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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang sudah menerapkan Revolusi 

Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 merupakan perkembangan revolusi industri yang 

berfokus pada digital dan internet. Sehingga saat ini seluruh teknologi-teknologi 

akan bersifat digital yang membuat sistem operasinya dapat berjalan secara 

otomatis dengan adanya sistem komputerisasi. Menurut (Schwab, 2019) Revolusi 

Industri 4.0 muncul ditandai dengan adanya terobosan-terobosan baru di bidang 

teknologi yang meliputi bidang luas seperti kecerdasan buatan (Artificial 

Inteilligence-AI), internet untuk segala (Internet of Things - IoT), kendaraan 

otomatis, pencetakan 3 dimensi (3D), nanoteknologi, bioteknologi, sains material, 

penyimpanan energy, serta komputasi kuantum.  

Indonesia semakin maju dalam perkembangan dan kemajuan teknologi 

informasi setiap tahunnya. Berbagai teknologi baru yang berdatangan membuat kita 

tidak boleh ketinggalan oleh perkembangan teknologi saat ini. Begitu pula dalam 

manajemen perkantoran kemajuan teknologi informasi sangat pesat sehingga 

memudahkan segala aktivitasnya. Salah satu aktivitas yang dilakukan dalam 

manajemen perkantoran adalah aktivitas inventarisi aset. “Inventarisasi aset 

merupakan suatu kegiatan pencatatan aset atau barang sekaligus pengelolaan data 

aset yang dimiliki organisasi secara profesional demi kelancaran operasionalnya” 

(Pasaribu, 2021). Dengan begitu data aset sangat perlu untuk dikelola dengan baik 

agar memberikan manfaat kepada suatu perusahaan atau organisasi untuk 

memberikan kelancaran serta keberhasilan dalam kegiatan-kegiatannya. Namun, 

masih banyak perusahaan atau organisasi yang belum serius dalam  memperhatikan 

keberadaan program inventarisasi dalam pengelolaan aset yang dimiliki, sehingga 

peran dan fungsinya masih tidak tampak dengan nyata (Pasaribu, 2021). Salah 
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satunya adalah kantor MeetUp Coworking & Office Space yang berada di 

Pekanbaru Riau. 

MeetUp Coworking & Office Space adalah wadah kolaborasi untuk para 

pelaku industri kreatif seperti komunitas, perusahaan, pemerintah, dan pihak swasta 

lainnya dengan cara menyediakan fasilitas ruangan yang dapat di sewa. Ruangan di 

MeetUp yang dapat disewakan adalah coworking area, meeting room, event space, 

virtual office, private office, podcast studio, dan dedicated desk.  

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara, MeetUp memiliki aset 

kantor sebanyak lebih dari 250 aset. Aset-aset tersebut adalah aset tetap berwujud 

yang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu elektronik dan mebel atau 

furnitur. Aset dengan kategori elektronik seperti AC, printer, projector dan lainnya. 

Sedangkan aset dengan kategori mebel atau furnitur seperti meja, kursi, lemari dan 

lain sebagainya. 

Pengelolaan data-data aset tersebut masih dilakukan secara manual yakni 

menggunakan buku catatan. Petugas yang melakukan aktivitas inventarisi aset 

sering sekali mengalami kendala dan kesulitan. Seperti dalam pencatatan hasil 

pemeliharaan yang belum terkelola dengan baik sehingga membuat petugas sulit 

untuk menemukan informasi hasil pemeliharaan dan pada saat proses pemeliharaan 

aset selanjutnya yang memiliki jarak waktu cukup lama membuat petugas lupa 

sehingga pemeliharaan aset tersebut tidak tepat pada waktunya (Dwi Uami & 

Hendro Pudjiantoro, 2020). Selain itu, petugas kesulitan disaat akan melakukan 

pelaporan informasi data aset ketika hendak dibutuhkan. Masalah yang terjadi 

diakibatkan belum adanya sistem informasi untuk mengelola data aset guna 

membantu dalam pengumpulan dan pengolahan data aset sehingga dapat 

mempermudah proses pelaporan dan penyimpanan data aset serta dapat mengurangi 

terjadinya kesalahan manusia. 

