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OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMINJAMAN 
FASILITAS KAMPUS  DI UNIVERSITAS MA CHUNG  

( MA CHUNG E-EVENT) 
 

Hendro Poerbo Prasetiya1), Queen Anugerah Aguslia2) 
 

1), 2)  Sistem Informatika Universitas Ma Chung Malang  
Jl Villa Puncak Tidak N-01 Malang 65151 

Email : hendro.poerbo@machung.ac.id1), 321010006@student.machung.ac.i 2) 
 

Abstrak 
 
Selain perkuliahan, ada kegiatan yang lain di lingkungan 
kampus, yaitu kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan 
baik oleh organisasi kampus, staf dan dosen serta dari 
pihak luar.Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan 
berbagai pemakaian fasilitas kampus yang meliputi 
Gedung, hall, Ruang, Laboratorium, peralatan, 
kendaraan dll. Sayangnya selama ini pengelolaan dan 
peminjaman fasilitas kampus masih menggunakan cara-
cara manual.sehingga akan sangat membuang banyak 
waktu, tenaga dan pikiran. 

Untuk mendukung proses tersebut diatas perlu dibuatkan 
sebuah sistem informasi yang menangani semua 
pengelolaan dan semua transaksi Peminjaman fasilitas 
kampus, sehingga penanggung jawab fasilitas bisa 
bekerja lebih cepat, efisien dan optimal. 

Pembuatan Sistem Informasi Pengelolaan dan 
Peminjaman fasilitas kampus di Universitas Ma Chung 
yang dinamakan Ma Chung E –Event dapat memberikan 
kemudahan didalam pengelolaannya yang dilakukan oleh 
pihak penanggung jawab fasilitas dan juga memberikan 
kemudahan pada pihak yang akan menggunakan fasilitas 
kampus dalam hal perijinan, peminjaman dan 
pengembalian serta pengaturan penjadwalannya  

 Kata kunci:Sistem Informasi, Pengelolaan, Fasilitas, Ma 
Cung E-Event. 

1. Pendahuluan 

Kegiatan kuliah akademis bukan merupakan satu-
satunya kegiatan yang dilakukan dalam sebuah 
lingkungan universitas. Berbagai macam kegiatan di 
diselenggarakan baik berupa kegiatan organisasi kampus 
maupun berbagai acara yang melibatkan civitas 
akademika dan pihak luar yang diselenggarakan secara 
berkala ataupun tidak. 
 
Pada proses persiapan  penyelenggaraan kegiatan-
kegiatan tersebut tentu dibutuhkan banyak alokasi waktu, 
sumber daya manusia dan fasilitas kampus sebagai 
pendukung untuk memastikan kegiatan dapat berjalan 
dengan baik dan lancar Namun pada praktiknya proses 
pengelolaan dan peminjaman fasilitas yang sedang 
berlangsung saat ini semuanya bersifat manual. 
Pengelolaan dilakukan dengan mencatat semua data 

dengan menggunakan microsoft excel sedangkan 
peminjaman fasilitas dengan cara melakukan surat 
menyurat dan temu langsung antara pihak-pihak yang 
bertanggung jawab terhadap semua fasilitas kampus dan 
pihak penyelenggara acara sehingga keseluruhan proses 
menjadi tidak efisien dalam penggunaan sumber daya dan 
waktu.  
 
Untuk mendukung berlangsungnya proses pengelolaan 
dan peminjaman berbagai fasilitas supaya lebih optimal 
dan lebih baik, diperlukan  sebuah sistem 
informasi.Sistem informasi adalah seperangkat 
komponen yang saling terkait yang mengumpulkan, 
memproses atau memanipulasi, menyimpan, dan 
mendistribusikan informasi untuk mendukung 
pengambilan keputusan dan pengontrolan dalam sebuah 
organisasi[1]. Sistem informasi Pengelolaan dan 
Peminjaman fasilitas kampus ini dapat memberikan 
kemudahan didalam pengelolaannya yang dilakukan oleh 
pihak penanggung jawab fasilitas dan juga memberikan 
kemudahan pada pihak yang akan menggunakan fasilitas 
kampus dalam hal perijinan, peminjaman dan 
pengembalian serta pengaturan penjadwalannya. 
 
