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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Standarisasi Sistem Informasi Pemerintah memerankan peran penting 

dalam pengembangan infrastruktur dan sistem informasi pemerintahan yang sehat. 

Kemampuan hardware, software, dan fasilitas komunikasi dan sistem informasi 

pemerintahan dijamin melalui standarisasi, dan juga termasuk kemampuan dan 

berbagi data dan informasi dalam dan luar instansi pemerintahan. Keuntungan 

sosial dan ekonomi dalam pengembangan sistem informasi sangat tergantung pada 

standarisasi karena standar merupakan alat untuk duplikasi pekerjaan dan 

mengurangi risiko, standarisasi penting karena mampu  menghemat sumber daya, 

mempercepat pengembangan sistem informasi pemerintah, dan membantu 

pemerintah dalam mengikuti trend kemajuan teknologi informasi. Standar sistem 

informasi biasanya terdiri dari standar data, standar teknis, standar metodologi, 

dan standar keamanan. Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh penguasaan 

teknologi informasi dari karyawan suatu organisasi. Dengan aplikasi teknologi 

maka organisasi akan mengalami perubahan sistem Pengelolaan, dari sistem 

tradisional ke sistem Pengelolaan kontemporer. Dengan adanya teknologi 

informasi maka pelayanan yang diberikan, khususnya pada organisasi jasa, akan 

semakin cepat dan akurat. 

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah 

(Bappelitbangda) Kabupaten Bangka Tengah merupakan salah satu instansi di 

Kabupaten Bangka Tengah. Bappelitbangda yang menjalankan tugas pokok, 

fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang perencanaan 

pembangunan dan penelitian pengembangan daerah diperlukan kehadirannya 

untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Tengah. 

Seiring berkembangnya teknologi dalam setiap instansi, maka jumlah aset juga 

akan terus mengalami perubahan (pertambahan dan pengurangan) dari tahun ke 

tahun. Saat ini Bappelitbangda memiliki aset yang cukup banyak. Pengelolaan 
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aset terutama yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pelaporan, penerimaan, 

dan data pengelolaan aset yang ada di Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah 

masih menggunakan cara konvensional yaitu dengan cara pembukuan lalu 

diinputkan ke piranti lunak lembar sebar (Ms.Excel), cara seperti itu menjadikan 

kurang efektif bagi pihak Bapelitbangda dalam mengelola aset yang ada. 

Beberapa masalah yang terjadi yaitu sulitnya bagian pengurus barang dalam 

proses pencarian aset, karena tidak lengkap dan detailnya data yang dicatat pada 

proses pembukuan. Sehingga resiko kehilangan aset pun akan meningkat. 

Terjadinya penumpukan aset rusak dikarenakan tidak terdatanya aset rusak 

dengan baik. Kemudian sulitnya pengurus barang dalam proses pembuatan 

laporan Pengelolaan aset. Pembuatan laporan membutuhkan waktu yang cukup 

lama karena petugas harus mengecek kembali data barang tersedia dan data 

kondisi barang yang sudah rusak maupun yang membutuhkan maintenance 

dengan membuka kembali berkas-berkas yang ada. Resiko kehilangan data pun 

cukup tinggi hal ini dikarenakan setelah melakukan pencatatan data barang di 

buku, petugas biasanya tidak langsung menginputkannya ke dalam komputer. 

Akibatnya jika terjadi kehilangan buku maka hilang pula semua data aset yang 

ada. Selain itu pemeliharaan, perbaikan, dan pergantian secara berkala terhadap 

aset-aset bergerak di Bappelitbangda tidak dikelola secara berkelanjutan yang 

nantinya akan menyebabkan rusak dan hilangnya aset-aset tersebut.  

Mengingat pentingnya pengelolaan data aset pada Bappelitbangda 

Kabupaten Bangka Tengah, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 

perlu adanya suatu Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah. Pengelolaan data 

aset sangat berperan penting dalam administrasi sebagai sumber informasi dalam 

rangka monitoring aset, pencarian aset, pembuatan laporan dan pertanggung 

jawaban secara efektif dan efisien.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pada penelitian ini 

penulis membangun sistem perancangan yang akan diimplementasikan dalam 

penelitian berikut “Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah Studi Kasus 

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Derah 

Kabupaten Bangka Tengah ”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah maka dapat diuraikan masalahnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana menganalisis sistem informasi pengelolaan aset?  

