
1 
 

BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Teknologi komputasi client-server khususnya yang menggunakan teknologi 

intranet dan teknologi basis data semakin berkembang pesat, sejalan dengan itu 

kebutuhan akan aplikasi sistem informasi yang tidak dibatasi ruang dan waktu 

juga semakin meningkat (Utomo, 2010). Salah satunya pada sistem manajemen 

aset perusahaan. Perkembangan teknologi juga menuntut menajemen aset untuk 

dapat beradaptasi dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam mengelola aset. 

Untuk dapat mengikuti perkembangaan teknologi tersebut, pada saat sekarang ini 

banyak pengelola aset yang telah mengembangkan pelayanannya dalam bentuk 

sistem informasi sehingga dapat mempermudah pengelolaannya. 

Aset adalah barang tidak habis pakai (non consumable) yang dimiliki 

perusahaan yang memiliki umur lebih dari 12 bulan. 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 (Hartono, 2010). 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. Setiap organisasi perusahaan swasta 

maupun pemerintah tentunya memiliki aset baik yang berwujud (tangible) 

maupun tidak berwujud (intagible). Besarnya investasi yang tertanam pada aset 
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mengakibatkan perlunya pengelolaan terhadap aset tersebut. Setiap aset yang 

dimiliki organisasi haruslah dikelola dengan efektif dan efisien sehingga aset 

tersebut dapat memberikan manfaat tertinggi bagi organisasi tersebut (Irma 

Yunita, 2017). 

PT Atosim Lampung Pelayaran yang beralamatkan di Jl. Yos Sudarso No. 88 

J, Garuntang Bandar Lampung. Bidang kerja  PT ALP (Atosim Lampung 

Pelayaran) adalah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa pengangkutan kapal 

penumpang dan barang. PT Atosim Lampung Pelayaran memiliki rute Panjang-Tj 

Priok terdapat 8 kapal, Bakauheni-Merak 4 Kapal, Jakarta 3 Kapal, dan 

menambah 3 kapal untuk melayani Short Sea Shipping dan memiliki banyak 

capang yang ada di setap pelabuhan di Indonesia. Dari waktu  ke  waktu, 

keberadaan aset barang di PT Atosim Lampung Pelayaran mengalami perubahan 

(pertambahan dan penguranga) aset dan pengolahan data manajemen aset di PT 

ALP masih melakukan proses secara sederhana yaitu dimulai dari pencatatan 

sementara pada lembar laporan aset yang nantinya akan dilakukan perekapan 

laporan aset. Kendala pada pengolahan data aset kurangnya informasi dalam 

pengelolaan data aset yaitu sering terjadi kesamaan data aset dan kesalahaan 

dalam perhitungan nilai aset dan pencatatan data aset, dan belum terdapat laporan 

keseluruhan. Serta pihak masing-masing bagian harus datang langsung ke 

keuangan untuk meminta aset dan mendapatkan informasi mengenai data 

permintaan aset yang di ACC. Dampak dari kendala ini dirasakan kurang 

mengakomodasi kepentingan perusahaan karena pengesahan permintaan aset lebih 

sulit dan proses dokumen data aset lebih lama. 



3 
 

Berdasarkan penelitan terdahulu yaitu Utomo (2010), meneliti tentang Sistem 

Informasi Manajemen Aset Daerah Berbasis Web, Sistem Informasi Manajemen 

Aset daerah (SIMBADA) adalah sistem informasi berbasis intranet yang bertujuan 

mengelola barang inventaris milik/kekayaan negara di lingkungan pemerintah 

daerah (Kabupaten/Kota, Propinsi) untuk mengelola data-data seluruh aset tetap 

yang dimiliki oleh setiap bagian / unit di lingkungan Daerah. Dan penelitian 

selanjutnya yaitu Nugraha (2013), meneliti tentang Analisis Dan Rancang Bangun 

Sistem Informasi Manajemen Aset Terintegrasi Yang Selaras Dengan Strategi 

Bisnis Perusahaan, Sistem Informasi Manajemen Aset merupakan aplikasi yang 

digunakan untuk mengelola aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan. Sistem 

informasi ini dikembangkan untuk membantu dalam proses permintaan, 

pengadaan, perpindahan dan penghancuran aset yang terintegrasi dari masing-

masing kantor cabang dengan kantor pusat. 

Solusi dari permasalahan yang ada pada PT Atosim Lampung Pelayaran akan 

dibuat sistem informasi manajemen aset secara online untuk mendata dan 

mengelolah data aset sehingga bagian mendapatkan informasi secara langsung 

tanpa harus datang ke bagian keuangan, serta menghasilkan informasi dan laporan 

yang dibutuhkan oleh masing-masing perusahaan. Dan diharapkan dapat 

melaporan data aset sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berdasarkan masalah 

yang ada di perusahaan maka penulis memilih judul “Sistem Informasi 

Manajemen Aset Perusahaan Berbasis Web (Study Kasus : PT Atosim 

Lampung Pelayaran)”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana merancang sistem manajemen aset perusahaan 

berbasis web pada PT ALP?”. 

1.3. 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 aset, jenis aset, manajemen aset. 

2. Output-an yaitu laporan manajemen aset. 

3. Metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall. 

4. Aplikasi yang digunakan adalah sublime text dan MySQL sebagai database. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah merancang sistem aplikasi 

untuk membantu proses manajemen aset perusahaan berbasis web pada PT ALP. 

 

1.5. Manfaat Yang Diharapkan 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian skripsi ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan dapat dijadikan membantu penyelesaian masalah aset untuk 

membuat keputusan bagi perusahaan, khususnya mengenai sistem manajemen 

aset.  

2. Bagi Perguruan Tinggi diharapkan dapat menambah informasi dan referensi 

bagi mahasiswa.  



5 
 

3. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan 

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem 

manajemen aset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


