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ABSTRAKSI 

Keberadaan sebuah sistem aplikasi untuk mengolah suatu data adalah 
sebuah kebutuhan yang sangat mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga 
ataupun setiap intansi di era yang serba canggih dan terkomputrisasi seperti saat 
ini, yang mana aplikasi ini nantinya dapat mempermudah, mempercepat serta 
memperingan pekerjaan seseorang dengan cara yang efektif dan efisien. Saat ini 
pun sistem aplikasi seperti itu juga dibutuhkan di lembaga perguruan tinggi untuk 
dapat memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan kemahasiswaan atau yang 
lainya. Dimana salah satunya yang terjadi di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, di UMS dibutuhkan sebuah aplikasi khusus yang berbasis desktop guna 
mempermudah dan memperlancar kegiatan kemahasiswaan yang di lakukan oleh 
Organisasi  Mahasiswa atau Ormawa dalam melaksanakan sebuah kegiatan,  
aplikasi yang nantinya dapat menjadwalka, memberikan perijinan serta 
memberikan informasi yang dibutuhkan dalam mendapatkan fasilitas penunjang 
keiatan mahasiswa yang akan dikelola Bagian kemahasiswaan atau Bagmawa 
yang berwenang dalam pengadaan dan perijinan kegiatan kemahasiswaan baik 
tingkatan Fakultas ataupun Universitas. 
 Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pembangunan sistem 
aplikasi yang bertujuan untuk menjadwalkan dan memberikan sarana penunjang 
kegiatan kemahasiswaan baik berupa ruang dan kendaraan adalah dengan metode 
SDLC (System Development Life Cycle) yaitu sebuah metode dalam siklus 
pengembangan pembangunan sebuah sistem dari perancangan, pembuatan , serta 
pengimplementasian sebuah sistem informasi. Dimana pembuatan aplikasi ini 
membutuhkan aplikasi penunjang seperti NetBeans, MySQL dan Jaspersoft Studio 
dalam perancangannya nanti.  
 Hasil yang didapatkan adalah sebuah aplikasi khusus yang berbasis 
desktop guna memudahkan para mahasiswa Ormawa menggunakan sarana, baik 
ruang maupun kendaraan guna mengakomodir kegiatan kemahaasiswaan yang 
akan mereka lakukan. 
 
 
Kata Kunci : Desktop, Ormawa, Peminjaman, Penjadwalan, Sarpra,  

 



PENDAHULUAN 

 Salah satu penunjang kegiatan 
yang sangat diperlukan untuk menunjang 
kegiatan kemahasiswaan di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta adalah sarana 
ruang dan kendaraan, dimana sarana 
tersebut adalah fasilitas yang sangat di 
perlukan oleh para Organisasi Mahasiswa 
atau Ormawa dalam melaksanakan 
kegiatan yang akan mereka laksanakkan, 
baik Ormawa tingkatan Fakultas maupun 
tingkatan Universitas.  

 Tetapi saat ini Ormawa dalam 
mendapatkan sarana penunjang kegiatan 
tersebut mengalami beberapa kendala, 
dimana antara lain kendala yang sering 
mereka hadapi adalah karena jumlah 
fasilitas yan disediakan tidak sebanding 
dengan jumlah pihak Ormawa yang akan 
melakukan kegiatan di UMS, dan hal 
yang semakin membuat permasalahan 
salah satunya ialah dalam mendapatkan 
fasilitas penunjang semakin sulit. 

Dimana dari pihak Bagian 
Kemahasiswaan  atau Bagmawa UMS 
masih menggunakan sistem yang sangat 
manual untuk melayani Ormawa dalam 
mendapatkan fasilitas penunjang kegiatan 
baik Ruang maupun Kendaraan dengan 
masih menggunakan Buku induk 
peminjaman dan belum ada sebuah 
aplikasi yang terkomputerisasi untuk 
dapat melayani Ormawa dalam 
mendapatkan peminjaaman, penjadwalan 
ataupun hanya sekedar untuk 
mendapatkan informasi mengenai sarana 
yang akan mereka pakai sebagai sarana 
penunjang kegiatan. 