2. Bagaimana penerapan sistem informasi pengelolaan aset bisa menghasilkan 

informasi yang efektif dan akurat? 

3. Bagaimana memenuhi kebutuhan informasi untuk mengoptimalkan kerja 

administrasi pendataan, pemusnahan dan pelaporan aset pada Bappelitbangda 

Kabupaten Bangka Tengah? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis 

membatasi ruang lingkup masalah antara lain data aset tetap yang dikelola terdiri 

dari : 

1. Pendataan Barang (Inventaris Aset) 

2. Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB) 

3. Inventaris Aset Rusak 

4. Penunjukan Pemegang Aset 

5. Pemusnahan Aset 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada sistem berjalan 

agar dapat membantu dalam merancang dan mengembangkan 

pengelolaan data aset yang lebih efektif dan akurat.  

b. Menyusun suatu tahap pengembangan sistem dan penerapan 

pengelolaan aset untuk menjadi sistem yang terkomputerisasi. 

c. Membantu Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah dalam 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah di uraikan 

sebelumya. 
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2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari Penelitan ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Penulis 

Memberikan  pengalaman  bagi  penulis dalam merancang,  membuat 

dan mengelola sistem informasi, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang 

telah ditempuh selama perkuliahan sebagai syarat memperoleh gelar 

sarjana.  

b. Bagi STMIK ATMA LUHUR PANGKALPINANG 

Sebagai dokumen dan referensi STMIK ATMA LUHUR guna 

menunjang proses perkuliahan nantinya dan juga menumbuh 

kembangkan minat mahasiswa STMIK ATMA LUHUR dengan 

membuat sistem informasi 

c. Bagi Sekretariat Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah 

Dapat membantu Sekretariat dalam pengelolaan data aset tetap 

sekaligus mentertibkan administrasi dokumen dan laporan yang lebih 

tersistem dan terstruktur. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Agar penulis dapat menjelaskan tentang penelitian ini secara terurai 

dengan baik, dan akurat maka penulisan penelitian disusun secara terstruktur, dan 

sistematika. Adapun sistematika penulisan penelitian yang digunakan adalah 

terdiri dari: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijabarkan latar belakang masalah yang akan dibahas, 

perumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian yang 

digunakan, tujuan/manfaat dilakukannya penelitian, dan sistematika 

penulisan laporan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-

teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. 

Pada bab ini juga dituliskan tentang tools/software (komponen) yang 

digunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk keperluan penelitian. 

Pada bab ini, uraian teori yang digunakan adalah uraian pendukung 

sesuai dengan topik skripsi yang diambil. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang metodologi yang digunakan, serta model 

yang diambil dan langkah-langkah yang berkaitan dengan penelitian 

yang digunakan. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab Pembahasan terdiri dari 2 bagian utama yaitu : tinjauan umum dan 

uraian. Tinjauan umum berisi tentang gambaran umum objek 

penelitian disertai struktur organisasi, tugas dan wewenang. Uraian 

berisi analisa proses bisnis, Activity Diagram, Analisa Masukan, 

Analisa Keluaran, Identifikasi Kebutuhan, Use Case Diagram, 

Deskripsi Use Case, Rancangan Layar, Rancangan Masukan, 

Rancangan Keluaran, ERD, Transformasi ERD ke LRS, LRS, 

Spesifikasi Basis Data, Sequene Diagram, Class Diagram. 

 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat mengemukakan 

kembali masalah penelitian (mampu menjawab pertanyaan dalam 

rumusan masalah), menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh dan 

akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil yang didapat (dikerjakan), 

layak untuk digunakan (diimplementasikan). Saran merupakan jalan 

keluar untuk mengatasi masalah (kelemahan yang ada), saran yang 

diberikan tidak terlepas dari ruang lingkup penelitian (untuk objek 
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penelitian maupun pembaca yang akan mengembangkan hasil 

penelitian). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


