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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Inventarisasi yaitu kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar sarana dan 

prasarana yang ada secara benar menurut ketentuan yang berlaku. Inventrisasi aset 

sangat penting karena digunakan untuk melakukan monitoring asat dan menyusun 

pelaporan aset yang ada pada perkantoran. Inventarisasi dapat digunakan untuk 

melakukan pertimbangan dalam penambahan asset guna mencapai efektivitas 

dalam pengelolaan sarana dan prasarana kantor. 

Aset merupakan barang yang dalam pengertian hokum disebut sebagai suatu 

benda yang terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud dan dimiliki oleh suatu instansi atau 

organisasi. Keberadaan aset di sebuah intansi atau organisasi sangat penting 

karena digunakan untuk menjelaskan seluruh kegiatan sehari-hari. 

Banyak nya aset milik Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur dengan proses 

pencatatan dan pencarian aset pada setiap ruangan yang masih dicari satu persatu, 

sehingga proses pemantauan aset menjadi lebih sulit dan pendataan menjadi lebih 

lama. Maka diperlukan sistem inventarisasi aset untuk membantu pengolahan data 

aset milik Institut Sains Bisnis Atma Luhur Pangkalpinang.  Pada sistem yang 

akan dibuat selain melakukan pendataan aset akan dapat secara otomatis 

melakukan penghitungan depresiasi aset dapat mencetak barcode aset dan dapat 

memberikan informasi yang real time.  Pengolahan asset Institut Sains Bisnis 

Atma Luhur Pangkalpinang terkendala pada kurangnya data depresiasi aset, data 

keterangan aset, nilai aset, dan update data asset milik Institut Sains dan Bisnis 

Atmaluhur Pangkalpinang sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, 

penulis akan membuat sebuah aplikasi inventrisasi asset berbasis android. 

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

referensi antara lain :penelitian yang dilakukan Dedi Setiadi, Asep Mursid, dan 
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Tata Sutabri yang berjudul “Perancangan Sistem Pendataan Inventori Aset 

Jaringan Fiber Optik pada Pt. Mnc Kabel Mediacom”.Mampu menyajikan laporan 

yang dapat dilihat tidak hanya di ruangan kantor tetapi juga dapat dilihat dari 

mana saja.[1] Penelitian Kristia Yuliawan yang berjudul “Aplikasi Inventaris Aset 

pada Jurusan Teknik Informatika Universitas Papua Menggunakan Visual Basic 

dan MySQL”.Dalam aplikasi ini admin dapat dipermudah dalam pencarian 

informasi aset karena admin dapat mengetahui keadaan aset setiap saat dengan 

cepat dan tepat.[2] Penelitian Darex Susanto yang berjudul “Rancangan Data Aset 

Inventory Pada PT. Telkom Akses Jambi”.Bermanfaat untuk meningkatkan proses 

pengolahan data menjadi lebih terarah dan mempercepat dalam proses 

informasi.[3] Penelitian Gita Ayu Syafarina, S.Kom, M.Kom yang berjudul 

“Perancangan Aplikasi Inventory Barang Materials Dan Product”. Menghasilkan 

informasi persediaan pada tiap tingkatan sehingga tidak terjadi perbedaan 

pencatatan diantara mereka, selain itu juga mempercepat waktu untuk permintaan 

barang ke kantor pusat.[4] Penelitian Muhammad Saed Novendri, Ade Saputra, 

dan Chandra Eri Firman yang berjudul “Aplikasi Inventaris Barang Pada Mts 

Nurul Islam Dumai Menggunakan Php Dan MySQL”. Mempermudah dalam 

penyimpanan data inventaris yang telah tersimpan dalam bentuk database. [5] 

Penelitian Galih Setyo Pambudi, Sriyanto, dan Ary Arvianto yang berjudul 

“Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis Web Untuk 

Optimalisasi Penelusuran Aset Di Teknik Industri Undip”. Menghasilkan sistem 

informasi manajemen asset berbasis website yang telah dibangun akan membuat 

proses pengelolaan, pengontrolan dan penelusuran asset menjadi lebih mudah.[6] 

Penelitian Temy Suciati, dan Imam Solikin yang berjudul “Pengembangan 

Aplikasi Pendataan Aset Kendaraan Kantor BPJS Cabang Palembang”. Memper 

mudah pendataan yang berkaitan dengan kendaraan yang ada di kantor BPJS 

kesehatan cabang Palembang.[7] Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, 

peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi 

Inventarisasi Aset di Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur Berbasis 

Android”. Hal ini di maksudkan untuk memudahkan mendata asset milik 

Institutsains dan Bisnis Atma Luhur Pangkalpinang. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bangaimana membangun aplikasi inventarisasi aset di Institut Sains dan 

Bisnis Atma Luhur Pangkalpinang berbasis android agar lebih mudah dalam 

pengolaan data aset ? 

2. Bagaimana membangun sistem yang bias memberikan informasi yang real 

time dengan cara scan barcode pada aset milik Institut Sains dan bisnis Atma 

Luhur Pangkalpinang ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Penelitian studi kasus dilakukan di kampus Institut Sains Bisnis Atmaluhur 

Pangkalpinang, maka aplikasi ini paling relevan digunakan di Institut Sains 

Bisnis Atmaluhur Pangkalpinang. 

2. Aplikasi ini berbasis android dengan menggunakan database firebase. 

 

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Menghasilkan aplikasi inventarisasi aset untuk digunakan di Institut Sains dan 

Bisnis Atma Luhur Pangkalpinang agar lebih mudah dalam pengelolaan data 

aset kampus. 

2. Membangun sistem yang bias memberikan informasi yang real time mengenai 

aset kampus Institut Sains dan Bisnis Atma luhur. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan, keseluruhan perancangan sistem 

aplikasi ini dibagi menjadi lima bab dengan pokok pikiran dari sub-sub bab 

sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang penelitian laporan, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan serta manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan berbagai landasan teori yang 

berkaitan dengan topic penelitian yang dilakukan serta teori-teori 

pendukung sesuai dengan topic penelitian. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

pada bab ini membahas tentang model penelitian teknik pengumpulan data 

dan alat bantu pengembangan sistem yang digunakan penelitian ini. 

 

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL 

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang organisasi, struktur 

organisasi, jabatan tugas dan wewenang, analisis sistem yang berjalan 

analisis hasil solusi, analisis sistem usulan, analisis sistem ,perancangan 

sistem, hasil, dan pengujian sistem. 

 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. 
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