 Sehingga saat ini deperlukan 
sebuah aplikasi khusus berbasis Desktop, 
untuk dapat mengakomodir segala 

kebutuhan Ormawa dalam mendapatkan 
Fasilitas penunjang kegiatan mereka, 
serta dari Bagmawa sendiri juga akan 
mudah dalam membuat rekapan bulanan 
pemakaian sarpras, mengamati, 
mengontrol kegiatan Ormawa yang 
menggunakan fasilitas kampus tersebut. 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Very Yulianto (2010) dalam 
penelitannya yang berjudul “Rancangan 
Bangunan Sistem Informasi Berbasis 
Desktop di Pesantren Internasional K.H 
Mas Mansur Universitas Muhammadiyah 
Surakarta”.  

 Pesantren Internasional K.H Mas 
Mansur Universitas Muhammadiyah 
Surakarta adalah pesantren yang dimiliki 
oleh pihak UMS dan dalam berdirinya 
pun masih baru, maka dari pada itu 
diperlukan sebuah aplikasi khusus yang 
berbasis Desktop untuk dapat mengatur 
segala macam kebutuhan administrasi 
yang berkaitan dengan keberjalannanya 
pengoprasian pesantren tersebut. Aplikasi 
yang dibuat ini akan mengatur tentang 
sistem pembayaran Mahasantri, 
menginventariskan segala macam sarana 
yang berada di Pesantren Internasional 
K.H Mas Mansur, serta pencetakan kartu 
Mahasantri penghuni pesantren. 

 Untuk itu dibuatlah sebuah 
rancangan dan pembangunan sebuah 
aplikasi Desktop dengan menggunakan 
bahasa pemrograman Java yang 
memanfaatkan aplikasi pembuatan dan 
perancangan Netbeans dan menggunakan  
MySQL sebagai databasenya. 
Perancangan dan pembangunan dari 
aplikasi ini meliputi studi kelayakan dari 
sistem aplikasi ini, analisis sitem aplikasi, 
desain sistem informasi , pengembangan 



sistem informasi, pengujian dan 
perawatan dari sistem informasi berbasis 
Desktop ini. Tahapan pembangunan 
laporan menggunakan tahapan SDLC ( 
System Development Life Cycle). Serta 
dalam pengembangan aplikasi tersebut 
terdiri dari satu packpage,tujuh subpage, 
30 class tiga file data konfigurasi, tujuh 
file report, lima file gambar dan dua file 
suara. 

 Muttaqin Ahmad (2008) dalam 
perancangannya mengenai “ Sistem 
Informasi Pengolahan TA dan PKN 
Berbasis Web dengan PHP dan MySQL”. 
Dalam penelitian ini akan membuat 
sebuah sistem informasi yang berbasis 
web yang memanfaatkan MySQL 
sebagai database dalam pemanfaatan 
aplikasi pengolahan Tugas Ahir maupun 
Praktek Kerja Nyata berbasis Web di 
jurusan Teknik Elektro Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 

 Diaman kegunaan sistem 
informasi nati adalah untuk membatu 
para Mahasiswa Teknik Elektro dalam 
hal pendaftaran Tugas Akhir maupun 
pendaftaran Praktek Kerja Nyata, melihat 
informasi yang berkaitan tentang segala 
macam aktifitas TA maupun aktifitas 
PKN yang akan dilakukan oleh para 
Mahasiswa Elektro UMS. Proses 
menyetujui dan menolak usulan judul, 
penentuan kuota dosesn, serta prin out 
pengumuman yang juga merupakan 
fungsi dari aplikasi ini. 

 Aplikasi ini disajikan kepada 
mahasiswa berbasis Web yang 
menggunakan bahas pemrograman PHP 
dan mengunakan MySQL dalam 
perancangan dan pembuatan database 
dari aplikasi ini. 

