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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di zaman globalisasi 

sekarang ini semakin berkembang sesuai kebutuhan. Searah dengan 

perkembangan teknologi sistem informasi, banyak hal yang membuat 

kemudahan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Informasi yang cepat dan 

akurat dalam pengambilan keputusan yang tepat perlu dikembangkan sistem 

pengolahan data dengan baik.  

Pemanfaatan teknologi sangat penting dilakukan di berbagai bidang, 

terutama di bidang pendidikan. Di dunia pendidikan perkembangan teknologi 

sudah memperlihatkan perubahan yang cukup besar diantaranya dengan proses 

belajar mengajar. Perubahan yang dimaksud yaitu perubahan situasi awal 

menuju ke situasi baru yang lebih baik seperti halnya dalam pembelajaran 

menggunakan alat bantu power point, microsoft word, excel dan lain 

sebagainya. Jarak maupun waktu untuk sekarang ini tidak menjadi penghalang 

buat transfer ilmu pengetahuan. Adapun banyak software yang dibuat dalam 

memfasilitasi transfer pengetahuan ini. Salah satu media yang memiliki peran 

penting dalam menyebarkan informasi di dunia pendidikan yaitu internet. Hal 

ini dapat membuat pengajar mengikuti perubahan perkembangan terbaru di 

dunia pendidikan yang mereka tekuni.  

Perubahan perkembangan teknologi juga dirasakan oleh staff laboran 

komputer di Fakultas Sains dan Teknologi UNISNU Jepara. Staff laboran dalam 

melakukan proses monitoring yang masih manual yaitu dengan mendatangi 

setiap personal computer di masing-masing laboratorium komputer ketika jam 

pagi sebelum kegiatan perkuliahan di mulai dan pada sore hari ketika kegiatan 

perkuliahan sudah selesai. Jadi, proses tersebut kurang efektif karena kondisi 

waktu yang sangat pendek, sehingga dalam monitoring yang dilakukan masih 

manual banyak dijumpai permasalahan yaitu dalam menjumpai permasalahan 

pada setiap personal computer membutuhkan waktu lama dan proses perbaikan 

yang tidak langsung dapat diatasi oleh staff laboran
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Staf laboran memilik tugas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

program studinya. Laboratorium komputer masih mendominasi banyaknya 

laboratorium yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi, yaitu memiliki 5 

laboratorium. Masing-masing laboratorium komputer memiliki jumlah personal 

computer yang berbeda. Laboratorium Mobile Computing memiliki 30 unit 

PERSONAL COMPUTER, laboratorium RPL memiliki 31 unit PERSONAL 

COMPUTER, laboratorium Big Data memiliki 31 unit PERSONAL 

COMPUTER, laboratorium Komputer Dasar memiliki 31 unit PERSONAL 

COMPUTER dan laboratorium jaringan dengan jumlah meja dan kursi yang 

sama. Laboratorium komputer merupakan wadah atau tempat mahasiswa kuliah 

untuk matakuliah praktikum. Waktu pelaksanaan matakuliah praktikum untuk 

1 sks dilaksanakan 50 menit. Setiap laboratorium komputer dalam sehari dapat 

digunakan mahasiswa selama 300 menit sampai 450 menit disesuaikan dengan 

sks yang diambil. Laboratorium komputer digunakan mahasiswa dari berbagai 

program studi. Dalam praktiknya, sering ditemui kesulitan oleh staf laboran 

dalam melakukan monitoring terhadap praktikan seperti halnya dengan 

mengontrol dan memperhatikan aktivitas praktikan secara langsung mendatangi 

setiap personal computer tempat praktikan atau mahasiswa dalam aktivitasnya. 

Tidak adanya sebuah sistem aplikasi sangat menyulitkan kinerja staf laboran 

karena proses monitoring dilakukan secara manual. Dari persoalan di atas 

banyak ditemukan masalah lainnya seperti banyaknya virus di setiap personal 

computer, jaringan eror di setiap personal computer, lisensi yang kadaluarsa, 

banyaknya hardware yang rusak, kurang tertibnya jadwal pemakaian 

laboratorium, maupun kurangnya tanggung jawab mahasiswa dalam pemakaian 

personal computer. Selain monitoring yang dilakukan masih kurang baik, 

pengelolaan administrasi laboratorium komputer juga masih dilakukan melalui 

catatan oleh staf laboran, sehingga dalam mendeteksi terhadap pemakaian 

personal computer,  pendataan aplikasi di setiap laboratorium, pencetakan 

pemakaian kartu personal computer, perawatan setiap personal computer dan 

lain sebagainya membutuhkan waktu yang relatif lama. Pendataan yang 

dilakukan dengan menggunakan catatan sering mengalami masalah diantaranya 
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hilangnya data yang telah disimpan maupun pembuatan data lupa di save 

sehingga membuat staf laboran harus membuat data kembali.  

