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ABSTRAK 
 

 

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI ASISTEN 

MATA KULIAH PRAKTIKUM DAN RESPONSI DI JURUSAN ILMU 

KOMPUTER UNIVERSITAS LAMPUNG 

 

Oleh 

Nova Ayu Lestari S 

 

Pengelolaan sistem informasi administrasi untuk aktivitas asisten laboratorium 

dan praktikum mahasiswa jurusan Ilmu Komputer, Universitas Lampung, masih 

menggunakan cara yang konvensional. Pada umumnya, data akan disimpan dalam 

bentuk dokumentasi tercatat yang ditempatkan pada penyimpanan dokumen. 

Namun adakalanya, pendataan dengan cara tersebut dapat mengakibatkan adanya 

kehilangan data dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk pengelolaannya. 

Untuk itu dikembangkan sistem informasi asisten dosen berbasis platform web 

menggunakan metode waterfal. Sistem ini dapat menyediakan data dan mengelola 

informasi terkait asisten lab dan mahasiswa praktikum lebih cepat dan akurat. 

Sistem ini diimplementasikan dengan framework laravel dan menggunakan Black 

Box Testing sebagai pengujian fungsional sistem. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa sistem dapat berfungsi dengan software sesuai requirement yang 

ditentukan. 

 
Kata kunci : Waterfall, Laravel, Black Box Testing, Sistem Informasi Asisten 

Lab. 



ABSTRACT 
 

 

DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SYSTEM FOR 

MANAGEMENT OF LAB ASSISTANT IN THE DEPARTMENT OF 

COMPUTER SCIENCE UNIVERSITAS LAMPUNG 

 

By 

Nova Ayu Lestari S 

 

The processing system of the administrative information for lab works and 

problem exercises of the student at the Department of Computer Science, 

Universitas Lampung, is still carried out conventionally. In this manner, the data 

is physically stored in the form of recorded documents and leave them on the 

shelf. Sometimes, data collection in this form can be lost and require a longer 

time to manage. For this reason, a lab assistant’s information system is developed 

by the waterfall approach that runs on a web-based platform. The system can 

provide data and generate information about lab assistants and participants 

faster and more accurately. It is implemented using the framework Laravel and 

Black Box testing as a functional test of the system. The testing indicates that the 

system functions work to the software requirement specification. 

 
Key words : Waterfall, Laravel, Black Box Testing, Lab Assistant Information 

System 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Latar Belakang Masalah 

Laboratorium merupakan ujung tombak pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat bagi perguruan tinggi, karena di dalam 

laboratorium dilakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan ketiga 

aspek tersebut. Kegiatan tersebut merupakan wujud pelaksanaan 

Tridharma perguruan tinggi di lingkungan universitas selain kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

 
Beberapa mata kuliah yang diberikan di Jurusan Ilmu Komputer 

Universitas lampung mewajibkan mahasiswa mengikuti praktikum. 

Praktikum adalah suatu kegiatan penunjang perkuliahan yang 

dilaksanakan mahasiswa di dalam laboratorium. Kegiatan ini 

mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh mahasiswa dari 

kegiatan kuliah. Kegiatan praktikum ini dilaksanakan oleh peserta 

praktikum, asisten praktikum, instruktur dan pengelola praktikum. 

Peserta praktikum adalah mahasiswa yang mengikuti pelaksanaan 

praktikum suatu mata kuliah di laboratorium. Asisten praktikum adalah 

mahasiswa yang membantu instruktur dalam pelaksanaan praktikum di 

laboratorium. Instruktur adalah dosen pengampu mata kuliah 

praktikum. Pengelola praktikum atau pranata laboratorium adalah ketua 

laboratorium yang mengelola seluruh kegiatan praktikum mulai dari 

persiapan pelaksanaan praktikum hingga kegiatan pasca praktikum. 
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Sistem informasi adalah sekelompok komponen yang saling 

berhubungan, melakukan kerja sama untuk mencapai suatu tujuan 

bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam 

proses transformasi yang teratur (o’brien & Marakas, 2010). 

Laboratorium komputer merupakan salah satu fasilitas sistem informasi 

yang penting dalam menunjang perkuliahan di jurusan komputer di 

mana jurusan ini sebagian besar mata kuliah berinteraksi dengan 

teknologi komputer. Laboratorium komputer sangat dibutuhkan untuk 

mengimplementasikan teori-teori yang dipaparkan oleh dosen mata 

kuliah. 

 
Mahasiswa yang ingin mendaftar sebagai asisten praktikum suatu mata 

kuliah, diharuskan mendaftar sebagai asisten praktikum dengan mengisi 

suatu formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh pengelola. 

Kegiatan pendaftaran asisten praktikum ini belum dilakukan secara 

otomatis sehingga akan muncul permasalahan seperti jumlah 

mahasiswa yang mendaftar sebagai asisten praktikum untuk suatu kelas 

bisa melebihi kapasitas ruang laboratorium. Administrasi praktikum 

seperti dokumen nilai dan modul peserta praktikum juga masih belum 

diproses secara otomatis, sehingga sering terjadi kesalahan 

penyimpanan data nilai dan modul pada pelaksanaan praktikum. 

Dengan adanya suatu sistem yang telah terotomatisasi diharapkan akan 

mengurangi kesalahan yang terjadi sehingga data-data yang diproses 

akan menjadi lebih akurat. 

