
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat 

dan juga dengan adanya persaingan yang ketat sekarang ini, keberhasilan dari 

suatu perusahaan dapat bergantung pada kecepatan perusahaan dalam 

mendapatkan data dan informasi secara akurat. Oleh karena itu pada suatu 

perusahaan dibutuhkan sistem informasi untuk memproses data lebih efisien, 

cepat dan tepat sehingga dalam pengoperasian menghasilkan kualitas yang baik. 

Banyak solusi yang ditawarkan dalam membantu meringankan kerja manusia, 

salah satunya dalam bidang teknologi informasi yaitu menggunakan basis data 

(database). 

Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer 

secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer 

untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Basis data ini sangat 

diperlukan oleh berbagai institusi dan perusahaan. Dalam pengembangan sistem 

lelang diperlukan basis data sebagai media penyimpanan data. Basis data dapat 

menghasilkan informasi dengan cepat dan tepat sehingga membantu dalam 

pengambilan keputusan untuk segera memutuskan suatu masalah berdasarkan 

informasi yang ada. Basis data merupakan sarana yang tidak hanya berfungsi 

sebagai media penyimpanan data tetapi juga menambah, merubah, menghapus 

dan memperbaharui data perusahaan. 

Perkembangan bisnis perusahaan semakin meningkat yang dapat 

menyebabkan pengolahan data akan semakin kompleks, maka perusahaan 

membutuhkan sebuah sistem basis data untuk mencatat keluar masuknya arsip 

(surat, dokumen) secara sistematis, hal ini dapat memudahkan perusahaan dalam 

pencarian data dan juga penyimpanan data serta dapat mengurangi kesalahan yang 

disebabkan oleh faktor manusia. Dengan menggunakan basis data maka data yang 

disimpan akan lebih aman dan rentan akan kehilangan.  
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Kantor Pejabat Lelang Kelas II Pekanbaru merupakan instansi di bawah 

pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk wilayah Riau, 

Sumbar, dan Kepri yang menangani lelang dari pihak balai lelang seperti PT. 

Japan Bike Auction (JBA) Indonesia, PT. Balai Lelang Artha Gasia, PT. Balai 

Lelang Serasi, PT./Balai Lelang Indonesia, OTO BID, SUN, Kobalindo, Astria 

dan lelang perseorangan maupun BUMN/D. Pejabat Lelang Kelas II sendiri untuk 

wilayah jabatan 10 kabupaten/kota berada di Pekanbaru, Dumai, Rokan Hulu, 

Rokan Hilir, Siak, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Kampar, 

Pelalawan. Kantor Pejabat Lelang Kelas II Pekanbaru bertindak sebagai fasilitator 

antara klien dan stakeholder serta sebagai instansi pengesahan proses lelang 

berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Pejabat Lelang Kelas II Pekanbaru 

juga dapat menjadi pelaksana lelang apabila diberikan surat kuasa oleh si pemilik 

barang.  

Proses lelang sendiri dimulai dari surat permohonan lelang yang dilakukan 

oleh klien (balai lelang, perorangan, BUMN/D). Barang yang dilelang rutin 

berupa mobil dan sepeda motor, dalam sekali lelang rata-rata berjumlah 80 unit 

untuk mobil dan 265 unit sepeda motor. Setiap barang lelang diberi nomor 

Lecture Of Transaction (LOT). Apabila surat permohonan pelaksanaan lelang 

sudah di setujui oleh pejabat lelang kelas II selanjutnya dilakukan pengecekkan 

spesifikasi dalam daftar LOT yang biasanya dikirim via email oleh pihak 

pemohon lelang. Setelah dilakukan pengecekkan daftar LOT barang lelang oleh 

pihak Kantor Pejabat Lelang Kelas II Pekanbaru maka dibuatlah pengumuman 

kapan dan dimana pelelangan dilaksanakan. Pengumuman jadwal lelang biasanya 

dapat dilihat pada surat kabar, lalu lelang dilaksanakan sesuai jadwal yang 

ditentukan. Pemenang lelang ditentukan oleh penawaran tertinggi dari apa yang 

sedang dilelangkan. Dokumentasi hasil lelang yang didapat lalu dibuat dalam 

bentuk risalah lelang sebagai laporan ke DJKN.  

