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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan teknologi  saat ini sudah berkembang dengan pesat. Banyak 

sekali kemudahan yang didapat dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti 

hal nya dalam urusan pengelolaan aset. Setiap organisasi kerja, perusahaan 

maupun instansi pemerintah pasti mempunyai aset, baik dalam bentuk barang, 

peralatan kerja maupun fasilitas. Aset suatu perusahaan, organisasi kerja maupun 

instansi pemerintah memiliki nilai yang besar mulai dari meja, kursi, komputer, 

printer, kendaraan bermotor dan lainya. Aset tersebut harus diidentifikasi, didata, 

dan dirawat dengan baik, sehinggga kondisinya selalu optimal. Seiring dengan 

berkembangnya suatu perusahaan maka jumlah aset akan terus bertambah dari 

tahun ke tahun. Aset membutuhkan manajemen yang baik agar lebih mudah untuk 

dipantau dan ditelusuri. Kebutuhan informasi mengenai data dan informasi suatu 

aset sangatlah penting untuk memperbaiki kinerja atau efisiensi di dalam suatu 

perusahaan.  

Berdasarkan jurnal oleh Irma Yunita dan Joni Devitra (2017) dengan judul 

Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset Pada SMK Negeri 4 

Kota Jambi, terdapat masalah yaitu sistem pengelolaan aset dilakukan secara 

manual dan dengan menggunakan Microsoft Office Excel. Secara manual yaitu 

melalui pembukuan sehingga belum optimalnya pengelolaan aset dan pelaporan 

aset tersebut. Sistem manual seperti ini membuat pegawai kesulitan dalam 

merencanakan kebutuhan aset, mengetahui jumlah aset barang berdasarkan 

kategori, harga beli, tanggal pembelian, letak aset, kondisi aset. Manajemen aset 
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dengan menggunakan Microsoft Office Excel juga mengakibatkan antar data yang 

terkait tidak saling terintegrasi atau terhubung yang mengakibatkan sering 

terjadinya kerangkapan data akibat proses input yang berulang-ulang dan data 

yang tidak konsisten akibat kesalahan dalam proses input data. Perekapan data 

yang dilakukan yaitu secara manual sehingga dibutuhkan waktu banyak dalam 

prosesnya. Dengan demikian penulis ingin merancang sebuah Sistem Informasi 

Manajemen Aset yang berbasis database, sehingga untuk catatan aset di tahun-

tahun sebelumnya dapat dilihat dan dicetak laporanya jika dibutuhkan. Apabila 

ada pihak yang membutuhkan tidak sulit untuk mencari keberadaan aset tersebut. 

Dalam penelitian ini menghasilkan prototype sistem yang menggambarkan 

fungsional perencanaan, pengadaan, penerimaan dan penempatan aset pada SMK 

N 4 Kota Jambi. 

Kemudian, berdasarkan jurnal oleh Kartika Pertiwi, Kodrat I.S, dan 

Maman Somantri dari Universitas Diponegoro Semarang dengan judul Sistem 

Informasi Manajemen Aset Di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, terdapat 

masalah yaitu sistem pengolahan dan pelaporan manajemen aset masih berupa 

aplikasi desktop, yang dioperasikan dengan satu unit komputer. Data dan laporan 

yang ada dikelola dalam bentuk arsip-arsip, sehingga relative lambat untuk 

melakukan koreksi dan pengawasan terhadap aset, juga mengalami kendala dalam 

kepraktisan dan pengecekan data oleh pihak pimpinan. Penelitian ini bertujuan 

untuk menghasilkan sistem informasi manajemen aset yang berguna untuk 

membantu pengolahan dan pelaporan data aset dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi komputer dalam pengembangan sistem informasi 

berbasis web. 
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Berdasarkan analisa jurnal, yang membedakan penelitian baru dengan 

penelitian sebelumnya dengan permasalahan yang terjadi yaitu pengelolaan aset 

masih menggunakan metode konvensional sehingga dalam pembuatan laporan 

masih membutuhkan banyak waktu dalam proses pengelolaan aset, Sedangkan 

aset tersebut harus diidentifikasi, didata, dan dirawat dengan baik, sehinggga 

kondisinya selalu optimal.  

Berdasarkan latar belakang diatas untuk mengoptimalkan kinerja dari 

sistem informasi tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian 

“Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus : Kantor 

Desa Karang Agung, Semaka Kabupaten Tanggamus)”. 

 

1.2. Rumusan masalah 

1. Bagaimana merancang dan membuat sistem informasi akuntansi 

pengelolaan aset desa yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada 

pada Desa Karang Agung? 

2. Bagaimana mengimplementasikan Sistem Informasi Akuntansi 

Pengelolaan Aset Desa Berbasis Web? 

 

1.3. Batasan Masalah 

1. Objek yang diteliti yaitu Kantor Desa Karang Agung. 

2. Memberi informasi berupa daftar-daftar aset dan laporan aset desa. 

3. Menyimpan data aset, pembaharuan data aset dan dapat mengolah data, 

serta melakukan proses pencarian data. 
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4. Dalam pembuatan Sistem Pengelolaan Keuangan menggunakan Web 

Server dan database MySQL. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Merancang dan membuat sistem informasi akuntansi pengelolaan aset 

desa yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada Desa Karang 

Agung. 

2. Mengimplementasikan Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Aset 

Desa Berbasis Web? 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan pada latar belakang diatas adalah  

1.5.1 Bagi FTIK Universitas Teknokrat Indonesia 

Agar hasil laporan dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman 

oleh Universitas Teknokrat Indonesia  untuk mahasiswa dalam 

pembelajaran. 

1.5.2 Bagi Desa Karang Agung 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi guna 

kemajuan bagi desa dalam menjalankan dan menerapkan akuntansi 

dan manajemen aset desa. 
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1.5.3 Bagi Penulis  

1. Menambah wawasan mengenai sistem informasi akuntansi 

pengelolaan aset berbasis Web. 

2. Memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Komputer pada jurusan Sistem Informasi Fakultas 

Teknik dan Ilmu Komputer. 

 

 

 

 


