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khususnya hasil penjadwalan sidang tugas akhir, serta menyediakan fasilitas pesan pengingat 
melalui SMS saat jadwal telah ditentukan dan saat ada perubahan jadwal. Aplikasi ini dibangun 
untuk platform web dan Android, ditambah dengan SMS. Studi yang dilakukan oleh penulis 
bermaksud untuk merancang dan membangun suatu 'aplikasi yang dapat membantu 
pendistribusian perubahan informasi akadernik secara realtime dan memberikan notifikasi kepada 
dosen maupun mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan akademik sesuai jadwal. Aplikasi yang 
dibangun terdiri atas dua bagian yaitu aplikasi web dan aplikasi mobile. 

3. Metodologi Penelitian 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua tahap besar. Tahap 

pertama terdiri dari beberapa subtahap, yakni: (1) Studi literatur, yang dilakukan untuk 
mendapatkan informasi terkait dengan aplikasi yang akan dibangun; (2) Wawancara langsung 
kepada dosen dan mahasiswa UAJY untuk memperoleh data serta informasi mengenai proses 
mengingat jadwal akademik di UAJY, serta untuk menentukan fitur-fitur yang dibutuhkan dalam 
aplikasi; (3) Analisis kebutuhan sistem, yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sistem baik 
fungsional maupun nonfungsional dan akan menghasilkan spesifikasi sistem dan kebutuhan 
fungsionalitas yang hams tersedia dalam aplikasi; dan (4) Perancangan dan pembuatan mockup, 
yang dilakukan untuk menghasilkan rancangan aplikasi berdasarkan hasil analisis pada tahap 
sebelumnya. Hasil rancangan berupa arsitektur sistem, basis data, dan antarmuka sistem yang 
bersifat lowfidelity prototype atau mockup. Sementara itu tahap kedua juga terdiri dari beberapa 
kegiatan: (5) Pembangunan aplikasi, yang dilakukan untuk menghasilkan aplikasi secara 
keseluruhan; dan (6) Pengujian aplikasi, yang dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan 
kekurangan aplikasi baik dari aspek fungsionalitas maupun user acceptance. 

4. Hasil dan Pembahasan 
4.1. Hasil Wawancara 

Wawancara langsung kepada dosen dan mahasiswa UAJY digunakan untuk memperoleh 
data serta informasi mengenai proses mengingat jadwal akademik di UAJY, dimana sudah 
dituliskan pada Bab 1. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ditentukan fitur-fitur yang 
dibutuhkan dalam aplikasi, yang secara rinci akan dituangkan bada subbab 4.2. dan subbab 4.3. 

4.2. Perancangan Aplikasi 
Gambar 1 sampai dengan Gambar 3 memperlihatkan sebagian ha i l  analisis di 

perancangan dalam bentuk use case diagram. Aplikasi yang telah dirancang dan dibangun diba- 
ke dalam dua platform, yaitu mobile dan web. Fungsionalitas masing-masing platform dapat 
dilihat pada use case diagram. Pada use case diagram untuk aplikasi mobile (Gambar 1) terdapat 
enam buah usecase yang merupakan fungsionalitas utama perangkat lunak ini yaitu: (1) login, (2) 
mengirim broadcast, (3) melihat kalender, (4) melihat broadcast, (5) melihat jadwal kuliah, dan 
(6) tambah event kalender. Pada use case diagram untuk aplikasi web (Garnbar 2) terdapat tujuh 
buah usecase yaitu: (1) login, (2) mengirim broadcast, (3) membuat undangan pendadaran, (4) 
cetak undangan pendadaran, (5) mengirim undangan, (6) mengirim jadwal mengawas ujian, dan 
(7) pengelolaan kategori. Physical data model (Gambar 3) terdiri atas 11 buah tabel sesuai dengan 
kebutuhan aplikasi atas data-data yang akan disimpan di basis data. 
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Gambar 3. Physical Data Model 














