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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan teknologi dimasa sekarang semakin hari semakin pesat. 

Beberapa aplikasi berbasis Android pun telah banyak diciptakan dan digunakan 

dalam berbagai pelayanan. Salah satunya di bagian laboratorium komputer, begitu 

cepatnya perkembangan teknologi sangat mempengaruhi pelayanan laboran 

dilingkup perguruan tinggi. Seiring dengan beragamnya permintaan perangkat 

lunak yang dibutuhkan dosen diperguruan tinggi untuk kebutuhan perkuliahan 

praktikum. Semua itu diperlukan sistem basis data yang lengkap, akurat dan dapat 

ditampilkan secara mudah dan cepat setiap kali diperlukan. Seperti halnya  

Laboratorium Komputer, Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur yang terletak di Jl. 

Jend. Sudirman, Kel. Selindung, Kec. Gabek, Kota Pangkalpinang, Gedung 1 lantai 

3 memerlukan pengolahan data informasi yang efisien sehingga memudahkan 

dalam pelaksanaan kegiatan.  

Saat ini staf laboran masih melakukan pendataan secara manual dalam 

pengelolaan data, karena harus meminta deskripsi software yang diminta dosen 

melalui media sosial atau langsung menemui dosen-dosen bersangkutan 

keruangannya dengan membawa kertas form permintaan software dan mencatatkan 

permintaan.  

Sehingga hal tersebut dirasa kurang efektif serta akan mengalami kesulitan 

mengatur waktu dalam proses instalasi di ruang laboratorium komputer mengingat 

proses instalasi software perkuliahan praktikum memakan waktu yang cukup lama. 

Belum lagi dalam proses pemilihan software yang cocok untuk ruangan 

laboratorium komputer dengan spesifikasi yang sesuai dengan komputer atau laptop 

diruangan tersebut.  

Berdasarkan referensi tersebut penulis bermaksud membuat sebuah aplikasi 

pengolahan data permintaan software perkuliahan praktikum supaya dapat 

mengatasi masalah-masalah yang timbul dari sistem yang ada sebelumnya. 

Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan efektivitas dan 
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memperlancar kinerja para staf laboran hingga semakin baik dalam mengelola data 

tersebut. 

Adapun dalam pembuatan laporan ini penulis mengambil beberapa dari 

penelitian antara lain, Penelitian Perancangan Aplikasi E-Informasi dan Jadwal 

Perkuliahan Berbasis Mobile Android di STIKOM Dinamika Bangsa mengenai 

pengembangan aplikasi mobile Android yang dapat digunakan oleh dosen untuk 

melakukan pembatalan jadwal kuliah, dan dalam proses pembatalan tersebut akan 

mengirimkan notifikasi kepada mahasiswa sehingga mahasiswa menerima 

informasi jadwal perkuliahan lebih cepat[1], Penelitian Aplikasi Peminjaman dan 

Pengembalian LCD Proyektor Berbasis Android dan Web Service mengenai 

pengembangan aplikasi peminjaman lcd proyektor berbasis web service pada 

aplikasi Android. Aplikasi peminjaman tersebut dan terhubungan dengan jaringan 

local perusahan. Bagi karyawan dapat mendata secara otomatis karena telah 

dikukung media database yang terkomputerisasi untuk menyajikan laporan 

maupun entry data[2]. Penelitian Rancang Bangun Aplikasi Pendataan Persediaan 

Barang untuk Proses Stock Opname Menggunakan Barcode Berbasis Android pada 

Perusahaan Manufaktur yang dilakukan oleh [3] mengenai perbandingan jumlah 

persediaan  barang  yang  ada  di gudang atau toko dengan yang ada di catatan 

pembukuan. Penelitian Rancangan Aplikasi Pendataan Penerimaan Siswa Baru 

SMP Nurul Ihsan Jakarta Berbasis Android mengenai pengembangan pendataan 

penerimaan siswa baru agar mempermudah pendataan disekolah SMP Nurul Ihsan 

Jakarta[4]. Penelitian Sistem Informasi Pengolahan Data Kependudukan Pada 

Kantor Desa Sampean Berbasis Android mengenai aplikasi sistem informasi 

pengolahan data dan distribusi data  penduduk desa sampean, kecamatan sungai 

kanan, kabupaten labuhan batu selatan, sumatera utara berbasis Android[5]. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Setelah diidentifikasi berdasarakan latar belakang tersebut, maka penulis 

dapat merumuskan masalah yaitu bagaimana merancang dan membangun Aplikasi 

Pendataan Software Matakuliah Praktikum Pada Bagian Laboratorium Komputer 

Institut Sains Dan Bisnis Atma Luhur Berbasis Android? 

 

1.3  Batasan Masalah 

 Adapun penulis membuat batasan masalah untuk menghindari pembuatan 

skripsi yang tidak terarah dan cakupan tidak begitu luas. Berikut beberapa masalah 

yang dibahas pada laporan ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini dirancang  untuk permintaan software perkuliahan praktikum oleh 

dosen dan terhubung dengan web admin. 

2. Aplikasi Android akan digunakan sebagai client dan Website sebagai servernya. 

3. Memaparkan pembuatan sistem aplikasi Android yang bisa berjalan di sistem 

operasi Android. 

4. Versi Android yang digunakan yaitu Android versi 5.0 (Lolipop). 

5. Software yang digunakan dalam pembusatan aplikasi tersebut yaitu Android 

Studio 4.1.3 

6. Database yang digunakan dalam proses penyimpanan adalah MySQL. 

7. Bahasa pemrograman yang dipakai dalam pembuatan aplikasi adalah Java 

dengan versi Java Development Kit 9.0.4. 

8. Web server yang digunakan adalah XAMPP serta domain berupa localhost. 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penulisan 

 Berikut adalah tujuan dan manfaat dari laporan ini berdasarkan latar 

belakang serta rumusan masalah: 

1. Meningkatkan pengelolaan data permintaan software hingga menghasilkan 

informasi yang lebih cepat dan akurat. 

2. Mempermudah laboran dalam meminta software ke setiap dosen tanpa harus 

datang langsung ke masing-masing ruangan dosen dan mencatatnya dengan 

kertas. 
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3. Proses pendataan permintaan software lebih instan dan terdigitalisasi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan yang dibuat memberikan penjelasan tentang 

gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Penulisan hasil laporan kerja 

praktek ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan Teori ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung 

judul penelitian, tinjauan pustaka, serta pengertian atau definisi mengenai 

teknologi yang dipakai. 

BAB III ORGANISASI 

Bab ini menjelaskan informasi instansi tempat riset seperti profil singkat, 

visi dan misi, struktur organisasi, dan standar operasional prosedur. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang definisi masalah, analisis sistem berjalan, 

analisis sistem usulan, rancangan basis data, dan rancangan layar beserta 

penjelasannya.  

BAB V PENUTUP 

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran. 