 
Pembuatan web kini menjadi hal yang umum bagi suatu lembaga yang 

ingin memudahkan akses informasi dan memberikan pelayanan untuk 

para pengguna jasa maupun barang produksi. Pembuatan web 

didasarkan pada kebutuhan tampilan yang menjadi hal yang diutamakan 

karena makin bagus tampilan yang menarik menjadi banyak 

pengunjung (Handayani dkk., 2018). Untuk mengatasi berbagai 

permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu sistem informasi layanan 
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praktikum berbasis web untuk mempermudah dan mempercepat 

pengelolaan pelayanan seluruh kegiatan praktikum sehingga mampu 

mendukung kelancaran seluruh kegiatan pelaksanaan praktikum. Sistem 

informasi berbasis web dipilih untuk pengembangan sistem informasi 

ini agar memudahkan penggunanya dalam mengakses sistem informasi 

ini. 

 
Sistem informasi layanan praktikum berbasis web ini akan 

dikembangkan dengan menggunakan pendekatan web engineering. 

Sistem informasi atau aplikasi yang berbasis web memiliki beberapa 

perbedaan karakteristik dengan perangkat lunak konvensional sehingga 

memerlukan pendekatan rekayasa khusus dalam mengembangkan 

sistem informasi atau aplikasi berbasis web. Web engineering adalah 

pendekatan rekayasa khusus yang menyediakan sebuah kerangka kerja 

untuk membuat sistem atau aplikasi berbasis web berkualitas baik. 

 
Sistem informasi berbasis web dapat diterapkan untuk pendaftaran 

praktikum, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Rohmah, 

Akbar dan Syaifuddin dari Fakultas Teknik Universitas Islam 

Majapahit Mojokerto pada tahun 2015. Dalam penelitian tersebut, 

Rohmah, Akbar dan Syaifuddin menerapkan sistem informasi 

pengelolaan praktikum berbasis web pada Fakultas Teknik Universitas 

Islam Majapahit Mojokerto. Rohmah, Akbar dan Syaifuddin 

membangun sistem Informasi Pendaftaran Praktikum Berbasis Web 

yang menampilkan pendaftaran, penjadwalan dan laporan nilai untuk 

Fakultas Teknik Universitas Islam Majapahit. 

 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Sistem 

Informasi Administrasi Asisten Mata Kuliah Praktikum dan Responsi di 

Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. 
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1.1.2 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan masalah pada 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Sistem informasi berbasis web yang menampilkan pendaftaran 

asisten dosen. 

2. Sistem dapat mengelola data praktikum, data asisten dosen, dosen, 

pranata lab, data modul, nial dan sertifikat. 

3. Sistem hanya bisa di akses oleh asisten dosen, dosen, dan pranata 

lab. 

 
1.1.3 Rumusan Masalah 

Dengan demikian perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimana Merancang Serta Membangun Sistem Informasi 

Administrasi Asisten Mata Kuliah Praktikum Dan Responsi Di Jurusan 

Ilmu Komputer Universitas Lampung”. 

 
1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.2.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan sistem informasi berbasis Web. 

2. Mengurangi kesalahan dalam pencatatan data asisten dosen. 

3. Mengurangi dokumentasi berbasis paper 

 
 

1.2.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan sistem ini adalah: 

1. Memberikan kemudahan dalam input data dan pencarian data yang 

lebih akurat dan efisien. 

2. Membantu asisten laboratorium dalam mengelola kegiatan praktikum 

dan responsi. 

3. Membantu mengolah data dan pemantauan kegiatan praktikum yang 

dilakukan asisten dosen. 
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1.2.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup objek penelitian agar lebih jelas dan penelitian ini tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan maka peneliti membatasi 

ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup objek penelitian ini adalah pengembagan Sistem 

Informasi berbasis Web yang dapat digunakan untuk pengelolaan 

asisten dan kegiatan pelaporan praktikum. 

2. Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah asisten laboratorium Ilmu 

Komputer Pada Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Lampung. 

3. Ruang Lingkup tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di jurusan 

ilmu komputer Universitas Lampung Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri 

Brojonegoro, Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar 

Lampung, Lampung 35141 Tahun 2021/2022. 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang sistem informasi asisten dosen berbasis web telah banyak 

dilakukan. Peneliti sebelumnya diantaranya adalah Mimin Fatchiyatur 

Rohmah, Ronny Makhfuddin Akbar dan Ahmad Syaifuddin (2015) dengan 

judul Sistem Informasi Pengelolaan Praktikum Berbasis Web Pada Fakultas 

Teknik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Menurut Rohmah, hasil dari 

penelitian mreka membuat pendaftaran, penjadwalan dan laporan nilai 

menjadi lebih efisien pada mahasiswa dan pengelola praktikum. 

 
Triana Elizabeth dan Tinaliah (2020) melakukan penelitian dengan judul, 

Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Asisten Dosen Menggunakan 

Metode SAW. Hasil penelitian Elizabeth, T dan Tinaliah dengan 

menggunakan metode SAW, sistem memiliki akurasi 100% sehingga dapat 

membantu kepala laboratorium komputer dalam memilih asisten laboratorium 

komputer yang akan membantu proses pembelajaran di laboratorium 

komputer secara objektif dan transparan. 

 
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yoga Permana Putra (2019) yang 

membuat sistem absensi asisten dosen real time menggunakan fingerprint 

dengan Metode Prototype, dapat membantu user dalam proses absensi, 

pengelolaan data absensi, dan berdasarkan hasil pengujian black box terhadap 

sistem menunjukkan hasil kesimpulan yang valid atau diterima. 

