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ABSTRAK 

Android adalah platform yang terbuka (Open source)  bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka sendiri yang digunakan oleh berbagai piranti bergerak. Fasilitas open 

source atau sistem operasi yang dapat dikembangkan dengan bebas bagi penggunanya, sehingga 

membuat banyak orang untuk mengembangkannya dengan inovasi-inovasi yang semakin 

berkembang terhadap sistem operasinya maupun pada pembangunan aplikasi mobile nya. Penelitian 

ini melakukan Perancangan Prototipe Aplikasi Bergerak Data Kinerja Dosen (Studi Kasus pada 

Teknik Elektro Universitas Mataram) yang dapat memberikan kemudahan dalam menampilkan hasil 

data kinerja dosen pada perangkat bergerak. Dalam penerapannya penelitian ini menggunakan 

Android Studio. Perancangan sistem ini dibuat dengan Diagram Konteks, DFD, Use Case Diagram, 

ERD, Class Diagram dan Web Service.  Hasil dari penelitian ini dapat membantu dan mempermudah 

proses memilih dan menampilkan data  kinerja dosen pada sistem aplikasi yang dibuat. Pada 

penelitian ini juga mengukur performa program dengan tingkat akurasi rata-rata untuk menentukan 

waktu loading dengan menggunakan perangkat yang berbeda, dengan hasil rata-rata waktu loading 

menggunakan laptop  yaitu 6,273 s dan menggunakan HP android 3,226 s. Dengan  hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa performa aplikasi menjadi lebih optimal dan cepat apabila melakukan run 

project menggunakan HP android.  

 

Kata Kunci: Data Kinerja Dosen, Android Studio, Webservice, Waktu Loading, 

 

ABSTRACT 

Android is an open platform (Open source) for developers to create their own applications 

that are used by various mobile devices. Open source facilities or operating systems that can be 

developed freely for users, so as to make a lot of people to develop it with growing innovations in the 

operating system and in the development of its mobile applications. This study designed the Prototype 

of the Application of Lecturer Performance Data (Case Study in Electrical Engineering at the 

University of Mataram) which can provide convenience in displaying the results of lecturer 

performance data on mobile devices. In applying this research using Android Studio. The design of 

this system is made with Context Diagrams, DFD, Use Case Diagrams, ERD, Class Diagrams and 

Web Service. The results of this study can help and simplify the process of selecting and displaying 

lecturer performance data on the application system created. In this study also measures the 

performance of the program with an average level of accuracy to determine the loading time using 

different devices, with the results of the average loading time using a laptop that is 6.273 s and using 

an Android phone 3.226 s. With these results it can be concluded that the application's performance 

becomes more optimal and faster when carrying out a project run using an Android phone. 

Keywords: Lecturer Performance Data, Android Studio, Webservice, Loading Time. 
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1. PENDAHULAN 

1.1.  Latar Belakang 

Data merupakan kumpulan informasi 

yang bersifat logik, data dapat diinput dan 

diproses dengan mudah sehingga memberikan 

dampak yang segnifikan terhadap segala 

bidang, khususnya dalam bidang informasi 

yang mendukung dan mempermudah berbagai 

kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

perkembangan teknologi informasi saat ini 

terdapat berbagai macam aplikasi yang sangat 

membantu dalam aspek kegiatan diluar 

maupun di dalam kegiatan kerja, salah satu 

aplikasi yang sangat membantu dalam kegiatan 

sehari-hari yaitu aplikasi android yang 

memiliki fleksibilitas dalam mengakses 

aplikasi yang berbasis web maupun database 

tertentu. 

 Android adalah platform yang terbuka 

(Open source)  bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka sendiri yang 

digunakan oleh berbagai piranti bergerak. 

Fasilitas open source atau sistem operasi yang 

dapat dikembangkan dengan bebas bagi 

penggunanya, sehingga membuat banyak 

orang untuk mengembangkannya dengan 

inovasi-inovasi yang semakin berkembang 

terhadap sistem operasinya maupun pada 

pembangunan aplikasi mobile nya tersebut. 