Dalam penelitian ini  di gunakan metode SDLC, yaitu 
metode yang menggunakan pendekatan sistem yang 
disebut dengan pendekatan air terjun (waterfall 
approach). Dalam pendekatan ini setiap tahapan 
pengerjaan sistem akan dilakukan secara berurut menurut 
dari perencanaan, analisa, desain, imlementasi dan 
perawatan[2] 
 
Luaran dari penelitian ini adalah sebuah Sistem Informasi 
pengelolaan dan peminjaman fasilitas dalam platform web 
based  yang diberi nama Ma Chung E-Event. Sistem 
Informasi ini akan memudahkan pengelolaan, dapat 
meminimumkan konsumsi waktu yang dibutuhkan 
dalam proses pengajuan dan persetujuan aplikasi 
peminjaman fasilitas antara pihak peminjam (panitia 
kegiatan) dengan penanggung jawab, memberi 
kemudahan peminjam untuk memeriksa ketersediaan 
jadwal penggunaan fasilitas untuk waktu yang ditentukan 
pada saat aplikasi peminjaman diajukan dengan cepat dan 
tepat serta dapat memaksimalkan keteraturan pencatatan 
histori penggunaan fasilitas, peminjaman, dan 
pengembaliannya. 
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Penelitian yang khusus membahas pengelolaan dan 
peminjaman fasilitas kampus belum pernah ada, tetapi 
ada beberapa penelitian yang hampir mirip yang berhasil 
didapat. Dalam penelitian yang berjudul “Sistem 
Informasi Inventory dan Peminjaman Barang pada 
Laboratorium Program Studi Sistem Komputer” dapat 
disimpulkan bahwa sistem inventory dan peminjaman 
ini bermanfaat untuk memantau data- data kepemilikan 
inventaris dan aliran keluar masuk penggunaan barang 
dengan menggunakan prinsip paperless namun tidak 
menghilangkan etika simpan pinjam barang[6]. 
Sedangkan dalam penelitian yang berjudul “Rancang 
Bangun Sistem Informasi Administrasi Surat Menyurat 
Fakultas (Studi Kasus: Fakultas Sains dan Teknologi 
Universitas Ma Chung)” bertujuan mengembangkan 
sistem surat menyurat yang bersifat prosedural dengan 
integrasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan 
perantara sistem informasi. Pada akhir penelitiannya 
dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang dibuat 
dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam 
memproses persetujuan surat dan pengarsipan yang 
dilakukan secara sistematis menjadi lebih terorganisir[7]. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa Penelitian ini 
merupakan gabungan dari dua penelitian terdahulu yang 
disebutkan diatas. 
 
Dengan adanya sistem ini,  diharapkan  proses 
pengelolaan dan  peminjaman fasilitas  dapat  berjalan  
dengan  lebih  lancar  dan  meminimumkan  penggunaan 
waktu dan kertas, di mana hal ini sesuai dengan budaya 
Universitas Ma Chung untuk mengaplikasikan budaya 
paperless. 

2. Pembahasan 

2.1. Metodologi dan Analisa 
Metode yang digunakan adalah metode SDLC (System 
Development life Cycle).  

 
Gambar 1. Diagram SDLC 

 
Tahap-tahap didalam SDLC yaitu : 
1. Perencanaan pada tahap ini dilakukan analisis 

kebutuhan 
2. Desain Pada tahap ini spesifikasi kebutuhan yang 

sudah diperoleh dari fase pertama dipelajari dan 
desain sistem dipersiapkan.  

3. Pengembangan Pada tahap ini sistem mulai 
dibangun dengan membangun seluruh bagian sistem 

sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat dan 
kemudian diuji apakah telah berfungsi dengan baik. 

4. Implementasi Pada tahap ini sistem diterapkan untuk 
selanjutnya dapat digunakan oleh semua pengguna 

5. Pemeliharaan Pada tahap ini dilakukan pembenahan 
untuk isu-isu yang muncul berkaitan dengan 
pemakaian sistem setelah diterapkan dalam proses 
bisnis yang nyata. 