METODE 

 Metode yang digunakan dalam 
penelitian pembuatan aplikasi 
peminjaman ruang dan kendaraan 
berbasis desktop ini menggunakan 
metode SDLC (System Developmen Life 
Cycle), yang berfungsi memberikan 
gambaran terhadap tahapan utama dan 
langkah-langkah dari setiap tahapan yang 
akan dilakukan dalam pembuatan 
aplikasi peminjaman berbasis Desktop 
ini. 

Metode SDLC ini dapat 
dijelaskan melalui tujuan dan hasil 
kegiatan dalam perancangan aplikasi, 
serta memaparkan siklus perjalanan 
hidup dari aplikasi yang dibuat. Metode 
SDLC ini sendiri dari proses Analisis, 
Desain dan Implementation. Adapun 
tahapan penelitian dalam pembuatan 
aplikasi peminjaman ruang dan 
kendaraan berbasis dektop ini adalah 
seperti gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Flowchart Penelitian 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil yang dicapai dalam 
penelitian ini adalah sebuah aplikasi 



peminjaman ruang dan kendaraan untuk 
kegiatan Ormawa UMS berbasis 
yang natinya akan berfungsi untuk 
meberikan informasi mengenai segala 
macam sarana yang disediakan pihak 
Uiversitas untuk menunjang kegiatan 
kemahasiswaan Ormawa, Pemesanan 
sarana, penjadwalan pemakaian sarana 
penunjang kegiatan dan pencetakan reka
bulanan untuk segala macam sarana yang 
digunakan oleh pihak  Ormawa dalam 
melaksanakan kegiatan Kemahasiswaan. 
Berdasarkan tahapan diatas pada 
pembuatan aplikasi ini telah diuji dengan 
langsung betemu dengan user pemakai, 
baik dari Bagmawa ataupun Ormawa
yang nanti akan menggunakan aplikasi 
ini dan mendapatkan hasil pengujian 
sebagai berikut ini : 

1. Halaman Awal 

Gamabar 2 Halaman Awal
 

Halaman awal ini adalah halaman 
yang pertma kali dijumpai oleh pihak 
pemakai baik dari pihak Bagmawa 
ataupun Ormawa. Halaman awal ini 
berisikan dengan tab sarana baik 
kendaraan ( Bus) atau ruang yang 
telah disediakan pihak Universitas, 
dan terdapat 3 status sarana dalam  
tab sarana tersebut antara lain 
tersedia, terpesan dan terpakai. Selain 
tab ketersedian juga terdapat
tanggalan untuk memudahkan 

peminjaman ruang dan kendaraan untuk 
kegiatan Ormawa UMS berbasis Desktop 
yang natinya akan berfungsi untuk 
meberikan informasi mengenai segala 
macam sarana yang disediakan pihak 
Uiversitas untuk menunjang kegiatan 
kemahasiswaan Ormawa, Pemesanan 
sarana, penjadwalan pemakaian sarana 
penunjang kegiatan dan pencetakan rekap 
bulanan untuk segala macam sarana yang 
digunakan oleh pihak  Ormawa dalam 
melaksanakan kegiatan Kemahasiswaan. 
Berdasarkan tahapan diatas pada 
pembuatan aplikasi ini telah diuji dengan 
langsung betemu dengan user pemakai, 
baik dari Bagmawa ataupun Ormawa 
yang nanti akan menggunakan aplikasi 
ini dan mendapatkan hasil pengujian 

 
Halaman Awal 

Halaman awal ini adalah halaman 
yang pertma kali dijumpai oleh pihak 
pemakai baik dari pihak Bagmawa 

Halaman awal ini 
berisikan dengan tab sarana baik 
kendaraan ( Bus) atau ruang yang 
telah disediakan pihak Universitas, 
dan terdapat 3 status sarana dalam  
tab sarana tersebut antara lain 
tersedia, terpesan dan terpakai. Selain 
tab ketersedian juga terdapat 
tanggalan untuk memudahkan 

pemakai dalam menentukan atau 
mencari informasi dari sarana yang 
akan dipakai. 
 
