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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Laboratorium merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan praktikum 

ataupun percobaan yang berhubungan dengan ilmu fisika, ataupun bidang ilmu 

lainnya. Dalam laboratorium Program Studi Teknik Elektro terdapat kegiatan 

praktikum maupun pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen, Selain 

itu di laboratorium terdapat aset yang dibagi menjadi aset tidak lancar dan aset lain-

lain. Aset tidak lancar meliputi tanah, gedung, kendaraan, furniture, pembelian 

komputer dan peripheral pembelajaran, pembelian komputer dan peripheral kantor, 

sarana prasarana pembelajaran, serta sarana prasarana kantor. Dan aset lain-lain 

meliputi komputer software, pembelian dan pengembangan aplikasi serta aset 

lainnya.  

Laboratorium juga memiliki alat praktikum atau bahan habis pakai dan 

ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum maupun pembelajaran lainnya. 

Pengelolaan aset, bahan habis pakai atau alat praktikum dan ruangan masih 

dilakukan secara manual oleh laboran. Dengan pengelolaan yang masih manual 

tersebut, laboran kesulitan dalam mengontrol maupun memeriksa aset bahan habis 

pakai atau alat praktikum, maupun ruangan yang ada pada Laboratorium Teknik 

Elektro. 

Dari permasalahan diatas, penulis mendapat ide untuk membuat sebuah 

Sistem Pengelolaan dengan judul “Pengelolaan Digital Aset Pada Laboratorium 

Teknik Elektro Universitas Muria Kudus”. Yang diharapkan dengan adanya sistem 

tersebut dapat memberikan fasilitas kepada KaLab dan laboran dalam mengelola 

aset, alat praktikum atau bahan habis pakai, dan ruangan serta memberikan fasilitas 

kepada mahasiswa maupun dosen dalam mengakses informasi mengenai 

laboratorium. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Sesuai latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam 

skripsi ini antara lain : 
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a. Bagaimana sistem pengelolaan aset pada Laboratorium Teknik Elektro 

Universitas Muria Kudus ? 

b. Bagaimana membuat sistem yang mampu mengelola aset secara digital 

sehingga aset dapat dikelola dengan baik ? 

c. Bagaimana merancang digital aset dalam pengelolaan aset Laboratorium 

Teknik Elektro Universitas Muria Kudus ? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

 Dalam skripsi ini, ada beberapa batasan masalah yaitu: 

a. Sistem ini mempunyai 4 Hak Akses yaitu, Ka. Lab, Laboran,  Mahasiswa 

Teknik Elektro, dan Dosen Teknik Elektro.  

b. Pengelolaan aset yang ada pada sistem ini adalah aset tidak lancar yang 

ada pada Laboratorium Teknik Elektro. 

c. Ka.  Lab dapat mengelola data aset, data alat praktikum atau bahan habis 

pakai, data ruangan, memberikan konfirmasi peminjaman ruangan, 

sirkulasi peminjaman, sirkulasi pengembalian, sirkulasi pengadaan, 

sirkulasi pelaporan kondisi aset dan laporan tentang seluruh kegiatan 

yang ada pada laboratorium. 

d. Ka. Lab dapat mengelola data anggota yaitu Laboran, Mahasiswa dan 

Dosen. 

e. Laboran dapat mengelola data aset, data alat praktikum atau bahan habis 

pakai, data ruangan, sirkulasi peminjaman, sirkulasi pengembalian, 

sirkulasi pengadaan, sirkulasi pelaporan kondisi aset dan laporan tentang 

seluruh kegiatan yang ada pada laboratorium. 

f. Laboran hanya dapat mengelola data anggota yaitu Dosen dan 

Mahasiswa. 

g. Mahasiswa dapat melihat data alat praktikum atau bahan habis pakai, 

merequest peminjaman ruangan kepada KaLab. 

h. Dosen dapat melihat data aset dan data alat praktikum atau bahan habis 

pakai. 

i. Mahasiswa hanya dapat meminjam alat praktikum atau bahan habis 

pakai. 
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j. Peminjaman alat praktikum atau bahan habis pakai hanya dapat 

dilakukaan saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan tidak ada 

perpanjangan. 

k. Sistem ini dibangun berbasis web menggunakan bahasa pemrograman 

PHP, JavaScript, MySQL sebagai database, dan Apache sebagai web 

server. 

l. Metode analisis yang digunakan adalah metode SDLC dengan model 

Waterfall. 

 

1.4.  Tujuan 

 Adapun tujuan dari skripsi ini adalah: 

a. Mendeskripsikan sistem pengelolaan aset pada Laboratorium Teknik 

Elektro Universitas Muria Kudus. 

b. Membangun sistem yang mampu mengelola aset secara digital sehingga 

aset dapat dikelola dengan baik. 

c. Merancang digital aset dalam pengelolaan aset pada Laboratorium 

Teknik Elektro Universitas Muria Kudus. 

d. Memberikan fasilitas kepada KaLab dan Laboran dalam mengelola aset 

serta laporan laboratorium. 

e. Memudahkan mahasiswa dan dosen dalam mengakses informasi 

laboratorium. 

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan, maka uraian dan pembahasan pada 

penelitian ini disusun secara sistematis sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai penjabaran masalah yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan sistematika penulisan 

laporan skripsi. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori seputar penelitian yang dijadikan sebagai 

acuan laporan. 

BAB III METODOLOGI 

Berisi tentang metode pengembangan sistem, rancangan Unified 

Modelling Language (UML), kebutuhan fungsional maupun non-fungsional 

system serta rancangan antarmuka sistem. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil implementasi sistem dan hasil pengujian sistem. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini dan saran. 

 


