
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pada era globalisasi saat ini dimana kemajuan teknologi infornasi dan 

komunikasi berkembang dengan pesat, sudah merupakan hal yang wajar bahwa 

kita memanfaatkan perkembangan teknologi ini sebagai penunjang untuk 

memudahkan aktivitas kita sehari-hari baik dalam bidang pendidikan, manajemen 

perusahaan maupun kebutuhan pribadi. Adanya penemuan smartphone, sistem 

operasi android dan jaringan wi-fi juga membawakan kita pada era digital baru 

yang bisa kita dinikmati dalam genggaman tangan kita masing-masing. 

 Universitas Internasional Batam (UIB) merupakan salah satu universitas 

terkemuka yang terletak di kota Batam. Didirikan pada tahun 2000, UIB sekarang 

sudah menjadi Universitas terkemuka yang diminati para calon mahasiswa setiap 

tahunnya. Sebagaimana sebuah Universitas terkemuka dan ter-digitalasi, UIB 

dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti laboratorium komputer, video 

conference room, perpustakaan digital, jaringan internet dan lain-lain. Akses data 

akademik mahasiswa juga dapat dilakukan melalui website UIB. 

 Proses pengelolaan data akademik dan pelayanan operasional di UIB 

dilakukan oleh cabang organisasi bagian operasional yakni Biro Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). BAAK memiliki tugas pokok 

diantaranya  menyediakan layanan akademik bagi para mahasiswa maupun para 

dosen dan menyediakan data informasi akademik yang akurat bagi Universitas 

maupun pihak berkepentingan yang lain. Oleh karena itu, sistem informasi yang 

digital, terorganisir dan terpadu memiliki peran penting utnuk mewujudkan 

informasi akademik yang akurat tersebut. UIB memiliki sistem informasi 

akademik mahasiswa untuk menyimpan, melacak, mengubah dan mengelola data 

informasi mahasiswa, yang dapat dilakukan melalui komputer. Namun daripada 

itu, untuk pengelolaan data Alat Tulis Kantor (ATK), UIB masih menggunakan 

sistem manual dan tidak terorganisir. 

 Fungsi ATK sebagai pendukung memiliki peranan yapng penting dalam 

kelancaran operasional sebuah organisasi sehari-hari. Walaupun sering dianggap 
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tidak penting, bagian ATK merupakan sebuah bagian esensial dalam kebutuhan 

aktivitas sebuah organisasi (essential need). Oleh sebab itu sistem manajemen 

ATK yang baik dan optimal merupakan sebuah kewajiban bagi organisasi. 

Dimana dengan dibentuknya suatu sistem manajemen ATK yang baik, dapat 

mempermudah tugas staff dan admin dalam menyediakan ATK tersebut.  

 Pada UIB, dosen-dosen mengambil ATK untuk ruangan perkuliahan di 

BAAK. Setelah itu, BAAK akan mencatat transaksi peminjaman ATK tersebut 

secara manual. Dikarenakan transaksi tersebut dilakukan secara manual dan juga 

kurang terkendali (lack of control), pemeriksaan dara ATK memakan waktu dan 

sering terjadi ketidaktelitian dalam pengecekan data ATK. Kurangnya 

pengendalian juga membuat administratsi BAAK susah untuk mengetahui apabila 

ada ATK yang telah hilang ataupun rusak.  

 Berdasarkan ulasan diatas, dapat disimpulkan bahwa masalah manajemen 

ATK di UIB merupakan masalah  transisi atau peralihan dari sistem manual ke 

digital.  Oleh karena itu, penggunaan sistem digitalisasi di UIB diharapkan dapat 

digunakan untuk mencatat kekurangan ATK tersebut sehingga sistem manajemen 

tersebut dapat beroperasi secara baik, tepat dan efisien, serta dapat berdampak 

pada kinerja BAAK yang lebih ideal. Perancangan sistem manajemen tersebut 

membutuhkan adanya proses mencatat ATK yang telah tersedia, terpinjam, dan 

hilang. Agar dapat mempermudahkan administrasi BAAK untuk mengetahui 

ATK yang perlu diganti tersebut maka dibutuhkanlah sebuah sistem yang 

mencatat peminjaman ATK berbasis Android. Oleh sebab itu, penulis menyusun 

Laporan Kerja Praktek tersebut dengan judul “Perancangan Sistem Manajemen 

ATK Pada BAAK UIB Berbasis Android”. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

 Sistem Manajemen yang dirancang dalam kerja praktek ini ialah sistem 

yang mencatat peminjaman, pengembalian ATK dan ATK yang hilang berbasis 

android untuk mempermudah pekerjaan administrasi BAAK. Ruang lingkup 

daripada perancangan sistem ini adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi aplikasi terdiri dari peminjaman, pengembalian, 

pengembalian ATK hilang. 
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2. Aplikasi akan memiliki fungsi QR code scanner untuk mengetahui 

ruangan dimana ATK tersebut terpinjam, dikembalikan maupun hilang. 

3. Aplikasi akan memiliki fungsi pengembalian ATK yang telah hilang 

dimana kejadian seperti ATK yang hilang telah dikembalikan. 

 

1.3. Tujuan Proyek 

 Tujuan yang ingin dicapai oleh aplikasi tersebut antara lain: 

1. Merancang dan mengimplementasikan sebuah aplikasi yang dapat 

mempermudahkan perkerjaan administrasi BAAK. 

2. Meneliti kemampuan efisiensi aplikasi dalam pekerjaan administrasi 

BAAK. 

3. Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan Strata-1 (S-1). 

 

1.4. Luaran Proyek 

 Keluaran dari proyek ini adalah sebuah sistem pencatatan ATK dalam 

bentuk android yang mampu mempermudahkan pekerjaan administrasi BAAK. 

 

1.5. Manfaat Proyek 

 Berikut manfaat yang diperoleh dari perancangan sistem ini, yakni: 

1. Bagi Akademisi 

 Memberi manfaat sebagai kajian ilmu dan juga menambah referensi dalam 

manajemen ATK. 

2. Bagi Instansi 

 Membantu memudahkan administrasi BAAK dalam mencatat ATK yang 

tersedia 

3. Bagi Penulis 

 Mempelajari kelebihan maupun kelemahan dari aplikasi manajemen ATK 

berbasis android tersebut sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

pengembangan aplikasi selanjutnya. 

 

 

1.6. Sistematik Pembahasan 
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 Berikut adalah kerangka laporan yang terbagi menjadi beberapa bab, yakni: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 Bab ini mencakup latar belakang, ruang lingkup, tujuan, lauran dan  

manfaat proyek. 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

 Bab ini merupakan penerapan dari teori orang lain dan analisis masalah 

yang dihadapi 

BAB 3 GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 Bab ini berisikan struktur, identitas dan aktivitas Instansi/organisasi. 

BAB 4 METODOLOGI 

 Bab ini mancakup mengenai desain, metode dan pendekatan yang 

digunakan dalam pembuatan aplikasi. 

BAB 5 ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

 Bab ini mencakup proses pengambilan data dan kendala dalam 

mengimplementasikan sistem tersebut. 

BAB 6 IMPLEMENTASI 

 Bab ini mencakup proses implementasi aplikasi dan umpan balik setelah 

aplikasi diimplementasikan. 

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini mencakup rangkuman laporan secara ringkas dan saran penulis 

kepada pengguna. 
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