
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Kemudahan dalam  mendapatkan  informasi adalah faktor yang sangat 

penting. Salah satu informasi yang  penting adalah informasi untuk mendapatkan 

informasi peminjaman space baliho dan media promosi di Universitas Muria 

Kudus untuk kepentingan Perguruan tinggi. Baliho adalah suatu media untuk 

promosi yang di cetak menggunakan print digital yang pada umumnya berbentuk 

portrait maupun lanscape. Baliho tersebut merupakan suatu bentuk 

penyederhanaan dari Bligho. Baliho seringkali dijumpai di sebuah event produk 

dan promosi dalam dunia pendidikan. Universitas Muria Kudus sebagai salah satu 

penyelenggara pendidikan perguruan tinggi di Kota Kudus memiliki space Baliho 

yang tersebar luas di Daerah kota Kudus dan sekitarnya. 

Baliho di Universitas Muria Kudus (UMK) Baliho berperan penting sebagai 

media promosi Universitas Muria Kudus dalam mengumumkan pendaftaran 

mahasiswa baru Universitas Muria Kudus, maupun memperkenalkan kegiatan – 

kegiatan yang ada di kampus. Sehingga tidak jarang unit atau organisasi 

kemahasiswaan yang ada di Universitas Muria Kudus menggunakan baliho 

sebagai media penyampaian informasi kegiatan-kegiatannya untuk dapat diketahui 

oleh khalayak umum untuk kesuksesan acara.  

Masalah yang timbul yaitu pada saat meminjam baliho Universitas Muria 

Kudus, mahasiswa ormawa atau unit harus datang ke kantor Lembaga Informasi 

dan Komunikasi di Universitas Muria Kudus untuk menanyakan terlebih dahulu, 

apakah baliho yang akan dipinjam tersedia atau tidak. Selanjutnya mahasiswa 

harus menanyakan Lokasi Baliho Universitas Muria Kudus, kemudian mahasiswa 

akan membuat surat permohonan peminjaman sementara baliho Universitas Muria 

Kudus, karyawan Linfokom akan menyampaikan hal tersebut kepada kepala 

Lembaga Informasi dan Komunikasi yang akan menyetujui peminjaman 

sementara baliho Universitas. Hal tersebut dapat menyebabkan proses 

peminjaman sementara baliho. Universitas Muria Kudus menjadi lama, 

dikarenakan informasi ketersediaan baliho tidak dapat diketahui secara langsung 



oleh peminjam. Pada saat ada proses permohonan peminjam, staff pada Linfokom 

kesulitan dalam melihat informasi pemakaian baliho yang sedang berlangsung, 

khususnya terkait apakah baliho yang sedang terpasang bisa ditumpuk dengan 

baliho lain atau tidak, serta kesulitan dalam mengetahui masa berakhirnya suatu 

peminjam baliho. 

Masalah yang lain adalah proses pembayaran pajak baliho UMK yang 

seringkali terlambat dari batas, di karenakan informasi pajak dan masa berlaku 

tidak terdokumentasikan dengan baik dan tidak adanya pengingat masa jatuh 

tempo pada pajak baliho tersebut. 

Oleh sebab itu penulis akan membuat sistem informasi yang dirancang untuk 

memperbarui sistem yang sudah ada untuk tugas Lembaga Informasi dan 

Komunikasi, dan juga mahasiswa organisasi yang sedang mencari informasi 

peminjaman baliho sementara Universitas Muria Kudus, maka penulis 

memberikan solusi dengan membuat Sistem Informasi Pengelolaan Baliho pada 

Universitas Muria Kudus Berbasis Web Responsif. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat diambil suatu 

perumusan masalah adalah bagaimana merancang dan membangun suatu sistem 

informasi peminjaman baliho di Universitas Muria Kudus sehingga dapat 

membantu unit dan ormawa dalam mendapatkan informasi tentang pengelolaan 

baliho Universitas Muria Kudus yang dapat dipinjam untuk promosi kegiatan.  

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak meluas dan tidak menimbulkan terjadinya 

permasalahan yang ada, maka penulis membatasi permasalahan yaitu: 

1. Program aplikasi yang dibuat merupakan rancangan awal sistem informasi 

yang ditujukan untuk pengelolaan data informasi baliho  di Universitas Muria 

Kudus. 