2.2. Analisa Sistem Lama 
Dalam pelaksanaan proses pengelolaan dan peminjaman 
fasilitas yang sedang berjalan saat ini, ada beberapa 
entitas yang terlibat,yaitu :  
1. Peminjam (mahasiswa, staff/Dosen dan pihak luar ) 
2. Penanggung jawab fasilitas (direktorat P2K)  

Jenis fasilitas yang dapat dipinjam untuk keperluan 
khusus terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu:  
1. Gedung/Hall, Kolam renang  
2. Tempat,Ruang Kelas, Laboratorium, taman,parkir 
3. Perlengkapan Fasilitas 
4. Kendaraan  
 
Prosedur yang berlaku saat ini untuk peminjaman 
fasilitas secara keseluruhan masih bersifat manual. 
Proses melibatkan peminjam yang merupakan 
mahasiswa  maupun  staf  yang  terlibat  sebagai  panitia  
dalam  penyelenggaraan suatu acara atau kegiatan baik  
yang bersifat insidental maupun rutin, dengan proses 
sebagai berikut:  
a. Pembuatan surat permohonan ijin penggunaan suatu 

fasilitas yang dibuat secara manual kemudian 
diserahkan secara manual kepada staf P2K untuk 
perijinan penggunaan fasilitas. Proses ini sangat 
mungkin sekali terkendala dengan terlambatnya surat 
tersampaikan kepada pihak yang berwenang dengan 
berbagai macam penyebab.  

b. Setelah surat pengajuan diterima dan diperiksa oleh 
pihak P2K, maka staf P2K menindaklanjuti 
permohonan tersebut dengan memeriksa ketersediaan 
fasilitas yang akan dipinjam pada waktu yang 
diajukan. Pemeriksaan ini juga dilakukan secara 
manual dari pencatatan yang sudah dilakukan oleh 
pihak P2K secara manual. Proses ini memakan 
waktu cukup lama karena pemeriksaan dilakukan 
secara manual.  

c. Dari hasil pemeriksaan apabila jadwal tidak tersedia, 
maka P2K menginformasikan penolakan dengan 
memberikan alternatif solusi yang bisa dipilih oleh 
peminjam jika ada alternatif yang tersedia. Namun 
jika jadwal yang diminta tersedia maka surat 
persetujuan disampaikan kepada peminjam dan 
fasilitas dapat digunakan pada saat yang sudah 
ditentukan 

 
2.3. Analisa Kebutuhan 
Sedangkan Analisa Kebutuhan seperti terdapat pada tabel 
dibawah ini. 
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Tabel 1. Analisa Kebutuhan 
Login Login merupakan proses pengujian 

keberadaan dan status aktif identitas 
akun pengguna. Apabila pengguna 
memiliki  username dan password yang 
telah terdaftar dan dalam keadaan aktif 
maka pengguna tersebut dapat 
mengakses fitur-fitur yang ada di sistem 
sesuai dengan hak akses akun yang 
dimiliki 

Pengelolaa
n dan 
peminjama
n fasilitas 

Pada proses ini, peminjam dapat 
melihat informasi ketersediaan jadwal 
penggunaan fasilitas dan mengajukan 
peminjaman. Staff P2K juga dapat 
melihat ketersediaan jadwal 
penggunaan fasilitas dan memeriksa 
pengajuan peminjaman. 

Pengembal
ian Fasiitas 

Setelah selesai menggunakan fasilitas 
maka peminjam dapat mengajukan 
pengembalian fasilitas dan staff P2K 
bertugas untuk melakukan konfirmasi 
pengembalian fasilitas 

Pelaporan Laporan penggunaan fasilitas dapat 
digunakan oleh P2K untuk mengetahui 
histori peminjaman, pemakaian, dan 
pengembalian fasilitas dengan 
pencatatan yang lebih rapi dan otomatis 

Pengelolaa
n data 
master 

Pengelolaan data master dapat 
digunakan oleh admin untuk mengelola 
data master pengguna dan fasilitas serta 
dapat juga digunakan oleh P2K untuk 
mengelola data master fasilitas 