 
Penelitian oleh Auliya Rahman Isnian, Suaidah dan Yohana Tri Utami (2016) 

dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Asisten Dosen Pada 
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Perguruan Tinggi Teknokrat Menggunakan Metode Analytical Hierarchy 

Process (Ahp). Pada penelitian ini sistem penerimaan asisten dosen berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga sistem ini dapat 

digunakan koordinator penerimaan asisten dosen sebagai pengambilan 

keputusan penerimaan asisten dosen. 

 
Beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas dapat dijadikan sebagai 

acuan dalam melakukan penelitian ini. Beberapa kelebihan dan kekurangan 

yang terdapat dalam penelitian sebelumnya akan dikaji dan dilakukan 

perbaikan, sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Data penelitian 

terdahulu dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

 

No. Nama Judul penelitian 
Metode 

penelitian 

Hasil 

penelitian 

 
1. 

 
Mimin 

Fatchiyatur 

Rohmah, 

Ronny 

Makhfuddin 

Akbar, Ahmad 

Syaifuddin 

(2015) 

 
Sistem Informasi 

Pengelolaan 

Praktikum 

Berbasis Web 

Pada Fakultas 

Teknik 

Universitas Islam 

Majapahit 

Mojokerto 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 
Mampu 

membuat 

pendaftaran, 

penjadwalan 

dan laporan 

nilai menjadi 

lebih efisien 

pada 

mahasiswa 

dan pengelola 

praktikum. 



8 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

 

 

No. Nama Judul penelitian 
Metode 

penelitian 
Hasil penelitian 

 
2. 

 
Triana 

Elizabeth, 

Tinaliah (2020) 

 
Sistem 

Pendukung 

Keputusan 

Pemilihan 

Asisten Dosen 

Menggunakan 

Metode SAW 

 
Metode 

Simple 

Additive 

Weighting 

(SAW) 

 
Sistem dapat 

membantu kepala 

laboratorium 

komputer dalam 

memilih asisten 

laboratorium 

komputer 

yang akan 

membantu proses 

pembelajaran di 

laboratorium 

komputer secara 

objektif dan 

transparan. 

 
3. 

 
Yoga Permana 

Putra (2019) 

 
Sistem Absensi 

Asisten Dosen 

Real Time 

Menggunakan 

Fingerprint Pada 

Universitas 

Teknokrat 

Indonesia. 

 
Prototype 

 
Sistem dapat 

membantu user 

dalam proses 

absensi dan 

pengelolaan data 

absensi. 

Berdasarkan hasil 

pengujian black box 

terhadap sistem 

mendapatkan hasil 

kesimpulan yang 

valid atau diterima 

berdasarkan metode 

Technology 

Acceptance Model 

(TAM) adalah 88% 
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu (lanjutan) 

 

 

No. Nama 
Judul 

penelitian 

Metode 

penelitian 
Hasil penelitian 

 
4. 

 
Auliya 

Rahman 

Isnian, 

Suaidah, 

Yohana Tri 

Utami (2016) 

 
Sistem 

Pendukung 

Keputusan 

Penerimaan 

Asisten Dosen 

Pada Perguruan 

Tinggi 

Teknokrat 

Menggunakan 

Metode 

Analytical 

Hierarchy 

Process (AHP) 

 
Analytical 

Hierarchy 

Process 

(AHP) 

 
Sistem berjalan 

dengan baik dan 

sesuai dengan yang 

diharapkan, sistem ini 

dapat 

digunakan 

koordinator 

penerimaan asisten 

dosen sebagai 

pengambilan 

keputusan 

penerimaan asisten 

dosen. 

 

 

 

2.2 Sistem Informasi 

Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian- 

kejadian dan kesatuan yang nyata menjadi suatu objek nyata, seperti tempat, 

benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Sedangkan 

Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting 

bagi penerima dan mempunyai nilai nyata atau yang dapat dirasakan dalam 

keputusan-keputusan yang akan datang. Sehingga Sistem Informasi adalah 

suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan 

kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang dibutuhkan (Hutahaean, 2014). 

 
Menurut Jerry Fitzgerald, “sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur- 

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 
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melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang 

 

tertentu”. (Jogiyanto, 2005:1). Pengembangan sistem (systems development) 

dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem 

yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. 

 
2.3 Praktikum 

Praktikum adalah kegiatan pembelajaran di luar suatu kegiatan penunjang 

perkuliahan yang dilaksanakan mahasiswa di dalam laboratorium. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) praktikum adalah bagian dari 

pengajaran yang bertujuan agar siswa mendapat kesempatan untuk menguji 

dan melaksanakan dalam keadaan nyata apa yang diperoleh dalam teori. 

 
Kegiatan praktikum dilaksanakan oleh peserta praktikum, asisten praktikum, 

instruktur dan pengelola praktikum. Peserta praktikum adalah mahasiswa/i 

yang mengambil mata kuliah berpraktikum pada semester itu. Menurut Hayat 

dan Anggraeni (2011), dalam proses belajar mengajar dengan metode 

praktikum peserta didik diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau 

melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, 

menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu 

objek, keadaan atau proses sesuatu. 

 
2.4 Metode Pengembangan Sistem 

2.4.1 Waterfall 

Metode yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak ini 

menggunakan metode waterfall. Waterfall disebut juga siklus klasik 

(1970-an) dan sekarang ini lebih dikenal dengan sekuensial linier yang 

membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dimulai dari 

analisis, desain, pengkodean dan pengujian. Menurut (Rosa dan 

Shalahuddin, 2015), metode waterfall adalah “metode air terjun yang 

menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial 

atau berurutan dimulai dari analisis, desain, pengkodean dan pengujian. 
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Terdapat 4 tahapan pada metode waterfall menurut (Rosa dan 

Shalahuddin, 2015), yaitu analisis, desain, pengkodean dan pengujian : 

 
 
 

 

 

Gambar 2.1 Metode Waterfall 

Sumber: (Rosa dan Shalahuddin, 2015) 
 

 

 

1. Analisis 

Merupakan tahapan penetapan fitur, kendala dan tujuan sistem melalui 

konsultasi dengan pengguna sistem. Semua hal tersebut akan ditetapkan 

secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem. 

