
BAB I

PENDAHULUAN

1.1      Latar Belakang

Seiring  dengan  perkembangan  basis  data,  pemanfaatan  aplikasi 

client/server merupakan  salah  satu  aset  terbesar  suatu  perusahaan  ataupun 

instansi  dalam  mengolah  data,  terutama  untuk  mengefisienkan  pekerjaan. 

Dengan aplikasi  client/server terutama informasi yang disajikan tentunya sangat 

menunjang dalam pengambilan keputusan yang tepat. Perlu diketahui, dengan 

menggunakan  arsitektur  client/server semua  proses  pengolahan  data  dapat 

dilakukan dalam satu tempat saja. Sistem ini memungkinkan adanya beberapa 

pengguna  dapat  mengakses  basis  data  secara  bersamaan  pula  (multiuser). 

Selain  itu,  ketersediaan  basis  data  juga  akan  terjamin,  dengan  dipisahnya 

aplikasi  dan  file-file basis  data,  serta  beberapa  keuntungan  lainnya.  Namun 

demikian,  bukan  berarti  sistem  client/server tidak  memiliki  kelemahan.  Salah 

satu kelemahan yang sering menjadi kendala adalah rumitnya mengatur sistem, 

apalagi jika sudah berurusan dengan basis data yang cukup kompleks.

Secara  umum,  setiap  perusahaan,  instansi  pemerintah,  dan  instansi 

pendidikan ingin membangun sebuah sistem informasi  yang melibatkan jutaan 

data   dan  ingi  menekan  biaya  perangkat  lunaknya.  Akan  tetapi,  yang  terjadi 

malah sebaliknya.  Oleh karena itu, penggunaan perangkat  lunak  open source 

merupakan salah satu solusi untuk mengatasi  masalah biaya. Perangkat lunak 

open  source memiliki  kemampuan  yang  tidak  kalah  dibandingkan  perangkat 

lunak  proprietary. Dengan perangkat  lunak  open source kita akan memperoleh 

keuntungan  dalam  beberapa  hal,  seperti  biaya,  keamanan,  informasi, 



kebebasan, dan kualitas.

Hal  ini  juga  didukung  pemikiran  tentang  pencanangan  “Indonesian  Go 

Open  Source”  (IGOS),  berupa  pendeklarasian  penggunaan  perangkat  lunak 

open  source oleh  badan  pemerintah  yaitu  Kementerian  Riset  dan  Teknologi 

pada tanggal  30 Juni  2004 yang ditandatangani  bersama oleh : Menteri  Riset 

dan Teknologi, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Kehakiman dan HAM, 

Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara,  serta Menteri  Pendidikan Nasional. 

Pada kesempatan tersebut juga dihadiri dan disaksikan oleh :

1. Lembaga Pemerintah/Badan Riset

2. Perguruan Tinggi

3. Pengembang

4. Asosiasi

5. Komunitas Open Source

Sebagai pencetus IGOS, maka sudah seharusnya instansi pertama yang 

perlu  melakukan  migrasi  adalah  bagian-bagian  dari  pemerintahan  itu  sendiri 

sebagai contoh bagi instansi lainnya (swasta dan lain-lain).

Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka penulis dalam penyusunan 

skripsi  ini  mengambil  judul  “SISTEM  INVENTARISASI  DI  PROYEK 

PEMELIHARAAN  JALAN  DAN  JEMBATAN  DIY  DENGAN  TEKNOLOGI 

CLIENT/SERVER BERBASIS OPEN SOURCE”.

1.2      Pokok Masalah

Pada  penelitian  ini  akan  dibuat  sebuah  rancangan  sistem 

penginvetarisasian  barang  yang  dimiliki  oleh  Proyek  Pemeliharaan  Jalan  dan 

Jembatan  DIY  berbasis  client/server dan  multiuser.  Aplikasi  yang  digunakan 



adalah  Qt Designer versi  3.3.3 (bahasa pemrograman yang digunakan adalah 

C++) sebagai antarmuka grafis untuk aplikasi  client dan PostgreSQL versi 7.4.5 

sebagai  server basis data. Untuk sistem operasi yang digunakan adalah distro 

Slackware GNU/Linux versi 10.1.

Sedangkan perangkat yang digunakan untuk membuat laporan dari  program ini 

adalah  Kugar  Report  Generator  yang  merupakan  paket  dari  KOffice. 

