
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lembaga pendidikan tinggi merupakan instansi yang mencetak lulusan yang 

mampu menyelesaikan persoalan secara ilmiah dan logis. Penyelesaian masalah ini 

banyak dituangkan dalam bentuk karya ilmiah, dimana karya ilmiah bisa menjadi 

pemecahan berbagai macam persoalan sesuai dengan bidang kajiannya masing-

masing. Karya ilmiah yang dibuat ini tentu sangat dibutuhkan masyarakat sebagai 

salah satu sumber literatur untuk memberi penerangan kepada masyarakat dan 

dijadikan sebagai acuan dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat 

(Kurniawan, 2016). 

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Aisyiyah  Riau 

merupakan kampus yang mengkhususkan cakupan keguruan dan ilmu pendidikan 

yang berlandaskan nilai-nilai Islam. STKIP Aisyiyah memiliki 2 Program Studi 

yaitu Pendidikan Ekonomi dan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Visi 

dari STKIP Aisyiyah adalah menjadi sekolah tinggi penghasil tenaga pendidik yang 

memiliki kompetensi berlandaskan nilai-nilai Islam di Provinsi Riau tahun 2030, 

tentunya berbagai upaya dilakukan oleh STKIP Aisyiyah untuk menggapai misi 

tersebut. Peningkatan kualitas lulusan salah satunya dipengaruhi oleh sarana dan 

prasarana yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses 

pembelajaran. Teknologi informasi memberikan kemudahan dan keuntungan yaitu 

dapat diakses secara terbuka dan dapat digunakan secara bersamaan serta akses 

informasi dapat diperoleh dari jarak jauh. 

Salah satu bentuk dari teknologi informasi adalah sistem repository. 

Repository merupakan tempat penyimpanan yang bersifat online untuk 

mengumpulkan, mengelola, menyebarkan dan melestarikan karya-karya ilmiah 

yang dihasilkan dari civitas akademik sebuah perguruan tinggi. Dalam lingkup 

civitas perguruan tinggi, repository sendiri dikenal dengan repository institusi yang 

berhubungan erat dengan digital library (Saputri, dkk, 2016).  
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Penerapan sistem informasi repository memiliki tujuan untuk meningkatkan 

kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi, oleh karena itu perlu didukungnya 

kegiatan analisa pengelolaan teknik informasi yang sedang berjalan yang disertai 

dengan data dan informasi yang akurat. Selain itu sistem repository dapat dijadikan 

penunjang tambahan sebagai salah satu sarana dan prasarana yang mendukung saat 

diadakannya proses akreditasi pada lembaga pendidikan (Setemen, dkk 2012). 

Sejak berdiri pada tahun 2001 hingga saat ini STKIP Aisyiyah memiliki 

1143 mahasiswa, yang mana terdapat 262 aktif pada pada program studi pg-paud 

dan 78 mahasiswa aktif pada program studi pendidikan ekonomi. Untuk 

menyelesaikan gelar strata satu mahasiswa STKIP aisyiyah mempunyai kewajiban 

untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa laporan skripsi 

dan laporan praktek lapangan kerja. 

Kondisi saat ini karya ilmiah dalam bentuk hardcopy yang telah 

dikumpulkan diletakkan di perpustakaan sebagai bahan bacaan dan referensi untuk 

mahasiswa yang hanya bisa dibaca pada saat jam kerja perpustakaan. Sementara 

pada karya ilmiah dalam bentuk softcopy disimpan dalam sebuah lemari 

perpusatakaan, ketika mahasiswa meminjam maka pegawai perpustakaan akan 

mencari file softcopy dan mahasiswa bisa melihat langsung di komputer yang 

disediakan di perpustakaan. Pada proses pencarian karya ilmiah dalam bentuk 

softcopy pegawai perpustakaan mengaku bahwa terdapat beberapa karya ilmiah 

yang tidak ditemukan saat mahasiswa ataupun dosen pembimbing ingin meminjam 

softcopy karya ilmiah (Lampiran B). Mahasiswa membutuhkan informasi tentang 

penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan sebagai referensi dalam 

pengembangan penelitian. Permasalahan yang terjadi adalah mahasiswa kesulitan 

mendapatkan penelitian terdahulu, kurangnya up to date terkait penelitian yang 

sudah dilakukan secara menyeluruh, tidak adanya akses mahasiswa untuk melihat 

laporan secara online, dan minimnya backup data oleh pegawai perpustakaan. 