2. Desain 

Dalam tahapan ini akan dibentuk suatu arsitektur sistem berdasarkan 

persyaratan yang telah ditetapkan, juga mengidentifikasi dan 

menggambarkan abstraksi dasar sistem perangkat lunak dan hubungan- 

hubungannya. 

3. Pengkodean 

Dalam tahapan ini, hasil dari desain perangkat lunak akan direalisasikan 

sebagai satu set program atau unit program. Setiap unit akan diuji 

apakah sudah memenuhi spesifikasinya. 

4. Pengujian 

Dalam tahapan ini, setiap unit program akan diintegrasikan satu sama 

lain dan diuji sebagai satu sistem yang utuh untuk memastikan sistem 

sudah memenuhi persyaratan yang ada. Setelah itu sistem akan dikirim 

ke pengguna sistem. 

 
Sistem/ Rekaya 

Informasi 

Pengkodean Desain Analisis Pengujian 
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2.4.2 Kelebihan Metode Waterfall 

Kelebihan metode waterfall dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik. Ini karena oleh 

pelaksanaannya secara bertahap, sehingga tidak terfokus pada 

tahapan tertentu. 

2. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir, karena setiap 

fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke 

fase berikutnya. Jadi setiap fase atau tahapan tertentu akan 

mempunyai metode tertentu. 

 
2.5 Web 

Web merupakan media informasi berbasis jaringan komputer yang dapat 

diakses dimana saja dengan biaya yang relatif murah. Web merupakan bentuk 

implementasi dari bahasa pemrograman web (web programming). Sejarah 

perkembangan bahasa pemrograman web diawali dengan munculnya HTML 

(Hypertext Markup Language). Yang kemudian dikembangkan dengan 

munculnya CSS (Cascading Style Sheet) yang bertujuan untuk memperindah 

tampilan website (Wahana Komputer, 2010). 

 
2.5.1 Pengertian Web menurut beberapa Ahli 

1. Menurut Boone (Thomson), Web adalah koleksi sumber informasi 

karya grafis yang saling berhubungan satu sama lain dalam internet 

yang lebih besar. 

2. Menurut Yuhefizar, Web adalah suatu metode untuk menampilkan 

informasi di internet, baik berupa teks, gambar, suara maupun video 

yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan 

(link) satu dokumen dengan dokumen lainnya (hypertext) yang 

diakses melalui sebuah browser. 

 
2.6 Framework Laravel 

Laravel merupakan framework web yang kini cukup populer, tidak hanya itu 

Laravel selalu diperbarui dengan keamanan dan fitur yang lebih ditingkatkan. 
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Tetapi juga Laravel selalu update dari tiap versinya. Namun Laravel dibekali 

dengan keamanan yang lebih baik, dikarenakan tiap method post yang 

dilaksanakan memiliki token tersendiri. Menurut Awan Pribadi (2016), 

Laravel adalah sebuah framework PHP yang dirilis dibawah lisensi MIT, 

dibangun dengan konsep MVC (model view controller). 

 
Laravel adalah pengembangan website berbasis MVP yang ditulis dalam PHP 

yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan 

mengurangi biaya pengembangan awal dan biaya pemeliharaan, dan untuk 

meningkatkan pengalaman bekerja dengan aplikasi dengan menyediakan 

sintaks yang ekspresif, jelas dan menghemat waktu. (Pribadi, 2016) MVC 

adalah sebuah pendekatan perangkat lunak yang memisahkan aplikasi logika 

dari presentasi. Model MVC ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model MVC (Model View Controller). 

(Sumber: Badiyanto 2013) 

 
MVC memisahkan aplikasi berdasarkan komponen-komponen aplikasi, 

seperti: manipulasi data, controller, dan user interface. Keunggulan 

Laravel daripada framework lain antara lain: 

1. Kode program yang sederhana 

Routes 

Controller Model 

Browser 

View 
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2. Tersedia generator token untuk tiap form, 

3. Memiliki Command Line Interface yang bernama Artisan, 

4. Fitur Schema Builder untuk database, 

5. Fitur Migration & Seeding untuk berbagai database 

6. Fitur Query Builder dan Eloquent ORM. 

 
 

Laravel untuk pertama kali dikembangkan sendiri oleh Taylor Otwell. 

Namun, sampai versi ke-5 sekarang, framework opensource ini 

dikembangkan bersama oleh komunitas dengan tokoh-tokoh penting 

selain Otwell adalah Dayle Rees, Shawn McCool, Jeffrey Way, Jason 

Lewis, Ben Corlett, Franz Liedke, Dries Vints, Mior Muhammad Zaki 

dan Phil Sturgeon. 

 

2.7 Database MySQL 

MySQL dikembangkan oleh perusahaan swedia bernama MySQL AB yang 

pada saat ini bernama Tcx DataKonsult AB sekitar tahun 1994- 1995, namun 

cikal bakal kodenya sudah ada sejak tahun 1979. Kepopuleran MySQL antara 

lain karena MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk 

mengakses database-nya sehingga mudah untuk digunakan, kinerja query 

cepat, dan mencukupi untuk kebutuhan database perusahaan-perusahaan 

yang berskala kecil sampai menengah, MySQL juga bersifat open source 

(kode terbuka). 

