
 
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring  dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kemudahan 

dalam mengakses informasi merupakan salah satu kebutuhan penting dalam 

masyarakat baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Teknologi 

informasi dan komunikasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan sehari-hari, dengan tingginya tingkat kebutuhan perusahaan akan 

informasi maka akan semakin tinggi pula kebutuhan teknologi yang harus dicapai. 

Saat ini teknologi informasi berbasis mobile telah berkembang dengan pesat dan 

digunakan secara luas baik dari mobile learning, portal perguruan tinggi mobile, 

profil perusahaan mobile, dan sebagainya.  Begitu banyak instansi pendidikan baik 

negeri maupun swasta yang mulai menerapkan teknologi mobile untuk 

mengoptimalkan segala proses akademik. Perpustakaan sebagai salah satu institusi 

pengelola informasi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi terutama 

teknologi informasi (TI). Adanya perkembangan TI, koleksi perpustakaan dalam 

wujud cetak dapat dialihmediakan menjadi format digital. Kelebihan koleksi dalam 

format digital antara lain dapat diakses secara cepat dan mudah, dapat digunakan 

secara bersama-sama dari mana saja dan kapan saja, serta menghemat tempat 

penyimpanan (Wiyarsih, 2015) termasuk dalam sistem pengarsipan dan pencarian 

data skirpsi (repository).  



 
  

Repository adalah tempat penyimpanan, dalam konteks kepustakawanan 

repository adalah suatu tempat dimana dokumen, informasi atau data disimpan, 

dipelihara dan didigunakan. Bahan-bahan digital yang dimaksud adalah seluruh karya 

ilmiah dan atau output intelektual yang dihasilkan oleh suatu perguruan tinggi. Ada 

juga yang mendefinisikan repository internal adalah tempat menyimpan seluruh karya 

yang dihasilkan oleh sivitas akademika suatu perguruan tinggi atau karya lain 

mengenai perguruan tinggi yang bersangkutan (Ainun, et al., 2017). 

Universtas XYZ merupakan instansi pendidikan yang memiliki beberapa 

fakultas seperti fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas sastra dan ilmu pendidikan, dan 

fakultas teknik dan ilmu komputer. Dengan jumlah mahasiswa yang sangat banyak dan 

terus bertambah setiap tahun nya,tentunya akan semakin banyak pula data dan 

informasi yang harus di simpan ke dalam database contohnya data skripsi mahasiswa. 

Saat ini pengumpulan file skripsi di Universitas XYZ masih dilakukan secara 

manual yaitu penulis atau mahasiwa harus memasukan data file skripsi kedalam sebuah 

CD-R lalu mengumpulkan nya ke petugas perpustakaan, hal ini mempersulit 

mahasiswa untuk mengumpulkan file skripsi, karena mahasiswa harus mengumpulkan 

file dalam bentuk CD-R dan harus datang langsung ke perpustakaan untuk 

meyerahkannya, terkadang saat mahasiswa ingin melakukan pengumpulan CD-R file 

skripsi terhambat karena petugas perpustakaan nya sedang tidak ada atau sedang terjadi 

antrian pengumpulan CD-R file dan  mahasiswa harus menunggu. Sistem ini juga 

menyulitkan petugas perpustakaan karna selain harus membuat list skripsi yang sudah 

di kumpulkan, petugas juga harus memindahkan file skripsi yang dikumpulkan 

mahasiswa ke dalam komputer perpustakaan satu per satu. Pengumpulan CD-R file 



 
  

skripsi ini juga sangat memakan tempat karena setiap tahun akan semakin bertambah, 

selain itu para dosen juga merasa kesulitan dalam mencari file skripsi mahasiswa 

bimbingan nya, karena harus mencari satu persatu skripsi yang ada di perpustakaan. 

Perpustakaan Universitas XYZ belum memiliki sistem pengarsipan skripsi, file skripsi 

yang dikumpulkan hanya di simpan pada hardisk khusus skripsi sehingga 

meningkatkan resiko terjadinya kehilangan data. Selain itu kepala program study 

kesulitan saat ingin menyetujui judul proposal skripsi mahasiswa karena tidak ada 

database skripsi mahasiswa terdahulu, hal ini mengakibatkan timbulnya resiko 

redudansi judul skripsi mahasiswa. Universitas XYZ juga belum memiliki sistem 

informasi dimana mahasiwa nya dapat melihat referensi judul skripsi dan jurnal skripsi 

dari mahasiwa alumni terdahulu, mahasiswa hanya dapat melihat list judul untuk 

peminjaman skripsi yang ada di perpustakaan. Hal ini sangat menyulitkan mahasiwa 

dalam hal mencari referensi untuk judul skripsi.  