2.  Tab BarStatus  

 

Gambar 3. Tab Bar status 
 
Dalam tab status ini terdapat 3 status 
dari sarana yang telah disediakan oleh 
pihak Universitas atau d
oleh Bagmawa UMS, adapun status 
tersebut adalah tersedia  tersedia, 
terpesan dan terpakai. Dimana apabila 
menunjukan status tersedia dari 
sebuah sarana pada suatu tanggal 
tertentu itu artinya sarana tersebut 
masih bisa untuk dilakukan 
pemesanan karena sarana tersebut 
masih bebas pemakaian, sedangkan 
apabila sarana berstatus terpesan 
artinya sarana tersebut sudah dipesan 
oleh Ormawa lain untuk digunakan 
kegiatan, tetapi apabila dari Ormawa 
yang bersangkutan yang melakukan 
pemesanan tidak meleng
administrasi berupa proposal dan 
kelengkapan administrasi lainya 
dalam waktu 2 x 24 jam maka status 
sarana yang tadinya terpesan akan 
secara otomatis akan berubah menjadi 
tersedia kembali dan setatus terahir 
yaitu terpakai, yaitu apabila sarana 
yang telah di pesan oleh pihak 
Ormawa telah di validasi dan telah di 
jadwalkan penggunaanya oleh Bagian 
Kemahasiswaan UMS dan telah 
melengkapi sarat-sarat yang telah 
ditentukan oleh pihak Bagmawa.
 
 
 

pemakai dalam menentukan atau 
mencari informasi dari sarana yang 

 
Tab Bar status  

Dalam tab status ini terdapat 3 status 
dari sarana yang telah disediakan oleh 
pihak Universitas atau disini diurusi 
oleh Bagmawa UMS, adapun status 
tersebut adalah tersedia  tersedia, 
terpesan dan terpakai. Dimana apabila 
menunjukan status tersedia dari 
sebuah sarana pada suatu tanggal 
tertentu itu artinya sarana tersebut 
masih bisa untuk dilakukan 

an karena sarana tersebut 
masih bebas pemakaian, sedangkan 
apabila sarana berstatus terpesan 
artinya sarana tersebut sudah dipesan 
oleh Ormawa lain untuk digunakan 
kegiatan, tetapi apabila dari Ormawa 
yang bersangkutan yang melakukan 
pemesanan tidak melengkapi 
administrasi berupa proposal dan 
kelengkapan administrasi lainya 
dalam waktu 2 x 24 jam maka status 
sarana yang tadinya terpesan akan 
secara otomatis akan berubah menjadi 
tersedia kembali dan setatus terahir 
yaitu terpakai, yaitu apabila sarana 

elah di pesan oleh pihak 
Ormawa telah di validasi dan telah di 
jadwalkan penggunaanya oleh Bagian 
Kemahasiswaan UMS dan telah 

sarat yang telah 
ditentukan oleh pihak Bagmawa. 



3. Halaman Persetujuan 
Peminjaman 

Gambar 4 Halaman Persetujuan
 

Halaman ini akan muncul apabila 
status dari sarana adalah tersedia dan 
bisa digunakan oleh Ormawa, 
halaman ini akan muncul di dalam 
semua fasilitas yang menunjukakan 
status tersedia, dalam halaman ini 
ditampilkan akan syarat apasaja yang 
harus dipenuhi oleh para Ormawa 
dalam melakukan peminjaman sarana 
untuk menunjang kegiatan 
Kemahasiswaan mereka.
 
