
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Sistem informasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset banyak 

digunakan oleh perusahaan termasuk juga sekolah, implementasi sistem informasi 

manajemen aset pada hakekatnya adalah upaya untuk tertib dokumen dan tertib 

administrasi pengelolaan asset. Tertib dokumen aset berkaitan dengan upaya 

penyediaan dan pendataan data-data atau dokumen yang menyertai keberadaan 

aset, sedangkan tertib administrasi lebih dimaksudkan pada upaya membangun 

prosedur pengelolaan aset mulai saat pengadaan, penerimaan, perubahan data, 

hingga penghapusan aset. 

Sekolah tidak lepas dari keberadaan aset yang di miliki, Asset (Aset) adalah 

barang yang dalam pengertian hukum disebut  benda, yang terdiri dari benda tidak 

bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun yang tidak 

berwujud (Intangible), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan 

dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan (Ariska & 

Jazman, 2016). Berdasarkan Permandagri Nomor 17 Tahun 2007 pasal 4 ayat 2, 

menyatakan bahwa pengelolaan barang atau aset daerah meliputi: perencanaan 

kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpana dan 

penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan 

pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tututan ganti rugi. 



 

Salah satu sekolah yang belum menerapkan sistem manajemen aset adalah 

SMA Negeri 2 Gadingrejo. Saat ini pengelolaan aset pada SMA Negeri 2 

Gadingrejo masih manual dimana pada saat ditemukan aset-aset yang kurang baik 

ataupun rusak maka kondisi aset dalam data aset tidak berubah, kondisi aset dalam 

data aset masih sama seperti saat aset tersebut baru yaitu dengan kondisi baik dan 

penandaan pada asset masih menggunakan stiker yang ditulis tangan secara manual 

lalu ditempelkan pada aset. 

 Berdasarkan permasalahan yang ada diatas penulis akan mengangkat sebuah 

penelitian dimana penelitian ini akan merancang dan membangun sebuah sistem 

informasi manajemen aset di SMA Negeri 2 Gadingrejo. Sehingga dengan adanya 

sistem informasi tersebut dapat memudahkan petugas dalam pemeliharaan dan 

memonitoring aset yang lebih efektif dan efisien. Untuk memudahkan petugas 

dalam memelihara dan memonitoring aset, maka pada penelitian ini menggunakan 

teknik QR Code (Quick Response). Penulis menggunakan QR Code (Quick 

Response) supaya petugas dan pihak dari dinas dapat melihat informasi asset secara 

langsung jika ada asset yang tidak valid dengan cara melakukan scanner pad QR 

Code, jadi pada setiap barang akan ditempelkan QR Code yang berisikan informasi 

yang telah diisi sebelumnya, kemudian petugas cukup melakukan proses scanning 

pada QR Code untuk dapat melihat informasi serta memelihara dan memonitoring 

aset. 

 

 

 

 



 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yang akan 

dibahas pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana membangun Sistem Informasi Management Asset dengan QR 

Code yang dapat memonitoring dan mengubah kondisi aset apabila terdapat 

aset yang kurang baik ataupun rusak, sehingga memudahkan petugas pada 

saat melakukan pemeriksaan asset. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun masalah dari penelitian yang ingin dikembangkan oleh penulis 

dibatasi pada ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Penelitian di fokuskan pada aktivitas pengelolahan aset yang tidak 

bergerak yang ada di SMA Negeri 2 Gadingrejo. 

2. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem informasi manajemen aset 

berbasis web di SMA Negeri 2 Gadingrejo. 

3. Dalam perancangan dan pengembangan sistem ini keamanan tidak dibahas 

terlalu detail. 

4. Tidak membahas tentang peminjaman aset. 

 

 

 

 

 



 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun sebuah 

sistem informasi manajemen aset sebagai upaya tertib dokumentasi dan tertib 

pengelolaan aset di SMA Negeri 2 Gadingrejo. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Memudahkan petugas dalam memonitoring dan mengubah kondisi aset 

pada SMA Negeri 2 Gadingrejo 

2. Memudahkan admin dalam membuat laporan tentang data aset yang ada 

dan memasukan data asset. 

 