2. Data yang diolah meliputi data baliho, peminjam, pajak. 

3. Proses pada sistem informasi yang dihasilkan meliputi masa berlaku 

peminjaman baliho, masa berlaku pajak baliho, status pemasangan baliho. 



4. Pengguna sistem ini adalah admin pengelola bagian peminjaman baliho untuk 

Organisasi Mahasiswa di Universitas Muria Kudus dan Ormawa atau Unit 

sebagai user. 

5. Laporan yang dihasilkan mengenai laporan peminjaman baliho dan laporan 

pajak. 

 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah menghasilkan sistem informasi 

yang dapat memberikan informasi bagi ormawa dan Unit Universitas Muria 

Kudus terkait peminjaman baliho, sehingga pengelolaan baliho di Universitas 

Muria Kudus lebih mudah dan dapat mengetahui status peminjaman baliho. 

 

1.5. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan peneliti pada penelitian ini adalah : 

a. Bagi individu 

1. Sarana bagi mahasiswa untuk dapat menerapkan ilmu yang diperoleh 

selama perkuliahan atau diluar perkuliahan. 

2. Menerapkan ilmu yang telah didapatkan pada masa perkuliahan untuk 

diterapkn di lapangan. 

3. Sebagai tugas akhir menyelesaikan studi di program studi sistem informasi 

Universitas muria kudus. 

4. Menghasilkan sebuah sistem informasi yang dapat memberikan fasilitas 

kepada pengguna yang bersangkutan untuk mempermudah pengelolaan 

Unit Lembaga Informasi dan Komunikasi Universitas Muria Kudus. 

b. Bagi akademis 

1. Mengetahui seberapa jauh ilmu yang dapat diserap mahasiswa selama 

masa perkuliahan. 

2. Diharapkan mampu mengetahui seberapa jauh penerapan ilmu yang 

didapatkan mahasiswa, baik yang bersifat teori maupun praktel sebagai 

evaluasi tahap akhir. 

 

 



c. Bagi Instansi 

1. Membantu petugas dalam mengurus peminjaman baliho yang ada di 

Universitas Muria Kudus. 

2. Meningkatkan pelayanan organisasi kemahasiswaan (UKM) dan Unit di 

Universitas Muria Kudus. 

 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data-data yang akurat, relevan dan reliable, maka penulis 

melakukan pengumpulan data sebagai bahan penelitian dengan cara : 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, 

kepada lembaga terkait yang meliputi : 

a. Wawancara 

Metode wawancara atau yang disebut juga interview merupakan 

metode dengan cara bertanya dengan pihak bersangkutan, dengan tujuan 

untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kebutuhan sistem 

pengelolaan peminjaman baliho dengan petugas bagian peminjaman baliho 

di Universitas Muria Kudus. 

b. Observasi 

Selain metode wawancara dalam pengumpulan data, penulis juga 

mendatangi lokasi objek penelitian untuk melihat dan mengamati proses 

peminjaman baliho 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber 

yang sudah ada. Data ini dapat diambil dari buku–buku, dokumentasi dan 

literatur–literatur yang masih dalam pembahasan yang sama, meliputi : 

a. Studi Kepustakaan 

Metode studi kepustakaan merupakan salah satu metode pengumpulan 

data dengan mencari informasi di buku, laporan–laporan yang berkaitan 

dengan judul. Dan dapat dijadikan sebagai dasar teori serta dapat bahan 

perbandingan dalam penelitian yang akan dilakukan 



b. Studi Dokumentasi 

Metode studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dari 

literatur–literatur dan dokumentasi dari internet, buku ataupun sumber 

informasi lain. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang akan 

digunakan adalah dengan meminta data dari objek penelitian seperti data 

mengenai struktur organisasi, data bagian unit Lembaga Informasi dan 

Komunikasi, data lokasi baliho dan lain-lain. 

1.6.2. Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem merupakan salah satu proses terpenting 

dalam analisa sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan untuk 

perancangan sistem ini adalah dengan menggunakan metode waterfall. Menurut  

Shalahuddin dkk (2018) dalam bukunya mengatakan model air terjun 

menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau 

terurut.  

Dimana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga 

berurutan pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi 

kebutuhan pengguna lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan 

(planning), permodelan (modeling), konstruksi (construction), serta penyerahan 

sistem ke para pelanggan/pengguna (deployment), yang diakhiri dengan dukungan 

pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan.  