4. Form Pemesanan Kendaraan

Gambar 5 Form Pemesanan Kendaraan

 Formulir ini akan muncul ketika 
Ormawa sudah menyetujui halaman 
persaratan peminjaman Sarana kegi

Halaman Persetujuan 

 
Halaman Persetujuan 

 
Halaman ini akan muncul apabila 
status dari sarana adalah tersedia dan 
bisa digunakan oleh Ormawa, 
halaman ini akan muncul di dalam 
semua fasilitas yang menunjukakan 
status tersedia, dalam halaman ini 
ditampilkan akan syarat apasaja yang 

eh para Ormawa 
dalam melakukan peminjaman sarana 
untuk menunjang kegiatan 
Kemahasiswaan mereka. 

Form Pemesanan Kendaraan 

 

Form Pemesanan Kendaraan 

Formulir ini akan muncul ketika 
Ormawa sudah menyetujui halaman 
persaratan peminjaman Sarana kegiatan. 

Halaman ini nantinya berisikan inputan 
berupa informasi identitas peminjam dari 
sarana tersebut, dari mulai organisasi 
peminjam sampai penanggung jawab 
kegiatan tersebut. Setelah selesai 
melakukan penginputan maka Ormawa 
akan dapat mencetak memo peme
sarana yang akan digunakan untuk 
kegiatan, serta memo itu nanti juga 
berfungsi sebagai salah satu sarat 
administrasi yang dilampirkan dengan 
proposalkegiatan dan surat resmi 
peminjaman untuk dapat dijadwalkan, 
pemesanan yang telah di lakukan oleh 
pihak Ormawa. 

5. Form Pemesanan Ruang

Gambar 6 Form Pemesanan Ruang

Halaman Form peminjaman Ruang ini 
nantinya juga akan diisi oleh para 
Ormawa yang akan melakukan proses 
pemesanan ruang, mulai dari menuliskan 
Fakultas Unit/ lembaga pemakai fasilitas 
sampai dengan menyebutkan waktu 
mulai kegiatan sampai waktu usai 
kegiatan diadakan. Dimana ketika 
menekan tombol simpan maka secara 
otomatis data yang diinputkan masuk 
kedalam database dan akan tercetak 
memo pemesanan. 
 
6. Halaman Login 

Gambar 7 Halaman Login

Halaman ini nantinya berisikan inputan 
berupa informasi identitas peminjam dari 
sarana tersebut, dari mulai organisasi 
peminjam sampai penanggung jawab 
kegiatan tersebut. Setelah selesai 
melakukan penginputan maka Ormawa 
akan dapat mencetak memo pemesanan 
sarana yang akan digunakan untuk 
kegiatan, serta memo itu nanti juga 
berfungsi sebagai salah satu sarat 
administrasi yang dilampirkan dengan 
proposalkegiatan dan surat resmi 
peminjaman untuk dapat dijadwalkan, 
pemesanan yang telah di lakukan oleh 

Form Pemesanan Ruang 

 

Form Pemesanan Ruang 

Halaman Form peminjaman Ruang ini 
nantinya juga akan diisi oleh para 
Ormawa yang akan melakukan proses 
pemesanan ruang, mulai dari menuliskan 
Fakultas Unit/ lembaga pemakai fasilitas 

ngan menyebutkan waktu 
mulai kegiatan sampai waktu usai 
kegiatan diadakan. Dimana ketika 
menekan tombol simpan maka secara 
otomatis data yang diinputkan masuk 

dan akan tercetak 

 
Halaman Login 



 
Halaman login ini nanti adalah tempat 
Bagmawa melakukan login yang 
nantinya setelah melakukan login 
pihak bagmawa baru bisa melakukan
aktivitas-aktivitas selanjutnya, seperti 
pemvalidasian peminjaman yang telah 
dilakukan Ormawa, pembatalan dari 
pemesanan yang s
Ormawa dan mencetak rekap bulanan 
sarana yang digunakan Ormawa 
untuk melakukan kegiatan.
 
