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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi adalah suatu hal yang sangat penting 

yang dapat digunakan sebagai sebuah sistem terkomputerisasi yang diharapkan 

dapat membantu kemudahan untuk mendapatkan informasi dengan cepat, akurat 

dan efisien. 

Pada Perguruan Tinggi untuk mensukseskan pembelajaran mahasiswa 

diperlukan adanya kenyamanan yang didukung oleh sarana dan prasarana dengan 

keadaan yang baik. Maka dari itu pada Institut Sains Dan Bisnis Atma Luhur telah 

terdapat berbagai fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung perkuliahan. 

Sarana dan prasarana yang disediakan memiliki masa pemakaian yang berbeda-

beda, oleh karena itu tidak heran terdapatnya sarana dan prasarana yang mengalami 

kerusakan sehingga menganggu proses pembelajaran.  

Pada Institut Sains Dan Bisnis Atma Luhur pelaporan kerusakan pada 

sarana dan prasarana masih dilakukan dengan cara manual. Apabila terjadinya 

kerusakan sarana dan prasarana mahasiswa menyampaikan laporannya dengan 

menulis surat yang diletakkan pada kotak saran yang ada, dan mahasiswa harus 

menemui langsung petugas BAU (Bagian Administrasi Umum) untuk melaporkan 

terjadinya kerusakan sarana dan prasarana yang ada. Namun, dengan cara tersebut 

sangatlah kurang efektif dilakukan karena kotak sarang sangatlah jarang dilirik oleh 

mata ataupun petugas dan juga terkadang laporan yang disampaikan memerlukan 

penanganan yang membutuhkan waktu lama. 

Dari permasalahan tersebut disertai dengan perkembangan teknologi saat 

ini, maka penulis membuat sebuah aplikasi  untuk admin atau petugas BAU                 

(Bagian Administrasi Umum) Institut Sains Dan Bisnis Atma Luhur yang berjudul 

“Aplikasi Pelaporan Kerusakan Sarana Dan Prasarana Mahasiswa Pada Institut 

Sains Dan Bisnis Atma Luhur Berbasis Android”, yang diharapkan dapat 

membantu dan mepermudahkan mahasiswa dalam melakukan pelaporan kerusakan 



 

2 

 

sarana dan prasarana yang digunakan untuk proses pembelajaran agar berjalan 

dengan nyaman dan baik tanpa adanya kendala. 

Adapun referensi yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini 

diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Salman Jaya Sempurna dan Abi 