 
“MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan 

banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan 

database sebagai sumber dan pengelolaan datanya” (Junaedi, 2005). Menurut 

Sulhan (2007:118) “MySQL merupakan perangkat lunak yang digunakan 

untuk membangun database yang sering digunakan di lingkungan linux. 

MySQL merupakan software open source yang berarti bebas untuk 

digunakan. Selain di lingkungan linux, MySQL juga tersedia di lingkungan 

windows”. 
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Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 

MySQL adalah suatu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat 

aplikasi dengan menggunakan database sebagai sumber pengolahan datanya. 

MySQL merupakan database yang pertama kali didukung oleh bahasa 

pemrograman script untuk internet (PHP dan Perl). MySQL dan PHP 

dianggap sebagai pasangan software pembangun aplikasi web yang ideal. 

MySQL lebih sering digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, 

umumnya pengembangan aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman 

script PHP. (Arief, 2011). 

 
2.8 Pemrograman PHP 

PHP adalah bahasa pemrograman script yang paling banyak dipakai saat ini. 

PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis, walaupun tidak 

tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. Contoh terkenal dari 

aplikasi PHP adalah forum (phpBB) dan MediaWiki (software di belakang 

Wikipedia). 

 
PHP juga dapat dilihat sebagai pilihan lain dari ASP.NET/C#/VB.NET 

Microsoft, ColdFusion Macromedia, JSP/Java Sun Microsystems, dan 

CGI/Perl. Contoh aplikasi lain yang lebih kompleks berupa CMS yang 

dibangun menggunakan PHP adalah Mambo, Joomla! Postnuke danaraya. 

 
2.9 Blackbox Testing 

Pengujian adalah suatu proses mengevaluasikan program dengan tujuan 

menemukan kesalahan dan kualitas pada program yang sedang diuji, agar 

program dapat berjalan sesuai perencanaan. Menurut (Simarmata,2010), 

pengujian adalah “proses eksekusi suatu program untuk menemukan 

kesalahan”. Pengujian adalah “satu set aktifitas yang direncanakan dan 

sistematis untuk menguji atau mengevaluasi kebenaran yang diinginkan.” 

Black-Box Testing (Pengujian Kotak Hitam) Yaitu menguji perangkat lunak 

dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. 

Pengujian yang dimaksud untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, 



16 
 

 

dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. 

(Sukamto dan Shalahudin,2014). 

 
Pengujian kotak hitam berupaya untuk menemukan kesalahan dalam kategori 

berikut: 

1. Fungsi yang salah atau hilang 

2. Kesalahan antarmuka 

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses basis data eksternal. 

4. Kesalahan perilaku atau kinerja 

5. Kesalahan inisialisasi dan penghentian 

 
 

Kelebihan pengujian black box testing yaitu: 

1. Efisien untuk segmen kode besar 

2. Akses kode tidak diperlukan 

3. Pemisahan antara perspektif pengguna dan pengembang 

 
 

Kekurangan pengujian black box testing yaitu: 

1. Cakupan terbatas karena hanya sebagian kecil dari skenario pengujian 

yang dilakukan 

2. Pengujian tidak efisien karena keberuntungan tester dari pengetahuan 

tentang perangkat lunak internal 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 
3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung Jl. 

Prof. Dr.Ir. Soemantri Brodjonegoro, Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa, 

Kota Bandar Lampung, Lampung 35145. Waktu penelitian dimulai dari bulan 

juni tahun 2021 sampai September 2021. Pada minggu pertama bulan Juli 

sampai minggu keempat bulan Juli penulis melakukan pengumpulan data, 

data-data yang terkait dengan judul yang diambil. Pada bulan juli minggu 

pertama sampai minggu kedua bulan Agustus, penulis melakukan analisis 

sistem. Pada minggu ketiga sampai bulan September minggu pertama, penulis 

merancang desain sistem yang akan dibangun. Pada minggu pertama bulan 

juni sampai minggu keempat bulan September, penulis mengerjakan laporan 

skripsi. Jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel 2. 

 
Tabel 2. Jadwal Penelitian 

 

No 

. 

Waktu 
Kegiatan 

Juni 
2021 

Juli 
2021 

Agustus 
2021 

September 
2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pengumpulan Data                 

2. Analisis Sistem                 

3. Perancangan Sistem                 

4. Penulisan laporan 

skripsi 
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3.2 Perangkat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat penunjang 

pelaksanaan penelitian, antara lain: 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah unit 

Laptop dengan spesifikasi: 

1) Processor: Intel (R) Celeron (R) CPU B830 

2) Installed memory (RAM): 2048MB 

3) System type: 64-bit Operating System 

2. Perangkat Lunak (Software) 

1) Sistem Operasi: Windows 7 Ultimate 

2) Web Browser: Google Chrome 

3) Laravel 

4) Star UML 

5) MysQL 

6) Balsamiq Mockups 3. 

 

 
3.3 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan dilakukan dengan dua kebutuhan yaitu kebutuhan 

fungsional dan kebutuhan non-fungsional sebagai berikut: 

 
1. Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berhubungan dengan proses 

input output yang dapat dilakukan oleh sistem. Berikut adalah tabel 

spesifikasi kebutuhan perangkat lunak : 

 
Tabel 3. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak 

 

No. Role Fungsi Kode 

 

 
1. 