7. Halaman Validasi Peminjaman

Gambar 8  Validasi Peminjaman
 

Halaman Validasi peminjaman ini 
hanya dapat diakses oleh Bagmawa 
saja, dimana dalam halaman ini pihak 
Bagmawa bisa melakukan proses 
validasi terhadap sarana kendaraan 
ataupun ruangan yang telah di pesan 
oleh Ormawa yang akan melakukan 
kegiatan, tetapi setelah melengkapi 
sarat administrasi yang telah di 
sepakati di haaman persetujuan 
peminjaman sarana penunjang 
kegiatan tadi. Disini Bagmawa juga 
akan mencetak memo penjadwalan 
yang nantinya di gunakan untuk 
menjadi bukti bawasanya fasilitas 
penunjang tersebut sudah dijadwalkan 
untuk digunakan Ormawa yang 
bersangkutan. Tetapi disini juga 
Bagmawa juga bisa menghapus 
permohonan peminjaman atau 
pemesanan terhadap sarana yang 

an login ini nanti adalah tempat 
Bagmawa melakukan login yang 
nantinya setelah melakukan login 
pihak bagmawa baru bisa melakukan 

aktivitas selanjutnya, seperti 
pemvalidasian peminjaman yang telah 
dilakukan Ormawa, pembatalan dari 
pemesanan yang sudah dilakukan 
Ormawa dan mencetak rekap bulanan 
sarana yang digunakan Ormawa 
untuk melakukan kegiatan. 

Halaman Validasi Peminjaman 

 
Validasi Peminjaman 

Halaman Validasi peminjaman ini 
hanya dapat diakses oleh Bagmawa 

halaman ini pihak 
Bagmawa bisa melakukan proses 
validasi terhadap sarana kendaraan 
ataupun ruangan yang telah di pesan 
oleh Ormawa yang akan melakukan 
kegiatan, tetapi setelah melengkapi 
sarat administrasi yang telah di 
sepakati di haaman persetujuan 

jaman sarana penunjang 
kegiatan tadi. Disini Bagmawa juga 
akan mencetak memo penjadwalan 
yang nantinya di gunakan untuk 
menjadi bukti bawasanya fasilitas 
penunjang tersebut sudah dijadwalkan 
untuk digunakan Ormawa yang 
bersangkutan. Tetapi disini juga 

awa juga bisa menghapus 
permohonan peminjaman atau 
pemesanan terhadap sarana yang 

dilakukan oleh Ormawa apa bila 
Bagmawa merasa kegiatan mahasiswa 
tersebut tidak layak di berikan 
pinjaman fasilitas sesuai dengan 
keputusan Bagmawa. 
 
8. Pencetakan Memo Pemakaia

Gambar 9 Pencetakan Memo 
pemakaian

 
Pencetakan memo ini akan keluar apabila 
admin telah memvalidasi sarana bus yang 
telah dipesan, dimana memo pemakaian 
ini sesuai data yang telah diinputkan oleh 
Ormawa yang melakukan proses 
pemesanan. 

9. Daftar Pemakaian Sarpras

Gambar 10 Daftar Pakai Sarpras
 

Diamana dalam halaman ini 
desediakan informasi dari pemakaian 
sarana baik saran ruangan ataupun 
kendaraan yang disediakan untuk 
memenuhi kebutuhan dari Ormawa, 
dan dihalaman ini juga ada fasilitas 
cetak rekap bulanan dari pemakaian 

dilakukan oleh Ormawa apa bila 
Bagmawa merasa kegiatan mahasiswa 
tersebut tidak layak di berikan 
pinjaman fasilitas sesuai dengan 

 

Pencetakan Memo Pemakaian  

 
Pencetakan Memo 

pemakaian 

Pencetakan memo ini akan keluar apabila 
admin telah memvalidasi sarana bus yang 
telah dipesan, dimana memo pemakaian 
ini sesuai data yang telah diinputkan oleh 
Ormawa yang melakukan proses 

Pemakaian Sarpras 

 
Daftar Pakai Sarpras 

Diamana dalam halaman ini 
desediakan informasi dari pemakaian 
sarana baik saran ruangan ataupun 
kendaraan yang disediakan untuk 
memenuhi kebutuhan dari Ormawa, 
dan dihalaman ini juga ada fasilitas 

rekap bulanan dari pemakaian 



sarana yang telah dilakukan Oleh 
Ormawa selama satu bualan.
 