Pada penelitian sebelumnya [1], menyatakan masalah yang dihadapi yaitu 

dalam melakukan praktikum pada laboratorium, staf laboran melakukan 

monitoring terhadap praktikan masih dengan manual, yaitu dalam mengontrol 

dan memperhatikan aktivitas praktikan dilakukan langsung dengan mendatangi 

PERSONAL COMPUTER pada setiap mahasiswa menjalankan aktivitasnya, 

sehingga dibutuhkan sebuah aplikasi monitoring yang berjalan pada platform 

dekstop. Dalam aplikasi berbasis dekstop ini kurang efektif dan efisien karena 

tidak dapat terhubung melalui internet sehingga data yang diolah tidak secara 

update dan dapat menyulitkan user dalam menerima informasi secara realtime.   

Pada penelitian ini, peneliti mengambil judul “Sistem Administrasi dan 

Monitoring Laboratorium Komputer di Fakultas Sains dan Teknologi UNISNU 

Jepara”. Sistem ini dapat diakses oleh staf laboran dalam memonitoring dan tata 

kelola administrasi secara realtime, seperti pembuatan jadwal praktikum 

laboratorium komputer, absensi dosen dalam pemakaian laboratorium 

komputer, pendataan aplikasi setiap laboratorium komputer, pendataan 

inventaris setiap laboratorium komputer, kartu perawatan setiap personal 

computer dan kartu identitas setiap personal computer yang sebelumnya masih 

dilakukan dengan menggunakan catatan. 

Harapan peneliti dengan dibuatkan sistem administrasi dan monitoring 

laboratorium komputer ini adalah tata kelola administrasi menjadi lebih tertib, 

selalu mendapatkan informasi terupdate dari kondisi laboratorium komputer 

dan dapat diselesaikan langsung sehingga tidak membutuhkan waktu lama 

untuk memperbaiki. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana sistem aplikasi yang dapat digunakan untuk pengelolaan 

administrasi laboratorium komputer yang efektif dan efisien? 

2. Bagaimana proses monitoring laboratorium komputer dapat 

dilakukan secara realtime? 
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1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi serta agar permasalahan yang 

dipecahkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu dibatasi pokok 

permasalahannya, sebagai berikut:  

1. Sistem administrasi dan monitoring hanya dilakukan oleh staf laboran 

laboratorium komputer Fakultas Sains dan Teknologi UNISNU Jepara 

2. Sistem monitoring hanya digunakan dalam pengambilan keputusan di 

laboratorium komputer Fakultas Sains dan Teknologi UNISNU Jepara 

3. Output yang dihasilkan dalam sistem administrasi yaitu pembuatan 

jadwal praktikum laboratorium komputer, absensi dosen dalam 

pemakaian laboratorium komputer, pendataan aplikasi setiap 

laboratorium komputer, pendataan inventaris setiap laboratorium 

komputer, kartu perawatan setiap personal computer dan kartu identitas 

setiap personal computer 

4. Sistem administrasi dan monitoring hanya dapat diakses oleh staff 

laboran dan dosen praktikum 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari perancangan aplikasi ini yaitu sebagai berikut: 

1. Dengan adanya sistem ini administrasi laboratorium menjadi lebih 

tertib dan cepat dalam pengelolaan data 

2. Staf laboran dengan cepat mendapatkan informasi terupdate kondisi 

laboratorium komputer dan dapat segera diselesaikan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat 

antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

a. Sebagai sarana menambah wawasan peneliti dalam 

mengembangkan sebuah sistem informasi 

b. Dapat menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang didapat 

selama perkuliahan. 
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2. Bagi staf laboran 

a. Dapat memudahkan dalam monitoring pemakaian PERSONAL 

COMPUTER disetiap laboratarium komputer 

b. Dapat memudahkan dalam mendapatkan informasi dari setiap 

laboratorium komputer jika terjadi masalah 

c. Dapat memudahkan pendataan inventaris disetiap laboratorium 

komputer. 

3. Bagi Fakultas Sains dan Teknologi UNISNU Jepara 

a. Dapat memudahkan dalam monitoring administrasi 

laboratorium komputer  

b. Dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi 

terhadap pemakaian laboratorium komputer 

4. Bagi Pengembang IPTEK 

a. Dapat digunakan sebagai panduan untuk pengembangan aplikasi 

web yang sejenis sebagai perkembangan di masa akan datang 

b. Dapat dikembangkan agar dapat memudahkan kegiatan 

administrasi dan monitoring untuk staf laboran. 

1.6 Sistematika Penelitian Skripsi 

Sistematika penelitian terdiri dari: 

1. Bagian awal skripsi 

2. Bagian pokok skripsi yang terdiri dari: 

 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini menuliskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian 

skripsi yang masing-masing dijelaskan pada tiap bab. 

BAB II  Landasan Teori 

Bab ini berisi tinjauan studi dari penelitian sebelumnya 

seperti jurnal, skripsi atau tesis dengan membandingkan 

penelitian yang sekarang. Tinjauan pustaka dan kerangka 

pemikiran. 

BAB III Metode Penelitian 
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Bab ini berisi pembahasan mengenai metode penelitian yang 

akan digunakan dan metode perancangan aplikasi. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini sudah termasuk pada bab implementasi pembuatan 

aplikasi. 

BAB V Penutup 

Bab ini diuraikan kesimpulan dan saran dari hasil yang 

peneliti peroleh. 

3. Bagian akhir skripsi terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran 

 

 

 

 

 