 

 
- 

Sistem ini digunakan untuk pengelolaan 

asisten laboratorium. Terdiri dari pendaftaran 

asisten dosen, penginputan modul, nilai dan 

penyerahan sertifikat asisten dosen 

 

 
SKPL 1 
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Tabel 3. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (lanjutan) 
 

No. Role Fungsi Kode 

2. Admin Login ke sistem SKPL 2.1 

Membuat pendaftaran asisten dosen SKPL 2.2 

Penambahan data dosen SKPL 2.3 

Penambahan data kelas SKPL 2.4 

Penambahan data mahasiswa SKPL 2.5 

Penambahan data mata kuliah SKPL 2.6 

Menambah user SKPL 2.7 

2. Asisten 

Dosen 

Penambahan modul SKPL 2.1 

Penambahan nilai SKPL 2.2 

 

 

2. Kebutuhan Non-fungsional 

Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang berada diluar fungsi- 

fungsi yang dapat dilakukan sistem. Kebutuhan non-fungsional pada 

sistem ini antara lain sebagai berikut: 

1) Sistem mudah digunakan dan dimengerti oleh user. 

2) Tampilan sistem dibuat secara user-friendly. 

3) Sistem informasi menggunakan bahasa Indonesia. 

 
 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode yaitu melalui data primer 

dan data sekunder sebagai berikut: 

 
1. Data Primer 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan konsultasi dengan pihak 

Laboratorium atau yang terkait dengan perancangan sistem informasi ini. 

Topik wawancara meliputi tampilan user interface pada sistem dan siapa 

saja pengguna pada sistem nantinya. Pihak yang diwawancarai adalah 

pranata laboratorium di Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan dari beberapa sumber 

yaitu seperti dokumen, jurnal buku-buku dan sumber lainnya. 

 

3.5 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana, 

teratur, sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut tahapan penelitian 

dalam sistem informasi geografis dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai 

berikut: 

 
 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 
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1. Tahapan Pengumpulan Data 

Tahapan pengumpulan data yang digunakan dalam perancangan sistem 

menggunakan dua metode yaitu: 

 
1) Observasi 

Pada tahap observasi dilakukan pengamatan dan pencatatan secara 

langsung tentang hal-hal yang dianggap penting guna melengkapi 

data- data yang diperlukan dengan pihak yang terlibat dalam 

pengembangan aplikasi ini. Hal-hal yang diobservasi seperti 

pelaksanaan pendaftaran serta kegiatan asisten dosen praktikum dan 

responsi pada laboratorium di Jurusan Ilmu Komputer Universitas 

Lampung. 

 
2) Wawancara 

Pada tahap wawancara pengumpulan data dan informasi yang 

dilakukan dengan tatap muka serta tanya jawab langsung antara 

pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber 

data. Wawancara dilakukan kepada pranata laboratorium dan asisten 

dosen di Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Hal-hal yang 

diwawancarai dengan pranata laboratorium adalah bagaimana sistem 

akan dibangaun, tampilan user interface dan pemilihan user untuk 

sistem nantinya. Wawancara dengan asisten dosen adalah wawancara 

tentang proses sistem informasi pendaftaran asisten dosen dan proses 

input data modul serta nilai sebelumnya. 

 
3.6 Cara Kerja Sistem 

Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Asisten Mata Kuliah 

Praktikum Dan Responsi ini dibuat untuk membantu Kepala Laboratorium 

dalam pendataan asisten dosen seperti pendaftaran asisten dosen, data modul, 

data nilai dan sertifikat asisten dosen yang sebelumnya dilakukan secara 

manual. Cara kerja sistem dibutuhkan agar memudahkan asisten 

menggunakan sistem informasi administrasi asisten mata kuliah praktikum 
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dan responsi. Cara kerja sistem pertama yaitu, calon asisten dosen yang ingin 

menjadi Asisten Dosen mendaftarkan diri di sistem informasi administrasi 

asisten mata kuliah praktikum dan responsi dengan mengisi data diri, 

mengunggah transkrip akademik dan memilih mata kuliah yang diinginkan. 

Pranata laboratorium akan memverifikasi agar asisten dosen bisa mengakses 

data seperti nilai, modul dan sertifikat. 

 
Dosen permata kuliah bisa melihat, mencetak, mendownload data modul, dan 

nilai. Admin dapat mengubah data user, mengakses data nilai serta meng- 

upload sertifikat. Pranata laboratorium dapat mengakses data nilai meng- 

upload sertifikat serta memverifikasi pendaftaran asisten dosen. Sistem 

informasi asisten dosen ini diharapkan dapat membantu asisten dosen dan 

dosen dalam pendataan nilai, modul serta pemberian sertifikat untuk asisten 

dosen. 

 
3.7 Use Case Diagram 

Usecase diagram adalah gambar fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah 

sistem. Sebuah usecase mempresentasikan sebuah interaksi antara beberapa 

atau seluruh aktor dengan sistem. Aktor adalah user atau pengguna pada 

suatu sistem. Usecase diagram adalah diagram untuk menunjukkan peran dari 

berbagai pengguna dan bagaimana peran-peran menggunakan sistem 

(Satzinger et al, 2010). 