Kondisi yang telah diuraikan tersebut dapat merugikan STKIP Aisyiyah, baik itu 

kerugian yang dialami oleh mahasiswa, pegawai perpustakaan dan dosen 

pembimbing. Dari permasalahan diatas, maka akan dibangun sebuah sistem 

repository karya ilmiah. Sistem repository merupakan sistem perpustakaan 
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digital untuk menyimpan hasil-hasil penelitian mahasiswa ke dalam database 

(Ariyanto, 2010). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayat (2017), 

untuk dapat menyelesaikan masalah dalam penyimpanan yaitu dengan mewujudkan 

sebuah sistem yang lebih teratur dan mempermudah staf dalam melakukan 

pencarian data ketika dibutuhkan bukan hanya sekedar melakukan penyimpanan 

data, data data tersebut dapat dilihat dan diakses secara bersamaan dalam bentuk 

digital (Hidayat dkk, 2017). 

Prosedur pengembangan sitem menggunakan model waterfall. Model ini 

merupakan sebuah model yang tepat untuk membangun sebuah perangkat lunak 

yang tidak terlalu besar dan sumber daya manusia yang terlibat dalam jumlah yang 

terbatas (Satzinger dkk, 2010). Model ini melalakukan pendekatan secara sistematis 

dan urut mulai dari fase perencanaan, fase analisis, fase design dan fase 

implementasi. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus 

menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diangkat topik tugas akhir 

mengenai Sistem Repository Karya Ilmiah pada STKIP Aisyiyah Riau. Dengan 

adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pelayanan pada 

STKIP Aisyiyah Riau. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun sistem 

repository karya ilmiah pada STKIP Aisyiyah Riau. 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini terdapat batasan masalah, yaitu: 

1. Hak akses pada sistem yang akan dibangun adalah kepala 

perpustakaan dosen pembimbing dan mahasiswa. 

2. Analisa dan perancangan sistem menggunakan metode Object 

Oriented Analisys Diagram (OOAD) dengan menggunakan 4 diagram 

Unified Modeling Langguange (UML), yaitu diagram use case, 

diagram activity, diagram sequence dan diagram class. 
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3. Pengembangan menggunakan metode waterfall, yaitu fase 

perencanaan, fase analisis, fase design dan fase implementasi. 

4. Fase implementasi dibatasi hingga tahap pengujian yang dilakukan 

menggunakan blackbox testing. 

5. Sistem repository  ini dibuat berbasis website. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah merancang dan 

membangun sistem repository karya ilmiah agar dapat menjadi solusi terhadap 

pengelolaan laporan karya ilmiah pada STKIP Aisyiyah Riau. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem repository dapat mempermudah mahasiswa mendapatkan 

karya ilmiah yang ada pada STKIP Aisyiyah Riau. 

2. Sistem repository mempermudah kepala perpustakaan dan dosen 

untuk mengelola laporan karya ilmiah mahasiswa. 

3. Dengan adanya sistem repository, membantu pihak perpustakaan 

untuk mem-backup dan mengantisipasi hilangnya karya ilmiah 

mahasiswa. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memberikan 

gambaran umum tentang penelitian. Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri  

dari 6 (enam) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari Tugas Akhir ini, yang meliputi 

latar belakang, permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

dari pembahasan, manfaat yang didapatkan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas teori-teori yang berasal dari jurnal, buku, serta 

studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam 

pembuatan laporan Tugas Akhir.  
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam 

penyusunan Tugas Akhir. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

 Menjelaskan hasil analisa dan perancangan sistem yang digunakan pada 

saat ini, dan analisa sistem baru yang akan diusulkan pada Sekolah Tinggi 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Aisyiyah Riau. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai batasan implementasi, lingkungan 

implementasi dan hasil dari implementasi sistem, serta menjelaskan 

pengujian sitem. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan 

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, agar sistem repository 

karya ilmiah yang dibangun ini dapat dikembangkan lagi. 

 


