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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu penunjang dari berjalannya sebuah kegiatan Kemahasiswaan di 

lingkungan kampus khususnya  Universitas Muhamadiyah Surakarta adalah 

sarana dan prasarana, seperti halnya kendaraan (Bus) maupun tempat kegiatan 

Kemahasiswaan (gedung/ruang), sarana dan prasarana tersebut harusnya telah 

disediakan untuk memenuhi kebutuhan dari Organisasi Mahasiswa yang akan 

melaksanakan suatu kegiatan ataupun event, yang bertempat di lingkungan 

kampus UMS. Sarana dan prasarana yang memadai dan mencukupi akan dapat 

menunjang segala bentuk ekspresi maupun kreasi dari mahasiswa yang tergabung 

dalam Organisasi Mahasiswa atau Ormawa dengan baik dan lancar, tanpa ada 

kendala yang berararti bagi para aktifis dalam melaksanakan kegiatan.  

Apabila faktor utama yang berupa sarana dan prasarana tidak dapat 

terpenuhi atau dalam memperolahnya mengalami kendala, maka semua rencana 

kegiatan yang telah disusun akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. 

Tidak menutup kemungkinan juga agenda yang telah dijadwalkan jauh-jauh hari 

dalam pelaksanaannya akan batal untuk dilaksanakan, karena memang faktor 

pendukung utama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dapat terpenuhi 

dengan baik. 
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Sedangkan kenyataannya yang terjadi sekarang di lingkungan kampus 

UMS ialah jumlah fasilitas yang disediakan oleh pihak kemahasiswaan kampus 

UMS tidak sebanding dengan jumlah Ormawa yang akan melakukan kegiatan, 

Hal ini nantinya mengakibatkan beberapa Kendal, diamana kendala peratama 

yang sering dialami oleh Ormawa dalam mendapatkan peminjaman ialah 

minimnya informasi yang didapatkan, mengenai sarana prasarana yang bisa 

dipakai oleh Ormawa dikarnakan terbatasnya jumlah sarana prasarana yang 

disediakan oleh kampus UMS dalam menunjang kegiatan Kemahasiswaan. 

 Kendala selanjutnya yang sering terjadi yaitu seperti halnya penjadwalan 

dan persyaratan administrasi apa saja yang diperlukan dalam peminjaman kurang 

diketahui oleh pihak Ormawa karena keterbatasan media dan  cara dari Bagian 

Kemahasiswaan kampus UMS atau Bagmawa dalam penginformasiannya. 

Kendala inilah yang menjadikan Ormawa mengalami kesulitan dalam 

melaksanakan rangkaian kegiatan yang telah mereka agendakan jauh-jauh hari. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah sampaikan, maka 

perumusan masalahnya ialah “Bagaimana menyajikan sebuah aplikasi berbasis 

desktop yang berisi tentang informasi, penjadwalan, dan perijinan sarana 

prasarana yang berada di UMS untuk memenuhi kebutuhan Ormawa dalam 

pelaksanaan suatu kegiatan?”. 
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok 

masalah dalam penyusunan penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan 

masalah, yaitu: 

1. Memberikan informasi  mengenai fasilitas Ruang dan Kendaraan yang saat ini 

disediakan oleh kampus UMS untuk mendukung kelancaran kegiatan yang 

akan dilakukan oleh Ormawa UMS menggunakan sebuah aplikasi berbasis 

Desktop.  

2. Memberikan penjelasanan tentang segala persyaratan administrasi untuk 

mendapatkan fasilitas kendaran dan tempat, yang telah disediakan oleh bagian 

kemahasiswaan untuk kegiatan Ormawa UMS.  

3. Memberikan penjadwalan yang jelas kepada pihak Ormawa dalam pemakaian 

Ruang dan kendaraan yang telah disediakan oleh bagian kemahasiswaan 

kampus UMS untuk menunjang kegiatan kemahasiswaan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah  

1. Menyajikan sebuah aplikasi khusus berbasis desktop yang mana dalam 

penggunaan aplikasi ini nantinya untuk mempermudah Ormawa UMS dalam 

melaksanakan kegiatan di dalam kampus UMS. 
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2. Memberikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas kendaraan dan ruang 

yang dapat digunakan pihak Ormawa dalam menjalankan suatu kegiatan. 

3.  Memberikan informasi persyaratan administrasi guna mendapatkan sarana 

kendaraan dan ruang yang telah disediakan oleh bagian kemahasiswaan 

UMS. 

4.  Memberikan penjadwalan dan perijinan yang pasti untuk menghindari 

kecurangan dalam peminjaman sarana bus maupun tempat guna 

mengakomodir kegiatan yang dilaksanakan Ormawa UMS. 

5. Memudahkan Bagmawa dalam mengawasi segala macam kegiatan 

Kemahasiswaan yang mengunakan sarana, yang telah disediakan Bagmawa, 

serta memudahkan Bagmawa dalam pembuatan laporan bulanan dalam 

penggunaan sarpras yang digunakan oleh Ormawa. 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1) Bagi pengguna 

Aplikasi ini nantinya membantu penguna dimana penguna dalam konteks ini 

adalah Ormawa dan Bagmawa UMS, Ormawa untuk mendapatkan segala 

macam informasi, mengenai fasilitas yang terdapat dalam sarana prasarana 

yang telah disediakan oleh bagian kemahasiswaan UMS untuk memperlancar 
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kegiatan kemahasiswaan Ormawa UMS. Memperoleh penjadwalan yang 

pasti dalam penggunaan sarana prasarana yang telah disediakan untuk 

menunjang kegiatan kemahasiswaan Ormawa UMS, serta  dalam perijinan 

untuk pengunaannya. Sementara Bagmawa dapat mengamati dan 

mengevaluasi segala macam kegiatan Kemahasiswaan yang menggunakan 

fasilitas yang telah disediakan dan mendapatkan laporan bulanan atas sarana 

yang digunakan Ormawa dalam melaksanakan kegiatan.   

 

2) Bagi peneliti 

Manfaat yang didapat bagi peneliti adalah dapat menerapkan ilmu yang 

didapatkan dari meja perkuliahan dalam hal perancangan aplikasi berbasis 

desktop yang terdapat dalam mata kuliah pemrograman visual, serta dapat 

mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan 

pembuatan aplikasi berbasis desktop untuk peminjaman sarana prasarana 

penunjang  kegiatan Ormawa UMS. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 

 Adapun sistematika penulisan skripsi yang memuat uraian secara garis besar 

isi skripsi adalah: 

 BAB  I   PENDAHULUAN 

Bab 1 berisi tentang deskripsi mengenai latar belakang masalah,    

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika 

penulisan.  

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab 2 berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, 

perancangan dan pembuatan sistem. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab 3 menguraikan gambaran obyek penelitian, analisis semua 

permasalahan, perancangan sistem baik secara umum maupun spesifik. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab 4 memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari 

analisis, desain, hasil testing, dan implementasinya. 

 BAB V PENUTUP  

Bab 5 menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran sebagai 

bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 