 
2.4.Perancangan 
Langkah perancangan terdiri dari beberapa tahap 
rancangan yaitu : 
 
2.4.1. Perancangan Flowchart. 
Flowchart adalah gambaran diagram yang melukiskan 
langkah-langkah prosedur jalannya suatu sistem atau 
program. Diagram ini berfungsi untuk memudahkan 
dalam proses evaluasi.[3]. Flowchart dari sistem diatas 
diantaranya adalah flowchart sistem peminjaman, dan 
Pengembalian 

 
2.4.2.Perancangan Conteks Diagram 
Ada empat peran yang terlibat dalam system ini sebagai 
berikut : 
a. Admin berfungsi untuk melakukan pemeliharaan 

dan pembaharuan data-data master yang terdiri dari 
master admin dan template surat. 

b. Peminjam  memiliki  hak  untuk  mendaftarkan  
acara,  mengajukan peminjaman dan pengembalian 
fasilitas. 

c. PIC  unit  memiliki  bertugas  untuk  memberikan  
konfirmasi  untuk peminjaman dan pengembalian 
yang diajukan oleh peminjam. 

d. P2K bertugas untuk memberikan konfirmasi untuk 
peminjaman dan pengembalian yang diajukan oleh 
peminjam serta dapat mengakses laporan inventaris 
dan histori penggunaan fasilitas 

Konteks Diagram dari sistem ini dapat diihat pada gambar 
2. 
 

 
Gambar 2. Rancangan Conteks Diagram 

 
2.4.3.Rancangan DFD 
DFD atau Data Flow Diagram adalah teknik grafis 
yang menggambarkan aliran data melalui sebuah sistem 
dan merubah data yang bergerak dari input ke output.[4] 
Didalam sistem ini terdiri dari beberapa DFD level 1 dan 
DFD level 2. Salah satu contoh DFD level 2 seperti 
terlihat di gambar 3. 
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Gambar 3. Rancangan DFD level 2 

 
2.4.4.Perancangan ERD 
ERD atau Entity Relationship Diagram adalah sebuah 
diagram yang menggambarkan entitas yang terlibat 
dalam suatu sistem basis data yang disertai juga 
dengan gambaran relasi antara tiap-tiap entitasnya.[5] 

 
2.4.5.Perancangan Basis Data 
Basis data merupakan sekumpulan data terorganisir 
yang dapat diakses oleh banyak aplikasi dengan 
penyimpanan data terpusat dan redundansi data yang 
terkendali.[1]. Didalam pembuatan sistem ini terdapat 
27 tabel. 

 
2.5. Hasil  
Berikut merupakan hasil implementasi dari rancangan 
yang sudah dibuat sebelumnya dan telah dibangun 
menjadi suatu sistem. 

 
2.5.1.Login 
Login telah dapat digunakan dengan baik dan semua 
peran dapat mengakses halaman-halaman dengan hak 
akses menu masing-masing sesuai dengan peran. Dan 
untuk akses yang dilakukan oleh pengguna sistem yang 
tidak memiliki hak untuk peran tertentu telah berhasil 
dicegah.Tampilan login seperti telihat di gambar 4. 
 

 
Gambar 4. Tampilan login 

 
2.5.2.Peminjaman 
Halaman ini digunakan oleh peminjam untuk membuat 
peminjaman. Pada halaman ini terdapat nomor surat 
dan penerima surat di mana pengguna dapat membuat 
peminjaman beberapa fasilitas sekaligus dalam satu 
surat. Proses dimulai dengan memilih judul acara. 
Jika acara yang dimaksud tidak ada dalam daftar, maka 
pengguna dapat mendaftarkan acara baru dengan 
memilih tombol ‘Baru’. Sebagian dari tampilan pinjaman 
seperti terlihat di gambar 5 dan gambar 6. 
 

