu kegiatan akademik utama yang 

dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Selama pelaksanaan perkuliahan 

dibutuhkan beberapa dokumen pendukung aktifitas, seperti daftar kehadiran. Daftar 

kehadiran ini dibutuhkan oleh setiap jurusan sebagai salah satu bahan pertanggung 

jawaban pelaksanaan kegiatan belajar mengajar setiap dosen dan mahasiswa. Daftar 

hadir juga berfungsi untuk mencatat kehadiran peserta belajar selama perkuliahan dan 

beberapa informasi penting terkait kegiatan pembelajaran.  

Di Universitas Lampung, pembuatan daftar hadir dapat memanfaatkan data peserta 

kuliah di  SIAKAD (Sistem Informasi Akademik) Universitas Lampung. Data peserta 

mata kuliah ini akan ditampung pada DNK (Daftar Nama Kelas) SIAKAD. Dari data 

ini, daftar peserta yang terlampir dalam daftar hadir akan lebih pasti dan tidak perlu 

dimasukkan secara manual. Namun, data DNK ini baru akan diketahui setelah proses 

pembuatan KRS (Kartu Rencana Studi) dilakukan oleh mahasiswa. Hal ini 

menyebabkan waktu yang tersedia untuk pembuatan daftar hadir menjadi lebih 
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sedikit bahkan dapat mengakibatkan daftar hadir tidak siap pada waktu yang 

ditentukan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk 

membuat daftar hadir secara lebih cepat dengan memanfaatkan data dari DNK 

SIAKAD Universitas Lampung. 

Di Jurusan Illmu Komputer FMIPA Universitas Lampung, sebelumnya telah 

dikembangkan sarana pencatat dan pencetakan daftar hadir kuliah mahasiswa yaitu 

sebuah utility pencetakan daftar hadir yang dikembangkan oleh Hanna Pratiwi, 

mahasiswa Jurusan Ilmu Komputer angkatan 2008. Sistem yang telah dikembangkan 

ini menggunakan sistem Matahari berbasis web. Bahasa pemograman yang digunakan 

adalah bahasa pemograman PHP (PHP Hypertext Preprocessor) dengan file library 

function ClibPDF, dan database server Oracle. 

Namun, saat ini utility tersebut tidak dapat digunakan lagi, dikarenakan pihak 

universitas melakukan perubahan basis data dan bahasa  dari SIAKAD Universitas 

Lampung pada tahun 2014. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan dari sistem 

tersebut, salah satunya cetakan daftar hadir yang dihasilkan masih bersifat statis 

(tidak berubah/tetap) dimana belum dapat menyesuaikan dengan ukuran kertas yang 

ada.  

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pengembangan utility pencetakan 

daftar hadir kuliah untuk mendukung kinerja user dalam mencetak daftar hadir 

perkuliahan di Jurusan Ilmu Komputer. 
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1.2.Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan 

sebuah utility pencetakan daftar hadir kuliah yang datanya diambil dari DNK (Daftar 

Nilai Kelas) SIAKAD Universitas Lampung dan dapat menghasilkan daftar hadir 

kuliah yang memiliki kualitas keluaran yang baik dan sesuai dengan kebutuhan. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengembangan dilakukan pada data yang digunakan untuk daftar hadir yaitu 

menggunakan hasil import data dari format  file Excel DNK SIAKAD Universitas 

Lampung ke database MySQL. 

2. Perbaikan pada proses cetak daftar hadir kuliah yaitu sistem dapat menghasilkan 

keluaran (output) daftar hadir kuliah berupa file PDF bersifat dinamis yang dapat 

dicetak sesuai dengan ukuran kertas tertentu. 

3. Studi kasus pengembangan sistem dilakukan pada Jurusan Ilmu Komputer. 

 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan utility pencetakan daftar hadir 

kuliah yang memiliki kualitas keluaran yang baik dan sesuai dengan kebutuhan untuk 

membantu dalam proses pencetakan daftar hadir. 
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1.5. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat menjadi solusi terhadap masalah pembuatan daftar hadir terutama untuk 

Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. 

2. Membantu kinerja bagian administrasi terutama untuk Jurusan Ilmu Komputer 

Universitas Lampung dalam menyiapkan daftar hadir perkuliahan.  

 

1.6. Metodologi Penelitian 

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengumpulan Informasi 

2. Analisis Situasi 

3. Mengembangkan Utility 

1. Desain  

2. Pengkodean 

3. Pengujian  

4. Analisis Hasil Penelitian
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