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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Aset adalah suatu sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai 

hasil kejadian masa lalu yang mana manfaat ekonomis masa depan diharapakan 

didapatkan oleh perusahaan. (Hanafi, 2013) Aset membutuhkan manajemen yang 

baik agar lebih mudah untuk dipantau dan ditelusuri. Kebutuhan informasi 

mengenai data dan informasi suatu aset sangatlah penting guna untuk 

memperbaiki kinerja di dalam suatu perusahaan. Manajemen aset  adalah suatu 

proses sistematis yang mempertahankan, meng-upgrade, dan mengoperasikan aset 

dengan cara yang paling hemat biaya melalui penciptaan, akuisisi, operasi, 

pemeliharaan, rehabilitasi, dan penghapusan aset yang terkait dengan 

mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan aset, mengidentifikasi kebutuhan dana 

dan memperoleh aset (Yunita, 2017).  

PT Suci Karya Badinusa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa 

penyewaan alat berat. Pada pengolahan data aset di PT Suci Karya Badinusa 

dilakukan oleh bagian keuangan yaitu dengan cara mendata aset yang dimiliki 

oleh perusahaan yang dicatat sementara pada lembar laporan aset, dan dalam 

mengelolah data aset pengecekan data aset akan dilakukan oleh bagian keuangan. 

Kendala pada pengolahan data aset pada PT Suci Karya Badinusa yaitu 

kurangnya informasi yaitu sering terjadi kesamaan data aset yaitu kesamaan 

dalam pencatatan dan terkadang dapat tercatat dua kali, kesalahaan dalam 

perhitungan biaya dan total nilai aset dan pengolahaan data aset, dan belum 
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terdapat laporan keseluruhan. Tidak adanya informasi mengenai data aset. 

Dampak dari kendala ini dirasakan kurang mengakomodasi kepentingan 

perusahaan karena penelusuran permintaan aset lebih sulit dan proses dokumen 

data aset lebih lama. 

Solusi dari kendala diatas akan dibuat pengadaan sistem informasi 

manajemen aset yang pengelolaan dari aset fisik (mulai dari pengadaan, 

pemeliharaan, inspeksi dan pembaharuan) yang memainkan peran penting dalam 

menentukan kinerja operasional dan profitabilitas industri yang  mengoperasikan 

aset sebagai bagian inti dari proses bisnis nantinya akan dibangun secara online 

pada PT Suci Karya Badinusa untuk mendata dan mengelolah data aset, serta 

menghasilkan informasi dan laporan yang dibutuhkan oleh pusat dan PT Suci 

Karya Badinusa. Berdasarkan kebutuhan perusahaan maka penulis memilih judul 

“Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis Dasboard (Study Kasus : PT 

Suci Karya Badinusa)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah: 

1. Bagamana merancang sistem manajemen aset untuk mengatasi kesamaan 

data? 

2. Bagaimana membangun sistem informasi manajemen aset untuk mengatasi 

perhitungan biaya aset, manajemen aset, dan pembuatan laporan data aset ? 

3. Bagaimana hasil pengujian menggunakan ISO 9126 pada sistem infromasi 

manajemen aset ? 
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1.2 Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini, 

agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang, yaitu : 

1. Data yang dikelola yaitu data jenis aset, dan data aset. 

2. Proses sistem ini yaitu melakukan login dan masuk kemenu utama untuk 

meng-input-kan data aset, dan data jenis aset. 

3. output-an yaitu laporan manajemen aset, bukti aset. 

 

1.3 Manfaat Yang Diharapkan 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

a. Dapat membantu perusahaan dalam mengelola data aset secara otomatis 

b. Dapat memberikan laporan aset sesuai perpriode. 

c. Sistem informasi manajemen aset akan dibuat secara online  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah: 

1. Untuk mengatasi kesamaan data aset pada PT Suci Karya Badinusa 

2. Untuk mengatasi kesalahaan dalam perhitungan biaya aset pada PT Suci 

Karya Badinusa  

3. Untuk dapat memanejemen aset pada PT Suci Karya Badinusa. 

4. Untuk membuat laporan data aset pada PT Suci Karya Badinusa. 


