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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Aplikasi antrian yang sudah ada sebelumnya yaitu yang 

berada di Loket Keuangan STMIK AKAKOM dan merupakan 

aplikasi antrian yang berbasis desktop dan menggunakan bahasa 

pemrograman  pascal. Tampilan yang terdapat dalam aplikasi 

antrian yang sekarang adalah nama loket antrian, text berjalan, 

nomor urut yang dilayani, dan sisa antrian yang belum dilayani. 

Dari sistem yang sudah ada di loket keuangan STMIK 

AKAKOM terdapat kelemahan karena berbasis desktop pada 

layar antrian tidak dapat menyesuaikan pada saat berpindah 

pada layar dan terdapat keterbatasan dalam melayani antrian 

yaitu hanya mencapai 100 antrian dan selebihnya akan kembali 

ke antrian nomor urut 1. Dalam hal penyimpanan nomor antrian 

yang digunakan dalam antrian sebelumnya adalah dengan 

menggunakan variabel.  

Kemudian dari kelemahan sistem aplikasi antrian yang 

sudah ada dilakukan pengembangan dan perubahan dengan 

menggunakan sistem aplikasi antrian berbasis web dengan 
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menggunakan bahasa pemrograman HTML5 websocket client 

server.  

Kemudian dalam hal penyimpanan nomor antrian pada 

antrian berbasis web akan disimpan kedalam database mysql. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang 

menjadi rumusan masalah adalah bagaimana aplikasi antrian 

berbasis web ini dapat diimplementasikan dan dapat berjalan di 

web baik server ataupun client dengan menggunakan HTML5 

websocket. 

 

1.3. Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup yang digunakan dalam membangun 

aplikasi antrian berbasis web ini adalah sebagai berikut :  

1. Aplikasi antrian yang dibangun adalah aplikasi yang 

berbasis web dengan menggunakan HTML5 dan 

memanfaatkan koneksi WebSocket Client Server.  

2. Aplikasi antrian dapat menampilkan nomor antrian, bagian, 

loket yang melayani serta file video yang diputar diserver 

monitor.  
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3. Jumlah layanan yang ada maksimal 3 yaitu Keuangan, PMB 

serta Pengajaran dan dibatasi sampai dengan 2 loket per-

layanan.  

4. Jumlah antrian per-loket <1000. 

5. Mahasiswa dapat mengantri lebih dari 1 loket pada saat 

bersamaan tetapi berbeda pelayanan dengan catatan 

mahasiswa tersebut sudah dipanggil pada loket antrian 

yang pertama.  

 

1.4. Tujuan  

 Berdasarkan permasalahan yang ada pada aplikasi 

antrian ini bertujuan mengembangkan aplikasi antrian berbasis 

desktop sebelumnya dengan berbasis web dan menggunakan 

HTML5 WebSocket Client Server.  

 

 


