
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Badan Pengelolan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) merupakan salah satu 

instansi yang berada di dalam struktur Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) 

Kabupaten Kampar. BPKAD adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. BPKAD 

mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas 

pembantuan. Keberadaan aset merupakan salah satu hal yang perlu dikoordinir, 

karena aset merupakan suatu instrumen penting dalam laporan keuangan dan perlu 

dicatat serta dilaporkan secara wajar dan mengacu pada Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar Akuntansi Keuangan merupakan prinsip-

prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. 

Pemerintah daerah kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Bupati 

Kampar nomor 22 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah, dimana 

aturan tersebut mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No. 9 yang dikeluarkan oleh Peraturan Mentri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016. 

Menurut PSAK No. 9, Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan dalam kegiatan 

pemerintahan dan masyarakat umum. Perlakuan akuntansi terhadap aset tetap 

sangat besar pengaruhnya pada laporan keuangan instansi agar tidak terjadi 

kesalahan penyajian material yang berdampak pada tidak akuratnya informasi atau 

menyesatkan keputusan pengguna laporan keuangan. Oleh sebab itu, proses 

pencatatan serta penyajian aset tetap harus sesuai dengan PSAK. Sementara itu, 

Aset Lancar adalah aset yang masa manfaat nya kurang dari satu tahun, misalnya 

kas, piutang, investasi jangka pendek, dan persediaan. 

Seiring dengan meningkatnya jumlah aset yang dimiliki oleh Pemerintahan 

Kabupaten Kampar, maka dari itu BPKAD sebagai OPD yang bertanggung jawab 
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dalam proses pengelolaan aset daerah, dituntut untuk mampu menjalankan proses 

bisnis yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola proses pengelolaan aset 

tersebut. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar nomor 22 tahun 2014, proses 

bisnis pengelolaan aset dimulai dari proses rencana kebutuhan aset, proses 

pengadaan barang, proses pengesahan aset, proses perhitungan penyusutan masa 

manfaat aset hingga proses penghapusan aset. Dalam pengelolaan proses aset 

terserbut, BPKAD Kabupaten Kampar masih melakukan secara konvensional, 

dimana proses pengajuan perencanaan kebutuhan aset, proses pengelolaan aset, 

proses perhitungan penyusutan masa aset, dan proses penghapusan aset dilakukan 

secara manual atau tidak terkomputerisasi. Permasalahan lain yang ditimbulkan 

dalam pengelolaan secara konvensional adalah sulitnya mengetahui nilai aset yang 

sedang berjalan, nilai penyusutan masa manfaat aset, sisa masa manfaat aset, serta 

informasi mengenai aset yang akan dihapuskan. 

Perhitungan nilai penyusutan aset merupakan hal yang penting untuk 

dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Kampar, karena dengan mengetahui nilai 

penyusutan tersebut OPD dapat mengetahui kapan harus melakukan perencanaan 

kebutuhan ulang. Didalam PSAK No 9, metode perhitungan penyusutan dilakukan 

dengan menggunakan metode straight line (garis lurus). Metode straight line 

merupakan metode dengan rumus perhitungannya adalah Penyusutan Per Periode 

= Nilai yang dapat disusutkan ÷ masa manfaat aset. Aset akan mengalami nilai 

penyusutan yang sama setiap tahunnya hingga aset tersebut tidak digunakan dalam 

kegiatan operasional pemerintah. 

Penelitian terkait dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

menggunakan metode straight line adalah Penelitian yang dilakukan oleh Franstia 

Wira Sukma Susilo pada tahun 2012 dengan judul “Rancang Bangun aplikasi 

sistem informasi manajemen aset perusahaan (studi kasus: STIKOM Surabaya)”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaily Mauliatu Saadah pada tahun 2016 dengan 

judul “Penerapan perlakuan akuntansi terhadap piutang dagang yang dilakukan oleh 

PT. Kebayoran Pharma di Samarinda belum sepenuhnya sesuai dengan teori 

akuntansi piutang dagang”. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Rohmat 

Juanda pada tahun 2013 dengan judul “Pelaksanaan wewenang badan 
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permusyawaratan desa (BPD) di desa kenantan kecamatan tapung kabupaten 

Kampar berdasarkan PERDA kabupaten Kampar No.9 tahun 2007 Tentang Badan 

permusyawaratan Desa”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalahnya 

yaitu: “Bagaimana Merancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Aset Untuk 

Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Dengan Menerapkan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan No. 9 Dalam Proses Pengelolaan Aset.”  

1.3 Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi batasan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Sistem yang akan dibangun hanya untuk Aset Tetap dan Aset Lancar 

2. Sistem ini tidak menfasilitasi proses pengelolaan pelaksanaan pengadaan 

barang 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghasilkan Sistem Informasi 

manajemen aset untuk mengelola proses bisnis perencanaan kebutuhan aset, 

pengesahan aset, perhitungan nilai penyusutan, hingga proses penghapusan aset 

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan pada laporan ini dibuat berdasarkan urutan dibawah 

ini: 

Bab I   Pendahuluan 

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian yang digunakan dalam penelitian 

serta sistematika penulisan dari tiap-tiap bab. 

Bab II   Landasan Teori 

Bab ini berisi penjelasan teori yang digunakan dalam rancang 

bangun sistem informasi sebagai landasan dalam penulisan Tugas 

Akhir ini. 
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Bab III  Metodologi Penelitian 

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum, langkah-langkah 

dalam penelitian, metodologi serta analisis terhadap rancang bangun 

sistem informasi manajemen aset di Badan Pengelolaan Keuangan 

Aset Daerah Kabupaten Kampar. 

Bab IV  Analisa dan Perancangan 

Bab ini menjelaskan tentang analisa dan perancangan sistem 

informasi yang akan dibuat di Badan Pengelolaan Keuangan Aset 

Daerah Kabupaten Kampar. 

Bab V  Implementasi dan Pengujian 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi dan pengujian dari 

penelitian yang di lakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Aset 

Daerah Kabupaten Kampar. 

Bab VI  Penutup 

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari 

pembahasan keseluruhan bab serta saran-saran yang berguna bagi 

kemajuan manajemen aset di Badan Pengelolaan Keuangan Aset 

Daerah dan sebagai bahan masukan untuk pengembangan yang lebih 

lanjut dimasa yang akan datang. 