Dalam metode pengmbangan waterfall terdapat beberapa tahapan dalam 

pengembangan sistem meliputi : 

1. Analisis kebutuhan perangkat lunak 

Analisa kebutuhan perangkat lunak merupakan proses pengumpulan 

kebutuhan dilakukan secara intensif untuk mespesifikasikan kebutuhan 

perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang 

dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini 

perlu untuk di dokumentasikan. 

2. Desain 

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain 

pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur 

perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Tahap ini 



mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisi kebutuhan ke 

representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program pada tahap 

selanjutnya. 

3. Pembuatan kode program 

Pada tahap ini, desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. 

Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah 

dibuat pada tahap desain 

4. Pengujian 

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi lojik dan fungsional 

dapat dipastikan bahwa semua bagian telah diuji dan untuk mengetahui 

terdapat kesalahan atau tidak. 

5. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance) 

Ini merupakan tahap terakhir dalam model waterfall. Software yang sudah jadi 

dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam 

memperbaiki  kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. 

Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai 

kebutuhan baru. Namun, tahapan ini tidak dilaksanakan. 

1.6.3. Metode Perancangan Sistem 

Menurut Nugroho (2010) dalam bukunya tertulis bahwa UML merupakan 

bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma 

berorientasi objek. Pemodelan (modeling) sesungguhnya digunakan untuk 

penyederhanaan permasalahan – permasalahan yang kompleks sedemikian rupa 

sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. Berikut adalah jenis – jenis 

diagram UML, antara lain : 

1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem 

informasi yang akan dibuat. Use Case mendeskripsikan sebuah interaksi 

antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Use 

case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada didalam sebuah 

sistem informasi dan siapa saha yang berhak menggunakan fungsi – fungsi 

tersebut. 

2. Class Diagram 



Class Diagram atau diagram kelas menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefisian kelas – kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas 

memiliki apa yang disebut dengan atribut dan metode atau operasi 

3. Sequence Diagram 

Sequence Diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan yang diterima 

antar objek. Secara grafis menggambarka bagaimana objek berinteraksi satu 

lain melalui pesan pada sekuensi sebuah use case atau operasi. 

4. Statechart Diagram 

Statechart Diagram atau disebut dengan diagram mesin digunakan untuk 

menggambarkan perubahan status atau transisi dari sebuah mesin atau sistem 

atau objek. Diagram ini mengilustrasikan siklus hidup objek berbagai keadaan 

yang dapat diasumsikan oleh objek dan kejadian – kejadian (events) yang 

menyebabkan objek dari satu tempat ke tempat yang lain 

5. Activity Diagram 

Activity Diagram merupakan diagram yang menggambarkan work flow atau 

aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu 

yang ada pada perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa 

diagram aktifitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakuakn 

aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.7. Kerangka Pemikiran 

 

A.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMS 

 Lamanya Proses peminjaman Baliho  

 Ormawa atau unit tidak bisa 

mendapatakan informasi peminjaman 

baliho secara langsung 

 Sering terjadi keterlambatan pembayaran 

pajak baliho 

OPPORTUNITY 

 Proses peminjaman baliho 

terkomputerisasi menjadi lebih mudah 

untuk dikelola 

 Adanya teknologi internet sehingga 

Ormawa atau Unit bisa mengetahui 

informasi status peminjaman baliho 

 Adanya konsep reminder otomatis dalam 

sistem sehingga pembayaran pajak tidak 

ada lagi keterlambatan 

APPROACH 

 Bagaimana membangun suatu sistem 

informasi pengelolaan baliho yang dapat 

membantu unit Ormawa atau unit dalam 

mendapatkan informasi baliho. 

SOFTWARE DEVELOPMENT 

 Metode RPL : waterfall 

 Perancangan : UML (Unified Modelling 

Language) 

 Software : Sublime Text, Xampp, Chrome 

 Coding : PHP, Javascript 

 Database : MySQL 

 Testing : Black Box 

SOFTWARE IMPLEMENTATION 

 Sistem yang dibuat akan diterapkan di 

Lembaga Informasi dan Komunikasi 

Universitas Muria Kudus 

SOFTWARE MEASUREMENT 

 Kuesioner : pre – test dan post test 

RESULT 

Sistem Informasi Pengelolaan Baliho di Universitas 

Muria Kudus Berbasis Web Responsif 

 


