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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika STMIK AKAKOM 

Yogyakarta atau biasa disebut HMJ TI, merupakan suatu organisasi kemahasiswaan 

yang mencakup seluruh mahasiswa Teknik Informatika STMIK AKAKOM 

Yogyakarta yang saat ini memiliki banyak inventaris. Inventaris tersebut berasal dari 

kampus, kegiatan–kegiatan yang pernah dibuat, kenang–kenangan calon anggota, dan 

lain–lain. Dalam proses inventarisasi HMJ TI masih menggunakan metode manual 

yaitu dengan cara menulis di sebuah buku. 

Aplikasi inventarisasi berbasis komputer pada HMJ TI pernah dibuat oleh 

salah satu anggota HMJ TI berbasis android, namun pada implementasinya 

penggunaan aplikasi tersebut mengalami kendala, salah satunya yaitu harus diinstal 

pada perangkat pada platform android, sehingga kemudian aplikasi tersebut tidak 

digunakan lagi. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan aplikasi inventarisasi yang 

dapat diakses mudah di berbagai perangkat serta tidak hanya pada platform android 

saja.  

Bootstrap merupakan framework untuk membangun desain web secara 

responsif, artinya tampilan web yang dibuat dengan bootstrap akan menyesuaikan  
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ukuran layar dari browser yang digunakan baik di desktop, tablet ataupun perangkat 

mobile. Sehingga pembuatan web menggunakan bootstrap dapat digunakan untuk 

mengatur tampilan desktop saja dan apabila ditampilkan pada mobile browser maka 

tampilan web yang dibuat bisa beradaptasi sesuai layar.  

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul permasalahan untuk membuat 

aplikasi peminjaman barang pada HMJ TI dengan memanfaatkan teknologi 

framework Bootstrap untuk mendukung persyaratan tugas akhir. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan bagaimana menerapkan 

framework Bootstrap pada aplikasi peminjaman barang pada HMJ TI. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah : 

a. Barang yang dimaksud terdiri atas peralatan dan buku yang terdapat di HMJ TI 

STMIK Akakom Yogyakarta.  

b. Pengguna aplikasi ini adalah pengurus dan anggota MHJ TI STMIK Akakom 

Yogyakarta. 

c. Framework yang digunakan bootstrap 4 

d. Data barang yang digunakan tahun 2017 – 2018 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan framework 

bootstrap pada aplikasi peminjaman inventaris HMJ TI STMIK AKAKOM. 

1.5 Manfaat  Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diantaranya : 

a Membantu dalam pencatatan data barang HMJ TI 

b Membantu pengurus dan anggota HMJ TI untuk memantau keadaan barang yang 

ada di HMJ TI 

c Membantu salah satu program kerja rekomendasi sekretaris yaitu membuat 

aplikasi peminjaman barang untuk HMJ TI 

d Untuk menghasilkan laporan barang yang dapat digunakan sekretaris dalam 

menyusun laporan pertanggungjawaban HMJ TI 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada 

Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan sistematika penyampaian 

sebagai berikut : 

 

1. BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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2. BAB II LANDASAN TEORI. berisikan teori yang berupa pengertian dan 

definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan 

laporan skripsi serta beberapa literature yang berhubungan dengan penelitian. 

 

3. BAB III METODE PENELITIAN menjelaskan analisa sistem yang diusulkan 

dengan menggunakan berisikan gambaran singkat analisa proses, UML sistem 

yang berjalan.   

 

4. BAB IV IMPLEMENTASI PEMBAHASAN berisikan gambaran singkat dari 

sistem yang diimplementasikan, serta pembahasan yang di jabarkan secara satu 

persatu dengan menerapkan konsep sesudah adanya sistem yang diusulkan. 

 

5. BAB V PENUTUP berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa 

sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


