
        

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pengelolaan aset perusahaan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting 

karena berdasarkan hasil pengelolaan tersebut ukuran keberhasilan perusahaan 

selama periode tertentu dapat diketahui (Supriadi, 2012). Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh The Institute of Asset Management (2010) dalam Franstia (2011) 

tentang manajemen aset, pengelolaan dari aset fisik (mulai dari pemilihan, 

pemeliharaan, inspeksi dan pembaharuan) memainkan peran penting dalam 

menentukan kinerja operasional dan profitabilitas industri yang mengoperasikan 

aset sebagai inti dari proses bisnis. Di dalam dunia bisnis manajemen aset 

merupakan proses bisnis yang sebaiknya dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk 

memelihara aset-aset penting yang dimiliki sebagai salah satu penunjang penting 

proses bisnis perusahaan. Maka dari itu sistem informasi manajemen aset sangat 

diperlukan untuk dirancang dan dimiliki pada sebuah pelaku usaha. 

Salah satu perusahaan yang membutuhkan sistem informasi manajemen aset 

adalah PT. Virajaya Riauputra. PT.Virajaya Riauputra yang merupakan salah satu 

perusahaan di bidang industri asphalt mixing plant (AMP), batching plant, stone 

crusher dan konstruksi skala besar. Perusahaan yang dimiliki putra daerah Riau 

ini berdiri sejak tahun 2001, telah menangani sebanyak 85 proyek. Perusahaan ini 

memiliki karyawan tetap sejumlah 62 orang. Perusahaan ini berkomitmen untuk 

terus mengembangkan keahlian, pengalaman dan terknologi untuk pembangunan 

daerah. PT. Virajaya Riauputra ini memiliki dua pabrik (pabrik utama Kualu, 

Kampar dan pabrik Kandis) dan satu kantor pusat yang terletak di jalan Tuanku 

Tambusai Pekanbaru. Dengan konsep bisnis terpadu yang mengintegrasikan jasa 

konstruksi, industri asphalt mixing plant (AMP), batching plant, stone crusher, 

PT. Virajaya mampu mengerjakan proyek dengan cepat dan akurat.  

Pada perusahaan PT. Virajaya Riauputra menggunakan banyak alat berat 

sebagai penunjang usaha. Tabel 1.1 adalah daftar alat berat yang digunakan pada 

proyek-proyek yang dijalankan. 
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Tabel 1.1. Tabel alat berat di Pabrik Utama Kualu, Kampar 

No. Nama Peralatan Merk Type 

1. Asphalt Finisher 01 Nigata NF 220 B 

2. Asphalt Finisher 02 Nigata NF B63 W 

3. Tire Roller 01 Sakai TS 7409 

4. Tire Roller 02 Sakai TS 150 

5. Tandem Roller 01 Sakai R2-32091 

6. Tandem Roller 02 YTO. Louyang 2Y8 X 10D 

7. Tandem Roller 03 YTO. Louyang 2Y8 X 10D 

8. Wheel Loader 01 Volvo L 45 B 

9. Wheel Loader 02 Komatsu WA 300 

10. Wheel Loader 03 Changlin ZL 30 H 

11. Wheel Loader 04 Changlin 937 H 

12. Wheel Loader 05 Komatsu WA 320-3 

13. Motor Grader 01 Mitsubishi MG 300 

14. Motor Grader 02 Mitsubishi MG 330 

15. Vibro Roller 01 Sakai SV 512 D 

16. Vibro Roller 02 Sakai SV 512 D-H 

17. Excavator 01 Komatsu PC 200-6 

18. Excavator 02 Hitachi ZAXIS 210 F 

19. Mini Excavator JCB 3CXSM 

20. Mini Excavator Komatsu PC 20 

21. Twin Roller Sakai TW 350 

22. Mini Roller 01 Sakai HV 60 TF 55 

23. Mini Roller 02  TF 55 

24. Compressor 01 Airman D125 

25. Compressor 02 Ingersol Rand ASP 185 

 

Selama ini sering terjadi permasalahan, seperti: (1) masalah yang berkaitan 

dengan penyelesaian proyek beberapa kali kerap terjadi kendala dikarenakan oleh 

salah satu alat berat yang akan digunakan mengalami kerusakan, akibatnya proyek 

yang seharusnya tepat waktu menjadi tertunda dan menjadi kerugian bagi 

perusahaan dikarenakan proyek tidak selesai sesuai jadwal kontrak; (2) divisi 

logistik yang berada di pabrik mengalami kesulitan dalam mengolah dan 

menyimpan data secara aman; (3) divisi teknik mengalami kesulitan mengatur 

pendataan laporan harian, mingguan dan bulanan dengan cepat dikarenakan 

selama ini divisi teknik harus menempuh jarak yang cukup jauh dari jalan Tuanku 

Tambusai Pekanbaru ke pabrik Kualu, Kampar atau ke pabrik Kandis setiap 

harinya; dan (4) kepala beberapa divisi seperti divisi logistik, divisi produksi dan 

divisi AMP batching plant serta site manager mengalami kendala dalam 
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mengecek kondisi atau ketersediaan alat berat yang digunakan maupun yang 

masih ada di pabrik untuk waktu yang cepat ataupun mendesak, dikarenakan 

harus menunggu laporan terlebih dahulu ke tiap pabrik yang ada. 