Keseluruhannya bersifat open source.

1.3      Batasan Masalah

Secara  garis  besar  hanya  akan  terdapat  dua  jenis  barang  yang  akan 

diinventarisasikan  yaitu,  barang  tidak  bergerak  dan  barang  bergerak.  Barang 

tidak  bergerak  adalah  semua  barang  inventaris  yang  tidak  dapat  dipindah-

pindahkan dalam rangka  pemanfaatan atau penggunaannya (tanah,  jalan dan 

jembatan,  bangunan  air,  instalasi,  jaringan,  bangunan  gedung, 

monumen/bangunan  bersejarah,  dan  sebagainya),  termasuk  barang  bergerak 

yang nilai perolehannya diatas 1 (satu) milyar rupiah per unit dan kapal berbobot 

mati  diatas 150 (seratus  lima puluh)  ton.  Sedangkan  barang bergerak  adalah 

semua  barang  inventaris  yang  dapat  dipindah-pindahkan  dalam  rangka 

pemanfaatan atau penggunaannya (alat-alat besar, alat angkutan, alat bengkel 

dan  alat  ukur,  alat  kantor  dan  rumah  tangga,  alat  studio,  komunikasi  dan 

pemancar,  alat  laboratorium,  koleksi  perpustakaan/buku,  barang  bercorak 

kesenian/kebudayaan, dan sebagainya).

Pada  sistem  inventarisasi  ini  juga  akan  mendukung  pelaporan  dalam 

bentuk per triwulan (tiap 3 bulan) dan pelaporan tiap tahun anggaran.



1.4      Maksud dan Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas, maka tujuan pembuatan 

skripsi ini adalah :

1. Memberikan alternatif penggunaan aplikasi berbasis open source.

2. Mengatasi meningkatnya pembajakan perangkat lunak.

3. Memberikan kemudahan untuk penggunaanserta pemeliharaan data.

4. Memberikan  keamanan  terhadap  data  yang  lebih  karena  pemisahan 

antara file data dengan aplikasi.

5. Dapat  digunakan  oleh  banyak  pengguna  dalam  1  (satu)  waktu 

(multiuser).

6. Memperkenalkan  pemrograman  aplikasi  client/server  menggunakan  Qt 

Designer (C++) dan server basis data PostgreSQL.

1.5      Metode Pengumpulan Data

Adapun  metode  yang  diterapkan  dalam melakukan  pengumpulan  data 

pada  sistem  inventarisasi  di  Proyek  Pemeliharaan  Jalan  dan  Jembatan  DIY 

adalah sebagai berikut :

1. Melakukan  peninjauan  langsung  ke kantor  Proyek Pemeliharaan  Jalan 

dan Jembatan DIY.

2. Menganalisa sistem penginventarisasian yang sudah ada.

3. Wawancara  langsung  kepada  pegawai  yang  bertugas  menangani 

penginventarisasian dan penggunaan komputer di Proyek Pemeliharaan 

Jalan dan Jembatan DIY.

4. Melakukan  studi  pustaka  melalui  buku-buku  mengenai  bahasa 

pemrograman C++, Qt, dan PostgreSQL, serta Sistem Basis Data.



5. Melakukan studi melalui internet.

1.6      Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, maksud 

dan  tujuan,  batasan  masalah,  metode  pengumpulan  data,  serta  

sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dijelaskan sekilas mengenai  Proyek Pemeliharaan  

Jalan  dan  Jembatan  DIY  dan  konsep  sistem  inventarisasi  yang  

digunakan pada  instansi  tersebut.  Juga  akan  dijelaskan  secara  

singkat mengenai perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan 

sistem inventarisasi ini dari  awal  perancangan  hingga  penulisan  

laporan.

BAB III PERANCANGAN SISTEM

Dalam  bab  ini  akan  dijelaskan  mengenai  perangkat  pendukung,  

perancangan basis data dan sistem, serta perancangan masukkan serta 

keluaran program.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Dalam  bab  ini  akan  dibahas  tentang  bentuk  tampilan  masukkan  dan  

keluaran dari tiap unit program serta bagaimana cara kerja dari program.

BAB V PENUTUP

Dalam  bab  ini  akan  dijelaskan  kesimpulan  dan  saran  dari  hasil  



pembahasan implementasi yang telah disajikan.