Dari proses lelang mulai dari permohonan lelang sampai pada pembuatan 

risalah lelang pihak Kantor Pejabat Lelang Kelas II mengalami kesulitan dalam 

hal penyimpanan data (berbentuk pembukuan) yang masih menggunakan lemari 

berkas sebagai media penyimpanan data berdasarkan nomor, tanggal dan 
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keterangan. Ditambah pada tahun 2015 pernah terjadi insiden kebakaran karena 

human error pada lantai 2 (dua) Kantor Pejabat Lelang Kelas II Pekanbaru yang 

walaupun tidak sampai menelan korban jiwa dan hanya lantai 2 (dua) saja yang 

terbakar. Insiden tersebut menjadi warning untuk pihak kantor pejabat lelang 

lebih memproteksi keamanan data kantor (arsip lelang) nya jika terjadi kecelakaan 

atau musibah yang sama kedepannya. Selanjutnya penggunaan komputer untuk 

pengelolaan data pelelangan pada kantor masih belum efektif karena pemanfaatan 

teknologi masih berupa microsoft office, jadi hasil pengolahan data hanya di 

simpan pada folder-folder di PC yang jika komputer terserang virus atau mati 

dikarenakan hardisk bad sector tentunya dapat mengganggu kinerja Kantor 

Pejabat Lelang Kelas II Pekanbaru. Yang terakhir pimpinan terkadang tidak ada di 

tempat, hal ini jadi kendala jika surat permohonan lelang oleh klien harus 

disetujui pimpinan ataupun hanya sekedar melakukan pengecekan dokumen lain 

yang diperlukan. 

Dengan adanya suatu sistem masalah di atas dapat diminimalisir dan 

meningkatkan kinerja kantor. Data (arsip) kantor juga lebih aman ter-back up 

pada sistem jika kejadian serupa terulang kembali, sistem yang terintergrasi juga 

memungkinkan duplikasi data dapat dihindari. Sistem ini juga nantinya dapat 

mengakomodasi antara pimpinan dan klien tanpa harus bertatap muka. 

Selanjutnya yang terakhir dengan sistem ini iklan diharapkan tidak perlu melalui 

surat kabar, cukup upload di sistem (web) dan yang terakhir sistem ini 

memungkinkan adanya lelang online (jika diberi kuasa oleh si pemilik barang) 

tentu menambah nilai komersil bagi pihak Kantor Pejabat Lelang Kelas II 

Pekanbaru itu sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa perlu untuk mengadakan 

Tugas Akhir dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Pengarsipan Lelang 

Pada Kantor Pejabat Lelang Kelas II Pekanbaru. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat diambil perumusan masalah Tugas Akhir ini, yaitu Bagaimana membangun 
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sistem informasi pengarsipan lelang pada Kantor Pejabat Lelang Kelas II 

Pekanbaru? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak keluar dari tujuan dari Tugas Akhir ini, 

maka permasalahan yang ada dibatasi sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini berfokus pada data pelaporan pengarsipan lelang 

(berupa surat permohonan lelang, persetujuan lelang dan pelaksanaan 

lelang) pada Kantor Pejabat Lelang Kelas II Pekanbaru. 

2. Informasi dipublikasikan berupa daftar LOT, jadwal lelang dan lokasi 

lelang. 

3. Sistem yang akan dibangun berbasis web, bahasa pemrograman yang 

digunakan dalam proses pembuatan ini adalah PHP dan menggunakan 

Frame CSS Bootstrap untuk desain web. Sedangkan, untuk penyimpanan 

data terpusat menggunakan PHPMyadmin (MySQL Engine). 

4. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode waterfall 

dengan tahapan akhir yaitu pemeliharaan. 

5. Hasil dari penelitian ini adalah Sistem Informasi Pengarsipan Lelang 

(SIARLE). 

1.4 Tujuan  

  Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut: 

1. Untuk membangun sistem informasi pengarsipan lelang berbasis web pada  

Kantor Pejabat Lelang Kelas II Pekanbaru. 

2. Untuk memberikan informasi pelaksanaan lelang kepada masyarakat. 

1.5 Manfaat 

  Adapun manfaat dari Tugas Akhir ini adalah: 

1. Dapat mempermudah pihak kantor dalam menyimpan data (arsip) lelang 

dan pengolahan data lelang yang dibutuhkan. 

2. Dapat memberikan informasi mengenai lelang seperti lelang kendaraan 

bermotor dan pelaksanaan lelang kepada masyarakat lalu mengikutinya 

secara online. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Laporan Tugas Akhir ini terdiri dari 6 BAB, dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari Tugas Akhir yang 

meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat, serta Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan 

pembahasan Tugas Akhir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang 

dilakukan dalam penyusunan Tugas Akhir yang dibuat. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 Bab ini berisikan tentang bagaimana menganalisis dan 

merancang sistem yang akan dibangun. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab ini berisikan tentang bagaimana mengimplementasikan 

dan menguji sistem yang sudah dibangun. 

BAB VI PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari Tugas Akhir 

yang dibuat. 

 


