
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Hasil penelitian merupakan sebuah harta bagi sebuah universitas. 

Dengan adanya penelitian dan pengembangan yang baru akan menambah 

pengetahuan dan majunya universitas tersebut. Laboratorium perlu adanya 

penelitian dan pengembangan tentang hal baru. Setiap mahasiswa akan 

menghasilkan penelitian dengan studi kasus yang berbeda. Hasil penelitian 

penting untuk didokumentasikan sebagai data untuk universitas. 

Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran 

ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk 

memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. 

Laboraturium juga dipergunakan untuk menunjang sarana perkuliahan dan 

untuk mendukung perkuliahan agar tercipta kegiatan perkuliahan yang 

meningkatkan pendidikan, pengetahuan dan kemampuan mahasiswa. Jadi 

laboratorium sangat penting untuk mahasiswa sebagai sarana untuk 

mengembangkan potensi. 

Laboratorium khususnya teknik industri Universitas Muhammadiyah 

Surakarta banyak terdapat penelitian dan pengembangan yang dilakukan. 

Laboratoraturium Teknik Industri terdiri dari Laboratorium Perancangan 

Sistem Kerja dan Ergonomi, Laboratorium Komputer dan Simulasis Sistem 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
http://id.wikipedia.org/wiki/Eksperimen
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengukuran
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dan Laboratorium Sistem Manufaktur dan Usaha. Dengan banyaknya hasil 

penelitian dan masih buruknya dalam pengelolaan dapat membuat pendataan 

jadi tidak rapi bahkan ada yang tidak terdata. Dengan adanya hal tersebut 

maka perlu adanya dokumentasi tentang penelitian dan pengembangan yang 

dilakukan di laboratorium tersebut dengan baik agar data penelitian dan 

pengembangan yang ada tidak hilang, perlu adanya sistem pendataan. 

Seiring berkembangnya teknologi saat ini dan ditambah adanya 

komputer maka sistem informasi basis data dapat menggunakan sistem 

komputer. Dengan cara ini dapat memudahkan seorang admin untuk 

melakukan pendataan. Selain itu bisa menghemat waktu dan tenaga serta 

meminimalisir kesalahan. Oleh sebab itu, banyak yang menggunakan sistem 

komputer untuk pembuatan aplikasi basis data. 

Dengan permasalahan tersebut maka dirancanglah sebuah sistem 

informasi basis data yang efektif dan efisien dalam penggunaannya. 

Perancangan aplikasi ini berguna untuk menyimpan data yang berkaitan 

dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan di laboratorium khususnya 

Laboratorium Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Aplikasi ini berguna untuk memudahkan Jurusan (Dosen, Mahasiswa dan 

Laboratorium) dalam pengelolaannya dan memberikan informasi yang mudah 

disampaikan. Sehingga pada suatu saat ada mahasiswa atau dosen akan 

melakukan penelitian dan pengembangan di laboratorium dapat mengacu 

pada hasil dari sistem tersebut apakah pernah dilakukan atau belum untuk 

mengambil sebuah keputusan. Jadi tugas akhir ini berisi tentang hasil 
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penelitian dan pengembangan yang pernah dilakukan di laboratorium teknik 

industri UMS dengan bahasa pemrograman visual basic 6.0 dan Ms. Access 

2007. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

”Bagaimana merancang sebuah aplikasi yang mudah dikelola mengenai 

hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan di laboratorium Teknik 

Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mencegah meluasnya bidang pembahasan serta lebih 

mengarahkan kepada pemecahan masalah, maka permasalahan dibatasi 

sebagai berikut: 

1. Dalam Tugas Akhir ini penulis membuat rancangan aplikasi mengenai 

sistem informasi tentang hasil penelitian dan pengembangan yang pernah 

dilakukan di Laboratorium Teknik Industri UMS dari tahun 2009 – 2014. 

2. Pembuatan sistem basis data menggunakan Microsoft Access 2007. 

3. Bahasa pemrograman menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk merancang sistem informasi hasil penelitian dan pengembangan 

yang dilakukan di Laboratorium Teknik Industri UMS. 

2. Menghasilkan sebuah aplikasi data base untuk mendokumentasikan hasil 

penelitian kolaboratif dan pengembangannya yang dilakukan di 

laboratorium Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberi informasi yang lengkap bagi jurusan (Dosen, Mahasiswa dan 

Laboratorium) dalam mengembangkan penelitian yang sudah ada di 

laboratorium Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk 

dikembangkan lebih banyak lagi sesuai kompetensi yang ada di 

laboratorium. 

2. Memberikan aplikasi yang mudah digunakan oleh jurusan (Dosen, 

Mahasiswa dan Laboratorium) untuk mengembangkan penelitian sesuai 

dengan bidang kompetensi dan keahlian. 

3. Memberikan kemudahan dalam pendataan hasil penelitian dan 

pengembangan yang dilakukan di Laboratorium TI UMS melalui bahasa 

pemrograman. 
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1.6 Sistematika penulisan 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini diberikan uraian bab yang 

berurutan guna mempermudah pembahasannya, uraian tersebut adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan pengantar permasalahan yang dibahas, seperti latar 

belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Merupakan penjelasan secara terperinci mengenai teori-teori 

yang dipergunakan sebagai landasan untuk memecahkan 

masalah. Memberikan penjelasan metode yang digunakan oleh 

peneliti sebagai alat untuk pemecah masalah. Berisi tentang 

dasar-dasar teori yang berfungsi sebagai landasan dalam 

mewujudkan sistem informasi yang interaktif. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Membahas mengenai kerangka dalam memecahkan suatu 

masalah serta menjelaskan secara garis besar bagaimana 

langkah-langkah pemecahan masalah dengan metode penelitian 

yang digunakan, tempat penelitian, teknik perancangan sistem 

dan kerangka pemecahan masalah. 
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BAB IV PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 

Berisi tentang hasil konsep perancangan basis data yang ada dan 

juga mengenai tahap-tahap dalam pembuatan aplikasi data base 

untuk hasil penelitian dan pengembangan yang pernah dilakukan 

di Laboratorium Teknik Industri Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

BAB V PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran tentang 

penelitian agar lebih baik. 

 