 
Ada empat aktor atau user pada usecase diagram ini yaitu Admin, Pranata 

Laboratorium, Asisten Dosen dan Dosen. Sistem informasi administrasi 

asisten mata kuliah praktikum dan responsi di Jurusan Ilmu Komputer 

Universitas Lampung dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Use Case Diagram 

 
 

3.8 Activity Diagram 

Activity diagram merupakan alur kerja (workflow) atau kegiatan dari sebuah 

sistem atau menu yang ada pada perangkat lunak. Activity Diagram juga 

digunakan untuk mendefinisikan urutan atau pengelompokan tampilan dari 

sistem atau user interface dimana setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah 

rancangan antar muka tampilan serta rancang menu yang ditampilkan pada 

perangkat lunak. Activity diagram Pengembangan Sistem Informasi 

Administrasi Asisten Mata Kuliah Praktikum dan Responsi di Jurusan Ilmu 

Komputer Universitas Lampung dapat dilihat pada Gambar 3.3 sampai 3.6. 
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Gambar 3.3 Activity Diagram Admin 
 

 
 

Gambar 3.4 Activity Diagram Asdos 
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Gambar 3.5 Activity Diagram Dosen 
 
 
 

Gambar 3.6 Activity Diagram Pranata Laboratorium 
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3.9 Class Diagram 

Class diagram adalah class yang dapat direpresentasikan ke dalam sebuah 

interface atau sebaliknya merupakan implementasi dari sebuah interface. 

Class diagram juga menunjukan hubungan antar kelas. Atribut adalah 

karakteristik objek pada class. Atribut biasanya ditetapkan sebagai private, 

publik dan protected atau dilindungi. Tanda minus (-) yang berada di depan 

atribut sebagai privat atau pribadi, tanda (+) di depan atribut sebagai publik 

dan tanda pagar (#) di depan mengartikan dilindungi. Metode adalah fungsi 

yang dapat dilakukan oleh suatu class. Nama class terletak di bagian atas 

class. 

 
Class Diagram dari Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Asisten 

Mata Kuliah Praktikum Dan Responsi Di Jurusan Ilmu Komputer Universitas 

Lampung yang menggambarkan attribute, operasi dan hubungan antar kelas 

dapat dilihat pada gambar 3.7. 

 
 

 

Gambar 3.7 Class Diagram 



27 
 

 

3.10 Rancangan Sistem 

Rancangan Desain Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Asisten 

Mata Kuliah Praktikum dan Responsi di Jurusan Ilmu Komputer Universitas 

Lampung. 

 
1. Tampilan Awal Sistem 

Tampilan awal sistem menampilkan menu pilihan Login dan pendaftaran 

asisten dosen. Rancangan sistem bisa dilihat pada Gambar 3.8. 

 
 

Gambar 3.8 Tampilan Awal Sistem. 

 
 

2. Pendaftaran Asisten Dosen 

Pendaftaran asisten dosen merupakan form yang berfungsi sebagai sarana 

pendaftaran calon asisten dosen baru dengan mengisikan beberapa form 

pendaftaran yang terdiri dari nama, npm, email, pilihan angkatan tahun, 

mata kuliah yang dipilih dan transkrip akademik. Rancangan sistem dapat 

dilihat pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Pendaftaran Asisten Dosen. 

 
 

3. Form Login 

Pada tampilan form login sistem menampilkan menu username dan 

password. Form login terdapat pada awal sistem digunakan untuk 

mengakses sistem. User memasukan username dan password yang 

dimiliki agar bisa mengakses sistem. Tampilan rancangan sistem dapat 

dilihat pada Gambar 3.10. 

 
 

 

Gambar 3.10 Form Login. 
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4. Halaman Beranda 

Pada Halaman beranda untuk user admin dan pranata lab terdapat sub 

menu seperti data user, modul, nilai dan sertifikat. Pada beranda user 

asisten dosen terdapat sub menu modul, nilai dan sertifikat. Untuk halaman 

beranda dosen terdapat sub menu modul dan nilai. Sub menu pada sistem 

memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Data user berisikan data-data user 

atau pengguna sistem. Modul berisiskan modul-modul pembelajaran 

selama praktikum. Sub nilai merupakan nilai mahasiswa yang mengikuti 

kegiatan praktikum. Sertifikat berisikan sertifikat asisten dosen yang 

terdaftar sebagai asisten praktikum dan responsi. Tampilan tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 3.11. 

 
 

Gambar 3.11 Halaman Beranda. 

 
 

5. Data Dosen 

Halaman tampilan data dosen terdapat berbagai menu seperti tambah data, 

edit, hapus, simpan, batal dan cetak. Setiap menu memiliki fungsi-fungsi 

yang berbeda. Admin dan pranata lab bisa melakukan pengubahan, 

penambahan, penghapusan dan mencetak data dosen. Rancangan data 

dosen pada halaman admin dapat dilihat pada Gambar 3.12. 
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Gambar 3.12 Data Dosen. 

 
 

6. Data Pranata lab 

Data pranata lab merupakan menu yang digunakan untuk mengelola data 

pranata laboratorium agar data dapat tersimpan di database. User admin 

dan pranata laboratorium bisa mengubah, menambah, menghapus dan 

mencetak data pranata lab. Desain halaman pranata laboratorium dapat 

dilihat pada Gambar 3.13. 

 
 

Gambar 3.13 Data Pranata Laboratorium. 

 
 

7. Data Asdos 

Data asdos merupakan tampilan data untuk mengelola data asisten dosen. 

Pada menu ini data yang akan ditampilkan adalah data hasil dari 
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pendaftaran asisten dosen ataupun data asisten dosen yang sudah lama 

menjadi asisten dosen. Admin bisa mengubah, menambah, menghapus dan 

mencetak data asdos. Rancangan halaman data asdos dapat dilihat pada 

Gambar 3.14. 

 
 

Gambar 3.14 Data Asdos. 