Arfianoris pada tahun 2017 mengenai “Rancang Bangun Aplikasi Keluhan 

Mahasiswa Berbasis Android”[1], penelitian yang dilakukan oleh Rusdisal Rusmi, 

Tri Aprianto Sundara dan Afrinaldi pada tahun 2019 mengenai “Sistem Informasi 

Pelaporan Kerusakan Sarana Dan Prasarana Pada Asrama Mahasiswa Universitas 

Andalas Padang”[2], penelitian yang dilakukan oleh Susan Dian Purnamasari dan 

Febriyanti Panjaiatan pada tahun 2020 mengenai “Pengembangan Aplikasi                            

E-Reporting Kerusakan Lampu Jalan Berbasis Mobile”[3], penelitian yang 

dilakukan oleh Sulyono, Fitria, dan Lia Indriyanti pada tahun 2018 mengenai 

“Rancang Bangun Teknologi Informasi E-Complaint Pada Perguruan Tinggi”[4], 

penelitian yang dilakukan oleh Rinaldy Maulidiansyah,  Deny Fauzy Rakhman, dan 

Muhammad Ali Ramdhani  pada tahun 2017 mengenai “Aplikasi Pelaporan 

Kerusakan Jalan Tol Menggunakan Layanan Web Service Berbasis Android”[5], 

penelitian  yang dilakukan oleh Muhammad Soleh Fediansyah, Mohammad Jasri 

dan Widijianto pada tahun 2016 mengenai “Aplikasi Quick Response                              

Dalam Melayani Pengaduan Kerusakan Sarana STT Nurul Jadid Berbasis Android 

dan Web”[6], penelitian yang dilakukan oleh Widya Cholil, Ria Andryani, dan Eva 

Yupika pada tahun 2018 mengenai “Sistem Informasi Layanan Komplain 

(Helpdesk) Mahasiswa Terhadap Dosen Berbasis Android                                                         

(Studi Kasus: Universitas Bina Darma)”[7], penelitian yang dilakukan oleh 

Fajarudin, Zamzami dan Lisnawita pada tahun 2020 mengenai “Aplikasi 

Pengaduan Kerusakan Rambu -Rambu Lalu Lintas Pada Dinas Perhubungan 

Kabupaten Siak” [8], penelitian yang dilakukan oleh Dwi Yuny Sylfania, Eza Budi 

Perkasa, dan Fransiskus Panca Juniawan pada tahun 2020 mengenai “Implementasi 

E-Complaint Mahasiswa dan Civitas Akademika Berbasis Client Server”[9], 

penelitian yang dilakukan oleh Ultach Enri dan Chaerur Rozikin pada tahun 2019 

mengenai “Sistem Pengaduan Kerusakan Fasilitas Ruang Kelas Berbasis 

Android”[10]. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana merancang, membangun, 

mengembangkan serta mengimplementasikan sebuah perangkat lunak untuk 

melakukan pelaporan kerusakan sarana dan prasarana mahasiswa. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat penelitian yang akan didapatkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mempermudah mahasiswa dalam melakukan pelaporan terjadinya 

kerusakan pada sarana dan prasarana. 

2. Mempercepat proses penanganan kerusakan sarana dan prasarana. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi kampus Institut Sains Dan Bisnis Atma Luhur dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran melalui sarana dan prasarana yang baik. 

2. Bagi petugas Bagian Administrasi Umum (BAU) sebagai informasi dan 

evaluasi mengenai pengaduan kerusakan sarana dan prasarana serta 

mempermudah dalam membuat laporan kerusakan sarana dan prasarana. 

3. Bagi mahasiswa dapat melakukan pelaporan kerusakan pada sarana dan 

prasarana sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan baik. 
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1.4 Batasan Masalah 

Agar membantu dan mempermudah dalam pembuatan aplikasi pelaporan 

kerusakan sarana dan prasarana mahasiswa berbasis android ini agar tidak terlalu 

luas, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java 

(Android Studio Versi 4.0) dengan menggunakan Android SDK (Software 

Development Kit) sebagai pengembangannya. 

2. Web server menggunakan Apache HTTP Server, dengan bahasa 

pemrograman menggunakan PHP dan database menggunakan MySQL. 

3. Aplikasi ini menggunakan localhost server (XAMPP Versi 7.1.11-0). 

4. Tidak tersedianya menu cetak laporan bulanan pada web server. 

5. Tidak tersedianya menu untuk mengubah profil user. 

6. Tidak tersedianya menu untuk mengubah data pelaporan pada aplikasi 

android user. 

7. Tidak tersedianya menu untuk register admin pada web server. 

8. Tidak tersedianya hapus dan detail histori pelaporan pada aplikasi android 

user. 

9. Aplikasi ini belum bisa menampilkan data histori pelaporan berdasarkan 

id user yang sedang menggunakan aplikasi android user. 

10. Aplikasi ini hanya untuk melakukan pelaporan kerusakan sarana dan 

prasarana fasilitas mahasiswa pada ruang kelas. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan ini bertujuan untuk mempermudah dan 

dapat memahami pembahasan yang lebih jelas dalam pembuatan laporan ini. 

Sistematika dari penulisan laporan ini, adalah sebagai berikut: 
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BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang penjelasan landasan teori-teori yang 

mendukung judul, dapat berupa definisi-definisi atau model yang 

berkaitan dengan penelitian, pada bab ini juga berisikan penjelasan 

tools/software yang digunakan dalam melakukan pembuatan 

aplikasi pada penelitian. 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang pembahasan metodologi penelitian yang 

akan digunakan penulis dalam perancangan dan pembuatan 

aplikasi ini. 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang penjelasan latar belakang organisasi, 

struktur organisasi, jabaran tugas dan wewenang, analisis masalah 

sistem, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem berjalan, 

perancangan sistem, identifikasi sistem usulan, rancangan sistem, 

rancangan layar, implementasi, tampilan layar pengujian. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang didapat 

dari penelitian yang dapat menjawab pertanyaan yang ada dalam 

rumusan masalah, menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh 

apakah hasil yang didapat, layak untuk digunakan serta saran 

penelitian yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 