2. Dasar Teori 

2.1.1 Android Studio 

Android studio adalah IDE (Integrated 

Development Environment) resmi untuk 

pengembangan aplikasi android dan bersifat 

open source atau gratis. Peluncuran android 

studio ini diumumkan oleh Google pada 16 

mei 2013 pada event Google I/O Conference 

untuk tahun 2013. Sejak saat itu, Android 

Studio menggantikan Eclipse sebagai IDE 

resmi untuk mengembangkan aplikasi android. 

Android studio sendiri dikembangkan 

berdasarkan Intellijen IDEA yang mirip 

dengan Eclipse disertai dengan ADT plugin 

(Android Development Tools). (Juansyah, 

2015). 

 

2.2.2 Web Service 

Web service adalah sekumpulan 

application logic beserta objek-objek dan 

metode-metode yang dimilikinya, yang 

terletak disuatu server yang terhubung ke 

internet sehingga dapat diakses. Dalam 

penggunaanya, web service dapat digunakan 

hanya untuk memeriksa data user yang login 

ke sebuah website ataupun untuk digunakan 

pada transaksi perbankan online yang rumit. 

Tujuan dari teknologi ini adalah untuk 

memudahkan beberapa aplikasi komponenya 

untuk saling terhubung dengan aplikasi lain 

dalam sebuah organisasi maupun di luar 

organisasi (Juansyah, 2015). 

1.2.1 Black-Box 

Black-Box Testing terfokus pada 

spesifikasi fungsional dari perangkat lunak. 

Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi 

input dan melakukan pengetesan pada 

spesifikasi fungsional program. Black-Box 

Testing cenderung untuk menemukan hal-hal 

berikut: 

1. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada. 

2. Kesalahan antarmuka (interface 

errors). 

3. Kesalahan pada struktur data dan akses 

basis data. 

4. Kesalahan performansi (performance 

errors). 

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi. 

 

3. METODELOGI PENELITIAN  

3.1 Perancangan Use Case 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Perancangan Use Case. 
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3.2 Perancangan Sistem Kinerja Dosen  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Perancangan Sistem Kinerja 

Dosen. 

3.3. Perancangan Antarmuka 

3.3.1. Gambar form login, menu awal, dan 

identitas  

 

 

 

 

 

    

3.3.2 Gambar Form Input Angka Kredit dan 

dan View Data 

 

 

 

 

 

 

4. PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Alur Kerja Program  

Sistem aplikasi ini menggunakan 

Android Studio dan MySQL sebagai 

penyimpanan data. Data yang digunakan untuk 

aplikasi ini adalah data kinerja dosen Bulkis 

Kanata, ST., MT. Tampilan hasil prototipe 

data kinerja dosen untuk menu login, menu 

awal, dan identitas dapat dilihat pada Gambar 

4.1A sampai 4.1C. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 4.1A. Form Login.  Gambar 4.1B. Form Menu     Gambar 4.1C  Form  

                           Utama.                                 Identitas. 

 

Berikut adalah tampilan data kinerja dosen 

untuk menu input angka kredit dimana terdapat 

unsur, sub unsur,  dan kegiatan sesuai dengan 

yang telah ditetapkan. Page yang pertama 

yaitu unsur pendidikan, pada Gambar 4.4A dan 

4.4B. 

   

 

 

 

 

 

                 Gambar 4.4A. Form Pendidikan.      Gambar 4.4B. Form Pilihan Data. 

. Selanjutnya pada page  2  user akan diarahkan 

pada form pelaksanaan pengajaran pada 

Gambar 4.5A dan 4.5B. 

 

 

 

 

 

 

 
     Gambar 4.5A. Form Pelaksanaan            Gambar 4.5B. Form Pilihan Data.  
                                  Pendidkan.   
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Berikut merupakan tampilan hasil data 

kinerja dosen yang telah dipilih sebelumnya 

oleh user dalam menu input angka kredit, 

pada Gambar 4. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 4.8. Menu View Data. 

