
ABSTRAK

Selama ini laboratorium Komputer di Fakultas Teknik Jurusan
Informatika Univenitas Surabafia digunakan sebegai tempt pe*uliahan yang
m€mbutubkan praktek langsuog dengan komputer. Petugas laboratorium selain
mengawasi laboratorium, jugB bertugs menyiapkan absensi dan laporan'laporan
yang dibutuhkan.

Dengan bcrtambobnya jumlah mahasiswa jurusan Infonnatika maka
brtambah p6dat pula kegiatan yang berlangsung di dalarn laboratorium
Komputer tersebut Selain itq bertambah hnyak pula tugas-tugas yang harus
dikerjakan oleh petugas terutrma &lam menyiapkan absensi atau laporan-laporan
lain Par4as jugs d€ojadi tcsulitl! mengawasi mahaqiswa yang keluar-masuk
ruangan dan yang mcnggunakan kompurcr. Terutama jika pada sad itu sedang
berlangpung kegiatan pe*uliaha4 sedngkali mahasisun yang tidak terdaffar di
dalanr perkuliahan tersebrl masuk ke dalam nungan dan menggunakan komput€r
sehingga ada mahnciswa yang mengikuti kuliah tidak dapat menggunakan
komputer. Dengan banyaknya mahasiswa berada di dalam laboratorium, dapat
menyebabkan terganggunya kegiaun belajar-mengajar.

Untuk semua masalah diatas, perlu dibuat suatu sistem informasi tmtltiuser
yang bekerja di &laort Local Area Netu,ork delnrgur mengembangkan sistem yang
sudah ada Siskm tcrscbut di dttkung oleh perangkat keras seperti agnetic card
yang dihubungkan ke scrver. Perangkat keras tersebut di letakkan di setiap pintu
masuk nungan di dalam laboratorium. Perangkat keras tersebut di lengkapi
dengan kartu, yang diguuakan utuk menyimpon data mahaciswa yang akan
dibaca oleh perangkat keras terscbut Diasumsikan perangkat keras dan kartu
sudah disediatan, penngkat keras tersebut sudah dihubungkan ke server.

Yang berhak masuk ke dalam ruangan di Iaboratorium adalatr mahasiswa
yang mengambil maia kuliah yang dijadq,alkan pada saat rtq dosen dan asisten
pensajamya Pada saat masuk ruangan akan dicatat waktu masuk dan drta
mahasiswr tersebrn Jika pada saat itu nsngan tidak digunskan untuk kegiaran
pe*uliatran apopu4 maka semua mahasiswa boleh masuk ke dalam ruangan.
Pada saat keluar ruangan akan dicatat waktu keluar dari ruangan Pencatahn
tersebut dilakukan untuk memberi laporan mengenai pemakaian ruangan
Sistem ini jugs membontu ddam pembuaran lembar absensi tiap mara kuliah yang
berlangsung di laboratorium, pendauan tilang presensi, pendataan pemakaian
komputer.


