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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengembangan Industri yang terdapat pada UMKM dalam meningkatkan 

ekonomi Indonesia diprioritas karena UMKM merupakan tulang punggung 

kerakyatan sistem ekonomi dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, 

pengembangannya dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian 

daerah. UMKM Industri ada beberapa jenis usahanya seperti usaha kuliner, 

kerajinan kulit, bidang otomotif dan usaha elektronik (S. Almasik, A. Atmadja, 

2021) 

Platform merupakan sebuah wadah digital yang banyak dipakai manusia 

untuk berbagai keperluan. Platform adalah suatu wadah yang dugunakan untuk 

menjalankan suatu sistem yang sesuai dengan rencana program yang telah dibuat. 

Contohnya untuk kerjasama melalui diskusi online, maka platform yang digunakan 

berbasis digitalisasi. (Eka Yuda Wibawa, 2021) 

Kolaborasi merupakan proses bekerja sama untuk memberikan gagasan atau 

ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. 

Kolaborasi adalah hubungan antar organisasi yang saling berpatisipasi dan saling 

menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi manfaat, 

dan bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk 

menyelesaikan berbagai masalah. (Raya & Sabangau., 2019) 

Penelitian terdahulu oleh (Neni Herlina, 2020) “Platform Kedaireka tempat 

kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri untuk mewujudkan ekosistem reka cipta 

kampus merdeka. Platform ini dibangun untuk optimisme antara dunia kerja yang 

memiliki berbagai masalah dan kebutuhan, dan dapat bertemu dengan dunia 

Pendidikan tinggi yang memiliki berbagai solusi untuk masalah tersebut.  

 

 

https://www.catalystindonesia.id/info/inovasi
https://www.catalystindonesia.id/info/inovasi
https://www.catalystindonesia.id/info/penyelesaian-masalah
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Permasalahan yang ada pada penelitian Perguruan Tinggi dan Industri di 

Pulau Bengkalis saat ini terjadinya miskomunikasi dan misinformasi. Tanpa adanya 

kolaborasi yang intensif antara dunia kerja dengan dunia pendidikan tinggi, maka 

tidak akan terciptanya hasil maksimal jika masing-masing pihak berjalan secara 

individu. Pengembangan ilmu dan teknologi di Perguruan Tinggi masih belum 

berorientasi pada pemenuhan kebutuhan atau pemecahan permasalahan Industri.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diusulkan sebuah Platform 

Kolaborasi Perguruan Tinggi dan Industri berbasis web. Pada sistem ini akan 

menjadi wadah bertemunya antara Perguruan Tinggi dan Industri. Platform ini juga 

merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan Program Kampus 

Politeknik Negeri Bengkalis. Di aplikasi ini Industri dapat memberikan penawaran 

masalah bisnis untuk diselesaikan bersama-sama yang dapat melibatkan Perguruan 

Tinggi, dosen dan mahasiswa, Perguruan Tinggi dapat menawarkan usulan 

penyelesaian masalah (dalam berbagai macam bentuk hasil penelitian, ide, gagasan, 

produk, dll) untuk digunakan oleh Industri. Maka dapat mendorong terbentuknya 

ekosistem kolaborasi yang lebih erat dan terakselerasi antara kampus dan Industri.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan 

beberapa permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana Industri mengajukan peluang cipta yang perlu dipecahkan? 

2. Bagaimana diskusi antara Perguruan Tinggi dan Industri disatu 

platform? 

3. Bagaimana proses dosen mengajukan ide solutif yang berhubungan 

tentang Industri? 
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1.3 Batasan Masalah 

Menuju penelitian yang terstruktur dan terfokus dengan baik maka perlu 

disusun ruang lingkup permasalahan atau pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan sistem ini berbasis web menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dengan framework laravel dan database MYSQL  

2. Studi kasus penelitian ini adalah Kampus Politeknik Negeri Bengkalis 

dan Industri di Pulau Bengkalis. 

3. Platform ini dibuat mengenai sistem kolaborasi antara Perguruan Tinggi 

dan Industri dalam berdiskusi dan berkolaborasi sebuah permasalahan 

yang terjadi pada dunia usaha. 

4. Pada sistem ini terdapat Fitur yaitu ruang diskusi dan informasi. 

1.4 Tujuan  

Adapun tujuannya adalah membuat platform kolaborasi Politeknik Negeri 

Bengkalis dengan Industri berbasis web sebagai upaya untuk saling mengenal dan 

menyelesaikan berbagai isu sosial masyarakat, masalah Perguruan Tinggi dan 

tantangan Industri melalui ruang diskusi atau komunikasi antar pengguna seperti 

berkomunikasi melaui via whatsapp pada suatu bidang permasalahan, dan setiap 

kegiatan pemecahan masalah yang sudah dilaksanakan akan dipublis apabila di 

setujui oleh pihak Industri. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari pembuatan website ini adalah antara lain: 

1. Mempermudah untuk bertemunya Perguruan Tinggi dan Industri 

2. Pengetahuan dosen selalu diperbaharui dan dapat menyampaikan ide 

dan solusi dalam suatu permasalahan Industri. 

3. Industri mendapatkan solusi dari permasalahan yang diajukannya. 
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1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah: 

1. Identifikasi Masalah 

Melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang 

bersangkutan dengan cara turun ke lapangan. 

2. Pengumpulan Data 

Melakukan pengumpulan data dengan cara studi literatur mengacu pada 

jurnal, Tugas akhir dan website-website resmi lainnya.  

3. Perancangan 

Pada perancangan ini yaitu pembuatan dan penggambaran sistem yang 

akan dibuat dari perancangan use case, activity diagram, ERD dan 

Interface. Aplikasi ini akan dirancang menggunakan Bahasa 

pemrograman PHP dengan framework laravel serta menggunakan 

Mysql sebagai sistem manajemen basis data. 

4. Pembuatan aplikasi 

Pada tahap ini yaitu membangun aplikasi berbasis web yang diusulkan 

telah melewati tahap perancangan. 

5. Pengujian 

Pada tahap ini akan dilakukan kepada Perguruan Tinggi dan Industri. 
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