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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi sekarang semakin hari semakin maju. Hampir 

setiap orang memanfaatkan teknologi sebagai media informasi. Media internet 

menjadi bahan baru untuk siapa saja yang mau belajar hal-hal baru serta 

mengasah kemampuan individu di berbagai bidang kehidupan. Dengan segala 

keunggulan  yang dimiliki, komputer sangat berperan penting bagi suatu 

perusahaan, perkantoran, organisasi dalam melakukan aktifitas pemprosesan data 

sehingga diperoleh hasil yang optimal. Dengan informasi yang cepat maka akan 

mempercepat proses pengambilan keputusan, sehingga dapat memanfaatkan 

biaya,  tenaga dan waktu yang lebih efektif dan efesien. 

STMIK Atma Luhur adalah salah satu kampus khusus dibidang komputer di 

kepulauan Bangka Belitung. Prestasi yang telah dicapai pihak kampus sudah 

memperoleh akreditasi B dan menjadikan kampus rujukan bagi siswa yang ingin 

melanjutkan kuliah di bidang komputer. Di laboratorium STMIK Atma Luhur, 

menyediakan penerimaan installasi software untuk membantu mahasiswa dalam 

menginstall software, baik itu software aplikasi maupun sistem operasi (OS), 

mempercepat praktikum instansi tersebut masih bersifat manual yaitu masih 

menggunakan buku LOG. Dengan adanya aplikasi berbasis android ini, 

diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada anggota aslab dalam 

penerimaan instalasi software, sehingga proses pencatatan dan penerimaan 

instalasi lebih efisien dan efektif. 

Adapun dalam pembuatan laporan ini penulis mengambil beberapa dari 

penelitian antara lain. Penelitian Yoko Andramawan, Khairul Ummi, Alfa Saleh 

pada tahun 2018 mengenai rancang bangun aplikasi pemesanan jasa perbaikan 

komputer, laptop, dan smartphone berbasis android
[1]

. Penelitian Rendy Rian 

Chrisna Putra dan Ita Lestari pada tahun 2018 mengenai aplikasi pemesanan air 

mineral berbasis android pada PT. Citra Golden Tunggal Pangkalpinang
[2]

. 

Penelitian Dzakaul Malik dan Vidila Rosalina pada tahun 2019 mengenai sistem 
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pemesanan makanan tradisional berbasis android menggunakan metode haversine 

formula
[3]

. Penelitian Evan Susanto, Tri Hartati Utami, Dedy Hermanto pada 

tahun 2019 mengenai sistem informasi pemesanan laundry berbasis android di 

kota Palembang
[4]

. Penelitian Marlince N.K Nababan, Ricky Sandi Putra dan Novi 

A.D Hutagaol pada tahun 2019 mengenai aplikasi pemesanan kamar hotel 

berbasis android
[5]

. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul 

penelitian “Aplikasi Sistem Informasi Management Proses Instalasi Bagi 

Mahasiswa Pada Laboratorium STMIK Atma Luhur Berbasis Android”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana membangun aplikasi sistem informasi management penerimaan 

instal software komputer di laboratorium STMIK Atma Luhur 

Pangkalpinang berbasis android ? 

2. Bagaimana mahasiswa bisa menggunakan aplikasi yang berjudul “Aplikasi 

Sistem Informasi Management Proses Instalasi Bagi Mahasiswa Pada 

Laboratorium STMIK Atma Luhur Berbasis Android” secara online ? 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penulisan 

Dari latar belakang serta rumusan masalah penulis mengambil tujuan dan 

manfaat dari laporan ini adalah sebagai berikut:  

1. Dengan adanya aplikasi ini mempermudah proses penerimaan instalasi pada 

laboratorium. 

2. Proses pendataan sudah terkomputerisasi yang dapat memperlancar 

praktikum bagi mahasiswa STMIK Atma Luhur. 

3. Mahasiswa STMIK Atma Luhur dapat belajar tutorial cara menginstall 

software ada di laboratorium melalui tutorial yang ada pada aplikasi.  

4. Mahasiswa STMIK Atma Luhur dapat mengakses aplikasi dengan cepat, 

akurat, dan efisien. 
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1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah. Penulis membatasi 

masalah diantarnya: 

1. Penelitian ini melakukan analisis dan rancangan aplikasi penerimaan instal 

software di laboratorium STMIK Atma Luhur berbasis android. 

2. Aplikasi ini dibuat dengan java, php, mysql dan xml. 

3. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berorientasi 

objek. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam menganalisis dan merancang aplikasi ini, penulis menggunakan 

model prototype dalam pengembangan perangkat lunak ini, sedangkan metode 

penelitian menggunakan metode berorientasi objek. Dalam merancang aplikasi 

berbasis android menggunakan android studio serta alat bantu yang digunakan 

sistem UML (Unified Modelling Languange).  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui kerangka keseluruhan penulisan kuliah kerja praktek, 

penulis menjabarkan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang permasalahan 

yang terjadi pada Laboratorium STMIK Atma Luhur, rumusan masalah, 

batasan masalah, metodologi penelitian, tujuan/manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori yang mendukung judul, 

mendasari pembahasan detail yang dapat berupa definisi atau model 

yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang sedang di teliti 

juga di tuliskan tools atau software yang digunakan untuk membuat 

aplikasi atau keperluan pengertian. 
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BAB II  ORGANISASI 

Berisi tentang informasi instansi yaitu sejarah STMIK, perkembangan 

laboratorium, visi & misi, SOP kinerja, struktur organisasi dan 

arsitektur teknologi informasi. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Berisi tentang Analisis Masalah, Analisis Sistem Berjalan ( Activity 

Diagram Sistem Berjalan ), Analisis Sistem Usulan ( Usecase Diagram 

Sistem Usulan, Activity Diagram Sistem Usulan, Sequence Diagram 

Sistem Usulan dan Class Diagram Sistem Usulan ) dan Rancangan 

Layar. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dan saran-saran yang 

diharapkan bermanfaat. 