Pada penelitian terkait mengenai Perancangan Sistem Informasi Berbasis 

Web Pengelolaan Inventaris Aset Kantor Di PT. MPM Finance Bandung, 

disimpulkan bahwa dengan adanya perangkat lunak hasil dari penelitian ini lebih 

memudahkan dalam pencatatan dan kelola data aset kantor dengan waktu yang 

lebih efisien (Pasaribu, 2021). Penelitian lain juga menyatakan bahwa, dengan 
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adanya sistem informasi manajemen dan layanan aset TI di kantor BPS Sumatera 

Barat mampu memberikan kemudahan dalam pengelolaan data dan layanan 

pelaporan kerusakan aset TI (Benny Firmansyah, 2021). Selain itu, penelitian 

dengan judul Sistem Informasi Manajemen Kelola Data Inventaris Di Kelurahan 

Dengan Metode Grounded Research menghasilkan sebuah sistem informasi yang 

mudah untuk digunakan dan mudah dalam pencarian data dengan lebih akurat, 

sehingga memberi kemudahan dalam menyajikan laporan kepada kepala desa atau 

lembaga pemerintah dalam mengelola inventaris (Kusumajaya & Priyadi, 2021). 

Berdasarkan beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan diatas, sebuah 

sistem informasi diperlukan sebagai solusi dari permasalahan yang telah dijabarkan 

sebelumnya di kantor MeetUp Coworking & Office Space. Maka, diusulkan sebuah 

Sistem Informasi Manajemen Aset di Kantor MeetUp Coworking & Office Space 

Berbasis Web dengan beberapa tujuan yang ingin dicapai adalah memberikan 

kemudahan dalam pencatatan dan pengelolaan data aset kantor di MeetUp dengan 

lebih efisien, memberi kemudahan dalam pembuatan pengingat atau reminder 

dalam proses perawatan atau maintenance aset, efisiensi dalam melakukan 

pelaporan data aset, serta generate qr code aset  untuk penerapan labelling QR Code 

pada aset agar memudahkan dalam melihat detail informasi data aset . 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka didapat  

beberapa rumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana cara merancang dan membangun Sistem Informasi Manajemen 

Aset Di Kantor MeetUp Coworking & Office Space Berbasis Web ? 

2. Bagaimana proses pelaporan data aset ? 

3. Bagaimana proses generate QR Code ? 

4. Bagaimana proses reminder dalam melakukan maintenance aset ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya pembahasan dalam penelitian, maka dibuat batasan-

batasan dari permasalahan yang ada yaitu : 

1. Studi kasus penelitian ini adalah kantor MeetUp Coworking & Office Space 

yang berada di Pekanbaru Riau. 

2. Sistem Informasi Manajemen Aset ini dibangun menggunakan bahasa 

pemograman PHP dengan framework laravel dan MySQL sebagai sistem 

manajemen basis data. 

3. Sistem yang dibangun berbasis website dan memiliki satu user yaitu admin. 

4. Sistem ini dapat melakukan pencatatan dan pengelolaan data aset, membuat 

reminder dalam proses perawatan atau maintenance aset, generate QR Code 

aset untuk labelling QR Code, serta dapat melakukan pelaporan data aset. 

5. Penelitian ini berfokus kepada aset tetap dan tidak membahas tentang aset 

tidak tetap atau tidak berwujud seperti paten, hak cipta, serta merek dagang. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah membangun sebuah 

Sistem Informasi Manajemen Aset Di Kantor MeetUp Coworking & Office Space 

Berbasis Web, yang akan digunakan dalam pendataan dan pengelolaan data aset, 

generate QR Code aset, pelaporan data aset, serta reminder dalam proses perawatan 

atau maintenance aset. 

 

1.5 Manfaat 

Adapaun manfaat yang diperoleh dari pembuatan Sistem Informasi 

Manajemen Aset Di Kantor MeetUp Coworking & Office Space ini adalah antara 

lain : 
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1. Memberi kemudahan kepada operator di MeetUp dalam pencatatan dan 

kelola data aset dengan lebih efisien, serta memudahkan dalam proses 

pelaporan / report data aset. 

2. Sebagai pengingat atau reminder dalam melakukan perawatan atau 

maintenance aset. 

3. Memudahkan dalam melihat informasi lengkap aset dengan adanya 

penerapan labelling QR Code pada aset. 

 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode pelaksanaan penyelesaian masalah dalam pembuatan Sistem 

Informasi Manajemen Aset Di Kantor MeetUp Coworking & Office Space ini 

dimulai dengan mengidentifikasi masalah melalui wawancara dengan operator di 

MeetUp Coworking & Office Space terkait sistem yang sedang berjalan dalam 

melakukan pencatatan dan pelaporan data aset. Selanjutnya mengumpulkan data 

dengan cara studi literatur yang mengacu pada jurnal, tugas akhir, buku dan 

website-website resmi. Dari data yang telah dikumpulkan akan diolah menjadi 

sebuah sistem informasi yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dengan framework Laravel dan menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen 

basis data. Kemudian akan dilakukan pengujian terhadap sistem, dan terakhir 

adalah pembuatan laporan tugas akhir serta draft artikel. 
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