Permasalahan-permasalahan tersebut akan diatasi dengan pembuatan sistem 

manajemen aset alat berat. Untuk mengatasi permasalah pertama dan keempat, 

pada sistem yang dibuat terdapat menu yang menghubungkan kedua pabrik untuk 

dapat saling meminjam alat berat yang dimiliki sehingga dapat membantu pabrik 

mengurangi pembuangan waktu dikarenakan alat berat yang bisa saja terjadi 

kerusakan ditengah proyek. Menu yang menghubungkan kedua pabrik agar dapat 

saling meminjam guna membantu staff logistik yang berada di kantor pabrik 

(pabrik Kualu, Kampar dan pabrik Kandis). Menu digunakan  jika salah satu aset 

alat berat dalam kondisi perbaikan bengkel atau pun rusak ditengah pengerjaan 

proyek dan membutuhkan alat berat pengganti dalam fitur menu yang ada pada 

sistem. Pada sistem yang dibuat juga memiliki menu yang dapat mendata alat-alat 

berat dengan fitur-fitur seperti registrasi aset yang akan medata aset baru, dan 

penempatan aset yang menyimpan alat-alat berat yang dimiliki pabrik-pabrik 

milik perusahaan. Dan pada sistem terdapat menu untuk membantu kepala 

beberapa divisi seperti divisi logistik, produksi, AMP batching plant, dan site 

manager untuk dapat melihat aset-aset dan kondisi aset yang dimiliki oleh 

dikedua pabrik yang ada. Untuk mengatasi permasalahan kedua dan ketiga, agar 

dapat membantu divisi teknik dalam mendapatkan laporan harian, mingguan dan 

bulanan dari pihak divisi logistik tanpa harus langsung ke pabrik, maka dibuat 

menu laporan yang dapat memberikan laporan-laporan data alat berat didalam 

sistem. Laporan yang ada di sistem juga dapat langsung dicetak oleh divisi teknik. 

Untuk membantu menjaga keamanan data-data yang dimiliki, pada sistem yang 

dibuat menambahkan layanan backup data untuk menyimpan data jika sewaktu-

waktu sistem mengalami error. 

Penelitian tentang sistem manajemen aset pernah dilakukan oleh beberapa 

peneliti sebelumnya. Pertiwi dkk. (2012), membuat sistem informasi manajemen 

aset berbasis web di Fakultas Teknik Universitas Dipenogoro. Mereka 

menyimpulkan sistem yang dibuat untuk membantu proses pengolahan dan 



 
 

4 

 

pelaporan data aset Fakultas Teknik Universitas Dipenogoro. Penelitian lainnya 

dilakukan oleh Kuncahyo dkk. (2015), mereka membangun sebuah sistem 

informasi manajemen aset di Universitas Hasanuddin berbasis web. Sistem yang 

dibangun membantu untuk memudahkan kinerja pengelolaan aset dalam 

melakukan manajemen, terhadap data aset agar lebih terstruktur serta 

memudahkan dalam membuat laporan terhadap data aset yang ada. Soba (2012), 

penelitian yang dilakukan yaitu membangun sistem informasi manajemen aset di 

SMA Negeri 3 Salatiga berbasis web. Dalam penelitiannya merancang dan 

mengimplementasikan sistem yang dapat mengelola seluruh aset yang ada, 

dimana dengan adanya sistem manajemen aset, maka dapat dilakukan optimalisasi 

aset secara maksimal, karena aset teridentifikasi dengan jelas, dan akan 

mempermudah untuk mengetahui status aset masih layak untuk dipakai atau 

diganti. Nugraha (2013), penelitian yang dilakukan yaitu membangun sistem 

informasi manajemen aset di PT. Transnusa Aviation Mandiri. Sistem yang 

dibangun membantu dalam proses permintaan penambahan aset, proses 

pengadaan aset, proses perpindahan aset dan penghancuran aset yang terintegrasi, 

dapat dilakukan melalui sistem dan lebih terpusat. Maryono dkk. (2010), 

merancang tentang sistem informasi manajemen aset di Asmi Santa Maria 

Yogyakarta berbasis web. Mereka menyimpulkan sistem yang dirancang dan 

menyediakan fungsionalitas pengelolaan informasi aset TIK yang meliputi proses-

proses pendataan manajemen aset. Dengan sistem informasi ini, lembaga akan 

dapat melakukan penatausahaan aset yang dimiliki secara benar dan efisien, baik 

dari segi waktu, tenaga dan biaya. 