 
 Gambar 5. Tampilan Pinjaman 
 

 
Gambar 6. Tampilan pinjaman ruang 
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2.5.3.Persetujuan Peminjaman 
Pada halaman ini PIC unit atau P2K dapat mengakses 
surat-surat peminjaman yang ditujukan pada unit 
mereka, yang baru masuk dan belum direview. Pada 
halaman ini, untuk satu nomor surat PIC unit atau P2K 
dapat mengkonfirmasi beberapa item peminjaman dari 
satu surat peminjaman, baik hanya sebagian maupun 
seluruhnya. Contoh Tampilan persetujuan terlihat pada 
gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Tampilan Persetujuan 

 
2.5.4.Pengembalian Fasilitas 
Pada halaman ini ketika peminjam ingin mengembalikan 
fasilitas dan memilih penerima surat maka sistem akan 
menampilkan peminjaman-peminjaman yang 
sebelumnya diajukan pada unit bersangkutan dan telah 
disetujui.Tampilan pengembalian fasilitas terlihat dalam 
gambar 8. 
 

 
 Gambar 8 tampilan pengembalian fasilitas 
 

2.5.5.Kalender Acara 
Halaman ini menampilkan jadwal peminjaman fasilitas 
yang ditampilkan dalam bentuk-bentuk icon. Jika ada 
peminjaman maka latarbelakang icon akan berubah 
warna. Pengguna dapat memilih icon untuk mengetahui 
jadwal apa saja yang ada pada tanggal tersebut. Tampilan 
kalender acara seperti terlihat pada gambar 9. 
 

 
Gambar 9. Tampilan Kalender acara 

 
2.5.6.Laporan 
Laporan jadwal penggunaan kendaraan. Jadwal yang 
ditampilkan pada laporan ini adalah penggabungan 
jadwal regular dan peminjaman yang telah disetujui. 
Salah satu tampilan laporan terlihat dalam gambar 10. 
 

Gambar 10. Tampilan laporan 
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2.6. Uji Coba 
Berikut  merupakan  hasil  pengujian  yang  dilakukan  
untuk  mengetahui kinerja sistem yang telah dibangun: 
1. Tes hak akses dilakukan dengan mencoba memilih 

hak akses yang tidak sesuai dengan peran 
sebenarnya, dan website menolak permohonan 
akses pengguna. Selain itu website telah berhasil 
menampilkan menu sesuai dengan hak akses 
masing-masing identitas pengguna berbeda yang 
telah dicoba untuk login  

2. Tes peminjaman dan pengembalian dilakukan dengan 
beberapa kali mengirimkan aplikasi permohonan 
peminjaman dan pengembalian fasilitas dari berbagai 
kategori dan kepada unit yang berbeda-beda dan 
sebagai hasilnya PIC unit dan P2K menerima aplikasi 
pemijaman dengan sangat cepat tanpa jeda waktu yang 
terlalu lama  

3. Tes persetujuan peminjaman dan pengembalian 
dilakukan dengan beberapa kali mengirimkan 
konfirmasi permohonan baik peminjaman maupun 
pengembalian fasilitas dan sebagai hasilnya 
peminjam berhasil menerima notifikasi update yang 
terjadi  

4. Tes penarikan laporan dilakukan dengan menarik 
laporan jadwal penggunaan kendaraan dan sopir dan 
laporan yang dihasilkan telah berhasil menampilkan 
data yang diinginkan Tes penarikan surat Tes 
penarikan surat dilakukan dengan menarik beberapa 
kode surat dan sistem telah berhasil memberikan 
keluaran berupa surat yang dimaksud dalam bentuk 
file pdf 

3. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil sistem yang telah dibangun, dapat 
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sistem telah dapat bekerja dengan baik dengan 

menampilkan informasi-informasi yang dibutuhkan 
oleh pengguna sistem peminjaman 

2. Sistem yang telah dibuat dapat meminimumkan 
konsumsi waktu karena  setelah peminjam 
mengirimkan peminjaman maupun pengembalian, 
PIC unit maupun P2K dapat langsung mengakses 
permohonan yang diterima saat itu juga 

3. Sistem yang dibuat memastikan surat menyurat 
terkait dengan peminjaman fasilitas tidak akan hilang 
dan terarsip dengan baik secara digital 
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