 
 

8. Admin Tampilan Modul 

Pada menu modul terdapat pilihan upload, download, tambah, hapus dan 

edit modul. Setiap pilihan dalam menu modul memiliki fungsi yang 

berbeda, seperti upload yang berfungsi untuk meng-upload modul, 

download untuk meng-download modul, hapus dan edit data modul. 

Tampilan rancangan modul admin dapat dilihat pada Gambar 3.15. 

 
 

Gambar 3.15 Menu Modul. 
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9. Admin Tampilan Nilai 

Tampilan nilai merupakan tampilan data nilai mahasiswa yang mengikuti 

kegiatan praktikum dan responsi. Pada tampilan nilai terdapat pilihan 

upload, tambah, hapus, edit dan cetak nilai. Admin menambah data mata 

kuliah untuk tempat mengunggah nilai per mata kuliah. Admin melakukan 

upload nilai mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum pada suatu 

matakuliah. Admin bisa menghapus, meng-edit dan cetak nilai per mata 

kuliah. Tampilan rancangan nilai pada halaman admin dapat dilihat pada 

Gambar 3.16 

 
 

Gambar 3.16 Admin Tampilan Nilai. 

 

 

 
10. Admin Tampilan Sertifikat 

Pada tampilan sertifikat halaman admin terdapat pilihan upload, tambah, 

hapus dan cetak sertifikat. Admin dapat meng-upload sertifikat dalam 

bentuk gambar. Admin dapat melakukan tambah data kemudian 

menghapus serta cetak sertifikat. Tampilan rancangan sertifikat halaman 

admin terdapat pada Gambar 3.17. 
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Gambar 3.17 Admin Tampilan Sertifikat. 

 
 

11. Asdos Tampilan Modul 

Pada halaman modul asdos terdapat pilihan upload dan download modul. 

Setiap pilihan dalam menu memiliki fungsi yang berbeda, seperti upload 

yang berfungsi untuk meng-upload data modul, download untuk meng- 

download data modul. Asdos melakukan upload modul kegiatan 

praktikum per mata kuliah dan men-download modul kegiatan 

praktikum. Tampilan rancangan modul halaman asdos dapat dilihat pada 

Gambar 3.18. 

 

 

 

Gambar 3.18 Modul Asdos. 



34 
 

 

12. Asdos Tampilan Nilai 

Halaman nilai pada user asdos terdapat pilihan upload, tambah, hapus 

dan cetak nilai. Pada halaman ini asdos melakukan upload nilai 

mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum pada suatu mata kuliah. 

Asdos bisa menghapus dan edit data nilai dari mata kuliah yang asdos 

ampu. Halaman rancangan tampilan nilai dapat dilihat pada Gambar 

3.19. 

 
 

Gambar 3.19 Asdos Tampilan Nilai. 

 
 

13. Asdos Tampilan Sertifikat 

Pada tampilan sertifikat user asdos terdapat pilihan menu download dan 

cetak sertifikat. Asdos dapat men-download sertifikat dalam bentuk 

gambar serta cetak sertifikat. Asdos mendapatkan sertifikat setelah asdos 

menyelesaikan kegiatan asistensi mata kuliah praktikum dan responsi. 

Halaman rancangan sertifikat user asdos dapat dilihat pada Gambar 3.20. 

 

 

 

Gambar 3.20 Asdos Tampilan Sertifikat. 
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14. Tampilan Modul User Dosen 

Pada halaman modul user dosen, terdapat pilihan menu download modul. 

Pada halaman ini dosen melakukan pemantauan kegiatan asistensi yang 

dilakukan oleh asisten dosen. Dosen melakukan download modul 

kegiatan praktikum dan responsi pada mata kuliah yang dosen ampu. 

Rancangan halaman modul user dosen dapat dilihat pada Gambar 3.21. 

Gambar 3.21 Modul Dosen Tampilan Modul. 

 
 

15. Dosen Tampilan Nilai 

Halaman tampilan nilai pada user dosen, terdapat pilihan download dan 

cetak nilai. Dosen melakukan pemantauan kegiatan praktikum dan 

responsi yang dilakukan oleh asisten dosen. Pada halaman ini, dosen 

melakukan download nilai mahasiswa yang mengikuti kegiatan 

praktikum dan responsi pada mata kuliah yang dosen ampu. Halaman 

rancangan tampilan nilai pada user dosen dapat dilihat pada Gambar 

3.22. 

Gambar 3.22 Dosen Tampilan Nilai. 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Simpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Telah dibangun sistem informasi administrasi asisten mata kuliah 

praktikum dan responsi di jurusan ilmu komputer universitas lampung 

berbasis web laravel berhasil dibuat. 

2. Telah terbukti sistem informasi mampu untuk mempermudah pengelolaan 

asisten dosen dan mengurangi kesalahan yang bisa terjadi dalam 

pencatatan data pendaftaran asisten dosen, penginputan data modul dan 

nilai. 

3. Telah terbukti sistem informasi administrasi asisten mata kuliah praktikum 

dan responsi mampu mengurangi dokumentasi berbasis paper. 

 
Saran 

Berdasarkan perancangan dan hasil implementasi sistem yang dilakukan, 

maka beberapa saran yang perlu dilakukan untuk mengembangkan sistem ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Sistem ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan 

pendaftaran asisten dosen di masa selanjutnya. 

2. Bahasa yang belum konsisten pada sistem informasi administrasi asisten 

mata kuliah praktikum dan responsi ini bisa diperbaiki menjadi lebih 

konsisten. 

3. Sistem dapat dikembangkan dengan menggunakan aplikasi selain dari 

sistem informasi berbasis website. 
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