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mengusulkan judul tentang 

“Aplikasi Mobile Repository Skripsi Mahasiswa ( Studi Kasus : Universitas xyz)” 

di harapkan dengan adanya aplikasi ini akan membantu petugas perpustakaan dalam 

mengelola data skripsi mahasiswa Universitas XYZ, membantu dosen dalam mencari 

file mahasiswa bimbingan nya, membantu kepala program studi untuk mengecek judul 

skripsi mahasiswa terdahulu dan dapat membantu mahasiswa dalam pengumpulan 

skripsi dan sebagai bahan referensi mahasiswa dalam mencari judul – judul skripsi dari 

mahasiswa alumni terdahulu. 



 
  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan diatas, maka penulis 

menulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengelola data Skripsi Mahasiswa pada Universitas XYZ ? 

2. Bagaimana merancang Aplikasi Mobile Repository Skripsi Mahasiswa (Studi 

Kasus : Universitas XYZ) ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancang sebuah sistem informasi yang dapat mengelola data skripsi 

mahasiswa pada universitas XYZ. 

2. Membuat sebuah sistem yang mempermudah mahasiswa yang akan 

mengumpulkan hasil skripsi dengan cara mengupload file skripsi dalam 

format Doc, Pdf, dan source kode program yang sudah di rar. 

3. Merancang sistem informasi yang mempermudah dosen dalam mencari file 

mahasiswa bimbingan nya. 

4. Merancang sistem informasi yang mempermudah mahasiswa dalam 

mencari referensi judul skripsi dari skripsi – skripsi alumni universitas 

XYZ. 

5. Merancang sistem informasi yang mempermudah kepala program studi 

untuk melihat judul skripsi mahasiswa terdahulu. 

 

 

 



 
  

1.4. Batasan Masalah  

Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. File yang di upload pada sistem ini, mengikuti file yang di masukan ke 

dalam CD-R seperti sebelum menggunakan sistem. 

2. Pembahasan sistem mulai dari proses penguploadan skripsi berupa naskah 

skripsi doc/pdf, jurnal skripsi, dan listing program dalam format doc/pdf 

yang dilakukan oleh mahasiswa sampai dengan proses pencarian judul 

skripsi sebagai referensi mahasiwa. 

3. Output yang dihasilkan dari sistem ini berupa grafik skripsi pertahun dan 

laporan bahwa skripsi atas nama mahasiswa A telah di upload kedalam 

sistem repository skripsi. 

4. Data yang bisa dilihat oleh mahasiwa yaitu hanya judul dan jurnal nya saja. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin di capai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mempermudah petugas perpustakaan dalam mengelola skripsi 

mahasiwa. 

2. Untuk mempermudah mahasiwa dalam proses pengumpulan file skripsi dan 

sebagai bahan refresnsi mahasiwa  dalam mencari judul skripsi. 

3. Membantu kepala program studi dalam melihat judul skripsi mahasiswa  

4. Membantu  dosen dalam mencari file skripsi mahasiswa bimbingan nya. 

1.6. Sitematika Penulisan 

Sistematika penulisan digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih 

jelas, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut : 



 
  

 

 

BAB I : PENDAHULUAN  

 Pada bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini berisikan tentang teori yang digunakan sebagai acuan dalam 

pengambilan data, analisis, hasil penelituan dan pengujian 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini akan dijelaskan metodelogi yang di pakai dalam penelitian yaitu 

tahapan penelitian, kerangka penelitian serta kerangka pengujian. 

BAB IV :  IMPLEMENTASI 

 Pada bab ini berisi tentang lingkungan implementasi, hasil implementasi, 

lingkungan pengujian serta hasil pengujian yang telah dilakukan. 

BAB V  : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang di peroleh dari hasil 

penelitian.  

BAB VI : PENUTUP  

 Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dam kontribusi yang diperoleh 

berdasarkan hasil penelitian 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