PENGUJIAN 
 
 Pengujian aplikasi 
peminjaman Ruang dan Kendaraan 
untuk Ormawa UMS berbasis 
Desktop ini dilakukan dengan cara 
pengujian langsung yaitu dengan cara 
memperlihatkan dan melakukan 
simulasi penggunaan aplikasi 
peminjaman ini secara langsung, baik 
pengguna Ormawa maupun Bagmawa 
yang sebagai pengelola dari aplikasi 
ini. Dan pada setiap menu 
dilampirkan formulir hasil pengujian, 
apakah hasilnya baik atau tidak. 
Pengujian tersebut mendapatkan hasil 
sebagai berikut : 
 
1. Pengujian Aplikasi
Pengujian aplikasi ini dilakukan oleh 
peneliti sendiri menggunakan metode  
black boxyang mana bertujuan untuk 
mengetahi apakah aplikasi ini sudah 
berjalan dengan sesuai dengan kebutuha
yang diharapkan. 
 
Tabel 1 Hasil Pengujian 
Pengujian Black Box
langsung oleh peneliti untuk mengetahui 
apakah aplikasi yang dibuat sudah sesuai 
dengan kebutuhan. Pengujian aplikasi ini 
dengan cara mengecek seluruh tombol 
dan fungsi yang terdapat dalam aplikasi 
peminjaman ruangan dan kendaraan 
untuk kegiatan Ormawa berbasis 
Desktop. Adapun hasil pengujian dengan 
metode Black Box adalas seperti berikut : 
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Hasil dari pengujian aplikasi 
menggunakan metode Black Box 
ialah dengan cara mengecek satu persatu 
fasilitas yang berda. 
 
2. Kuisioner 

Kuisioner ini peneliti bagikan 
kepada responden yang terdiri dari 
dua user, yaitu Bagmawa dan 
Ormawa. Dimana Bagmawa hanya 
diwakili oleh 1 orang saja selaku 
orang yang bertanggungjawab atas
kegiatan Organisasi di UMS dan 
Ormawa diwakili oleh 13 Ormawa 
yang berada di UMS baik Ormawa 
tingkatan Universitas maupun 
Fakultas 
Tabel 2 Hasil Kuisioner Bagmawa

  
Pernyataan apakah Aplikasi ini 
bermanfaat untuk penjadwlan saran demi 
kelancaran kegiatan Ormawa di UMS 
Bagmawa menyatakan SS atau Sangat 
Setuju. 
Tabel 3 Hasil Kuisioner Ormawa
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menggunakan metode Black Box ini 
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Hasil Kuisioner Bagmawa 
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Pernyataan yang menyatakan bahwa 
aplikasi ini sangat bermanfaat untuk 
penjadwalan sarana dan prasarana 
penunjang kegiatan Ormawa 
mendapatkan nilai paling tinggi 
dibandingkan dengan pertanyaan yang 
lainnya yang mencapai nilai 89,474 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan rancangan, 
pembangunan dan implementasi Aplikasi 
peminjaman Ruang dan kendaraan untuk 
Kegiatan Ormawa UMS dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut :

1. Aplikasi dapat digunakan 
Peminjaman ruang dan kendaraan 
untuk kegiatan Ormawa UMS 
berbasis Dekstop
memudahkan Ormawa di UMS 
baik tingkatan Universitas 
maupun Fakultas dalam 
mendapatkan peminjaman, 
informasi dan penjadwlan sarna 
penunjang kegiatan.

2. Berdasarka hasil pengujian 
aplikasi yang dilakukan dengan 
cara langsung menemui pemakai 
dan menjelaskan runtutan 
penggunaannya dapat 
disimpulkan bahwa aplikasi ini 
telah berjalan dengan baik sesui 
dengan fungsi dan prosesny
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