Berdasarkan alasan dan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

membuat judul penelitian “Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen 

Aset Alat Berat (Studi Kasus: PT. Virajaya Riauputra)” yang berguna untuk 

mempermudah perusahaan untuk dapat mengelola data aset alat berat yang 

dimiliki oleh perusahaan. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dapat 

diambil sebuah pokok permasalahan yang akan diangkat penulis yaitu bagaimana 

merancang dan membangun sistem informasi aset alat berat pada perusahaan PT. 

Virajaya Riauputra yang dapat membantu perusahaan ini untuk: (1) mengecek 

status aset; (2) mengolah data harian, mingguan dan bulanan; (3) serta bisa 

mempermudah proses perpinjaman aset antara pabrik-pabrik yang ada. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk mengindari kesalahan pendapat dalam penulisan laporan penelitian 

tugas akhir, berikut ini adalah batasan-batasan masalah yang terdiri dari: 

1. Penelitian Tugas Akhir dilakukan pada divisi teknik dan divisi logistik yang 

ditempatkan pada kantor pusat dan kantor pabrik PT. Virajaya Riauputra 

Kualu, Kampar. 

2. Sistem informasi pengolahan data aset alat berat yang akan di bangun akan 

membantu mengolah data, input dan output data aset sehingga 

menghasilkan sebuah laporan. Sistem ini juga akan memberikan informasi 

data persediaan aset alat berat yang terdapat di beberapa pabrik yang 

dimiliki PT. Virajaya Riauputra. 

3. Rancang bangun sistem informasi pengolahan data aset alat berat yang 

dibuat berbasis web dinamis menggunakan metode system development life 

cycle (SDLC) dengan model waterfall. 

4. Rancang bangun sistem informasi pengolahan data aset alat berat 

menggunakan metode perancangan object oriented analysis and desain  

(OOAD) dengan menggunakan empat buah diagram unified modeling 

language (UML), yaitu: Use Case Diagram dan Class Diagram. 

5. Bahasa pemrograman yang digunakan pada sistem yaitu PHP 5.0 

6. Mesin database yang digunakan untuk membangun sistem yaitu 

menggunakan database MySQL 5.0 

 

 



 
 

6 

 

1.4. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Untuk dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait mengenai 

aset yang dimiliki beserta kondisinya secara akurat dan lengkap serta 

perkembangan kondisi barang. 

2. Untuk membantu perusahaan dalam memantau aset alat berat dibeberapa 

pabrik yang dimiliki oleh perusahaan. 

3. Membantu divisi teknik dari kantor pusat agar dapat mendapatkan laporan 

harian, bulanan dan tahunan dengan mudah. 

4. Mempermudah proses perpinjaman aset antara pabrik yang ada. 

 

1.5. Manfaat 

1. Membantu divisi logistik mengelola alat-alat berat perusahaan. Agar   

pihak yang mengelola atau yang mengatur aset alat berat dimudahkan 

pengerjaannya. 

2. Memudahkan hubungan komunikasi antara pabrik Kualu, Kampar dan 

pabrik Kandis untuk dapat saling meminjam alat berat dalam keadaan 

membutuhkan. 

3. Dengan adanya sistem, divisi teknik dapat menghemat waktu untuk 

mengolah data-data laporan kondisi aset di kedua pabrik. 

4. Membantu pengawas dan pimpinan yang terkait dapat melihat kondisi, 

status dan laporan yang berkaitan dengan aset alat berat yang ada di kedua 

pabrik. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari pokok-pokok permasalahan 

yang dibahas pada masing-masing yang diuraikan menjadi beberapa bagian: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan Penelitian Tugas Akhir, Manfaat Penelitian Tugas 

Akhir, serta Sistematika Penulisan. 
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BAB II       LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan mengenai dasar-dasar teori yang digunakan 

sebagai landasan dalam pembuatan laporan. 

BAB III METEODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian dalam proses 

penelitian ini. 

BAB IV PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan rincian sistem dari hasil analisa menjadi 

bentuk perancangan agar dimengerti oleh pengguna dan tentang 

prediksi hasil akhir atau output penelitian yang di teliti dan akan 

diselesaikan atau di hasilkan. 

BAB V  TESTING DAN IMPLEMENTASI 

Berisi tentang penjelasan mengenai batasan implementasi, 

lingkungan implementasi, dan hasil dari implementasi serta 

pengujian perangkat lunak menggunakan teknik Blackbox. 

BAB VI  PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan pembuatan tugas akhir dan saran dari 

penulis kepada pembaca agar sistem alat berat ini dapat 

dikembangkan menjadi lebih baik. 