4.3 Analisis Performa Program 

1. Laptop  yang digunakan, dengan 

spesifikasi: 

Model sistem     : Dell Inspiron N5040 

      Processor           : Intel(R) core i5  

      RAM         : 6GB 

      Hardisk         : 160GB 

Hasil pengujian waktu loading pada sistem 

yang digunakan, dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Hasil Waktu Loading 

Menggunakan  Laptop . 

2. HP untuk perbandingan, dengan spesifikasi: 

Model sistem   : SAMSUNG Galaxy J2       

      Versi Android  : 6.0.1 (Marshmallo) 

      RAM    : 1GB 

 Berikut hasil pengujian waktu loading 

untuk menguji perbandingan performa pada 

sistem, dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2  Hasil Waktu Loading  

Mengguanakan HP android. 

Dari pengujian yang dilakukan, 

didapatkan hasil rata-rata waktu loading 

menggunakan laptop  yaitu 6,723 s dan 

menggunakan HP android 3,226 s. Dengan  

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

performa aplikasi menjadi lebih optimal dan 

cepat apabila melakukan run project 

menggunakan HP android.  

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat 

disimpulkan beberapa hal mengenai sistem 

perancangan prototipe aplikasi bergerak 

data kinerja dosen, yakni sebagai berikut: 

1. Sistem perancangan prototipe data 

kinerja dosen ini menggunakan 

program berbasis android yang dapat 

digunakan untuk menampilkan data 

kinerja dosen. 

2. Dari pengujian yang dilakukan, 

didapatkan hasil rata-rata waktu 

loading menggunakan laptop  yaitu 

6,273 s dan menggunakan HP android 

3,226 s. Dengan  hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa performa aplikasi 

menjadi lebih optimal dan cepat 

No Start End Time (s) 

1 05:26:17.225 05:26:24.725 7,5 

2 05:30:42.905 05:30:50.155 7,25 

3 05:31:56.025 05:32:04.395 8,37 

4 05:32:45.055 05:32:51.255 6,2 

5 05:34:22.575 05:34:29.115 6,54 

6 05:35:04.725 05:35:10.465 5,74 

7 05:37:01.435 05:37:08.155 6,72 

8 05:39:28.405 05:39:34.325 5,92 

9 05:40:05.805 05:40:12.715 6,91 

10 22:51:19.412 22:51:20.922 1,58 

Rata-Rata Pengujian Waktu Loading 6,273 

No Start End Time (s) 

1 00:00:20.713 00:00:23.533 2,82 

2 00:02:33.563 00:02:36.373 2,81 

3 00:04:05.373 00:04:08.213 2,84 

4 00:12:31.423 00:12:34.323 2,9 

5 00:16:27.113 00:16:29.893 2,78 

6 00:21:17.473 00:21:20.323 2,85 

7 00:44:02.100 00:44:04.900 2,8 

8 00:46:09.310 00:46:12.550 3,24 

9 00:48:56.160 00:49:03.760 7,6 

10 00:51:43.140 00:51:44.760 1,62 

Rata-Rata Pengujian Waktu Loading 3,226 
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apabila melakukan run project 

menggunakan HP android.  

3. Class yang digunakan pada sistem ini 

adalah AllConstants yang dibangun 

dengan komposisi class Data Structure 

dan SQLiteProperties, digunakan 

sebagai pengatur kalimat dan penyedia 

variabel untuk class lain, 

DatabaseEngine untuk mempermudah 

konektivitas ke database SQLite, 

OnlineConection sebagai pengatur 

konektivitas ke Web Service, serta 

dukungan class sebanyak 5 class, 

antara lain class inputAK dan 

OptionActivity yang bertugas mengatur 

antarmuka daftar pilihan, Main Activity 

sebagai pengatur menu, Identitas untuk 

menampilkan identitas pengguna,dan 

ViewData untuk menampilkan data 

pilihan. 

 

5.2 SARAN 

Sistem ini masih jauh dari 

kesempurnaan, maka penelitian ini 

sebagai gambaran untuk dapat 

dikembangkan dalam bentuk yang 

lebih optimal dalam mempermudah 

pengelolaan data, proses memilih dan 

melihat data angka kredit yang ada, 

sehingga dapat diakses dengan mudah 

melalui smartphone. 
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