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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Dewasa ini penerapan sistem informasi pada suatu instansi pemerintah 

maupun swasta sangat dibutuhkan karena perkembangan teknologi yang sangat 

pesat menuntut suatu instansi untuk memperoleh informasi yang lebih cepat dan 

akurat. Sistem informasi yang mendukung membuat kinerja suatu instansi akan 

terlaksana dengan baik dan dapat menangani berbagai pengolahan data dengan 

menggunakan teknologi informasi. Sistem Informasi dibuat untuk mempermudah 

dalam pengelolaan dan penyimpanan data maka dapat menghasilkan suatu 

informasi yang tepat dan akurat. Adanya sistem informasi yang tepat dan akurat 

dapat mengurangi terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan sehingga dapat 

meningkatkan kinerja yang lebih efisien dan kecepatan operasional instansi. 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Selatan merupakan Instansi 

Pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan terhadap pegawai baik 

pegawai struktural maupun fungsional, Perkembangan Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Bangka Selatan  sudah mulai menggunakan sistem informasi 

berbasis komputer untuk menunjang kinerjanya. Dengan Sistem Informasi 

Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) ini dapat membantu Pemerintah Daerah 

khususnya Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam hal 

Inventarisir asset, pengawasan dan pengendalian asset, mendukung perencanaan 

dan anggaran belanja daerah, mendukung pengambilan keputusan bagi pimpinan 

setiap instansi dan pimpinan daerah, transparansi dalam pengelolaan asset daerah 

dan memudahkan pertanggungjawaban dari staf pelaksana sampai pimpinan.  

Manajemen barang daerah dapat dilakukan dengan menjalankan siklus 

pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan permendagri no. 17 tahun 2007 

sehingga tercipta suatu mamajemen daerah yang lebih baik lagi. Manajemen asset 

sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan manajemen 

keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan daerah 
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khususnya yang berkaitan dengan nilai asset, pemanfaatan asset, pencatatan nilai 

asset dalam neraca, maupun penyusunan dalam prioritas dalam pembangunan. 

Manajemen asset daerah kedepan lebih ditujukan untuk menjamin pembangunan 

kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintah daerah, maka dituntut agar dapat 

mengembangkan atau mengoptimalisasi manajemen barang/aset daerah. 

1.2. Perumusan Masalah 

Pemerintah daerah memerlukan sebuah sistem pengelolaan asset yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Manajemen asset adalah metode yang dapat digunakan 

oleh pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya. 

Untuk mencapai tujuan pengelolaan asset daerah secara terencana, terintegrasi dan 

sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki dalam tempo yang 

singkat, dibutuhkan suatu sarana yang efektif untuk mendukung pengambilan 

keputusan asset. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas   

dirumuskan masalah sebagai berikut : “ Bagaimana membuat suatu sistem 

informasi inventaris barang berbasis komputer yang sistematis, terstruktur dan 

terarah sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih efisiendan kecepatan 

operasional instansi?”. 

1.3. Batasan masalah  

Dalam hal ini penulis merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup 

permasalahan yang adan dengan tujuan pada penjelasan nantinya akan lebig 

terarah dan sesuai harapan.  

Batasan masalah tersebut antara lain: 

a. Pembuatan sistem informasi hanya meliputi analisa sistem informasi barang 

daerah untuk laporan tahunan terhadap barang-barang daerah. 

b. Pengelolaan data barang-barang daerah secara garis besar, meliputi: 

1). Data Pengelolaan asset 

2). Kartu Inventaris barang 

3). Rekapitulasi jumlah barang hasil sensus 

4). Buku inventaris  

5). Data kedinasan 

6). Mutasi barang 
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7). Laporan 

1.4. Metode Penelitian 

Metode pengumpulan data yang dlakukan dalam mendapatkan data tentang 

barang daerah yaitu pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Selatan 

adalah: 

a. Metode Pengamatan (Observasi) 

Melalui observasi lapangan dengan melihat secara langsung terhadap barang-

barang daerah yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka 

Selatan. 

b. Metode Wawancara 

Melalui wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada pihak 

yang terkait melalui pemeriksa barang, penyimpan barang dan pengurus 

barang. 

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Manfaat 

Manfaat yang diambil dari hasil Analisa Sistem Informasi Manajemen 

Barang Daerah (SIMBADA) adalah untuk memberikan kemudahan serta untuk 

meningkatkan kinerja dan informasi secara cepat mengenai data inventarisir 

barang dan asset pemerintah daerah termasuk sampai dengan nilai penyusutannya. 

b. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari adanya hasil analisa sistem informasi manajemen barang daerah 

(SIMBADA) mendukung tertib administrasi pengelolaan barang daerah, serta 

untuk mempercepat perolehan informasi mengenai inventarisir barang daerah. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat sistematika penulisan yang 

digunakan Penulis  untuk menggambarkan gambaran singkat mengenai isi dari 

tiap-tiap bab. 
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Secara sistematis skripsi terdiri atas 5 (lima) bab yang dijelaskan sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, manfaat, tujuan penelitian, batasan masalah, metode 

penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Merupakan dasar teori/dasar pemikiran dalam penyusunan laporan 

skripsi ini, baik proses analisis, perancangan dan 

pengimplementasikan. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi antara lain : Tinjauan Umum yang menguraikan 

tentang gambaran umum objek penelitian, misalnya gambaran 

umum perusahaan (struktur organisasi, jabaran tugas dan 

wewenang), serta data yang membahas hasil analisa sistem 

informasi barang daerah dan  aplikasi untuk mengelola data 

barang-barang atau asset-asset daerah, yang secara garis besar 

meliputi Data Pengelolaan asset daerah, kartu inventaris barang, 

rekapitulasi jumlah barang hasil sensus, buku inventaris, data 

kedinasan, mutasi barang dan laporan.  

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan Implementasi Sistem mulai dari 

perangkat keras, perangkat lunak serta implementasi basis data. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, serta saran guna 

pencapaian laporan yang lebih sempurna. 

 

 


