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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persewaan peralatan pesta Lestari merupakan salah satu tempat usaha yang

bergerak di bidang persewaan alat-alat pesta. Peralatan pesta Lestari mempunyai

banyak aset tetap, contohnya seperti sound system, tenda, kursi dan peralatan

pesta lainnya yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional tempat

usaha tersebut. Sound system, tenda, kursi dan peralatan pesta lainnya merupakan

aset tetap yang berharga bagi tempat usaha Lestari. Menurut Mulyadi, (2001) aset

tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat

ekonomi lebih dari satu tahun, dan diperoleh oleh perusahaan untuk melaksanakan

kegiatan perusaahaan bukan untuk dijual kembali. Aset tetap tersebut harus

dikelola dengan baik agar mendapatkan keuntungan di masa depan.

Permasalahan yang terjadi di persewaan peralatan pesta Lestari dalam

pengelolaan aset peralatan pesta seperti tenda, kursi dan peralatan pesta lainnya

adalah pemeliharaan yang dilakukan jika ada kerusakan saja, tidak ada

penjadwalan pemeliharaan secara berkala, sehingga sering terjadi kerusakan dan

umur penggunaan aset menjadi lebih pendek dari umur ekonomisnya. Dampaknya,

tempat usaha tersebut harus melakukan pengadaan kembali untuk mengganti aset

yang rusak tersebut dan tentunya membuang tenaga dan waktu, serta sulit

mengetahui kapan suatu aset harus diganti atau masih layak untuk di maintain.

Permasalah yang kedua adalah mengganti aset yang seringkali tidak

dipertmbangkan, direncanakan, atau dianggarkan, sehingga pemanfaatan aset
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yang kurang baik menyebabkan kinerja aset rendah. Penghapusan aset yang tidak

dikelola dengan baik mengakibatkan banyak aset yang menumpuk di gudang dan

sulit mengetahui jumlah aset yang dihapus. Masalah pencatatan aset yang

menggunakan Microsoft Excel dan tidak terarsip dengan baik menyebabkan sering

terjadi kehilangan aset, proses pencarian data membutuhkan waktu yang cukup

lama, tempat usaha lambat dalam memberikan laporan, dan laporan yang

dihasilkan tidak tepat. Permasalahan lain yang muncul adalah proses perhitungan

penyusutan yang tidak tepat menyebabkan aset yang masih memiliki umur

ekonomis bernilai tinggi tidak digunakan kembali dan proses perhitungan

penyusutan yang lambat menyebabkan sulit mengetahui aset yang akan dan telah

melewati umur ekonomisnya.

Untuk membantu memecahkan permasalahan diatas, maka persewaan

peralatan pesta Lestari membutuhkan suatu sistem informasi untuk mengelola,

merencanakan dan memantau aset peralatan pesta, agar memilki penjadwalan

secara berkala, penghapusan aset dapat dikelola dengan baik, proses perhitungan

penyusutan aset dapat dilakukan dengan tepat, mampu melakukan pencatatan

yang baik untuk memberikan informasi lebih detail aset peralatan pesta hingga

laporan aset yang cepat dan tepat, yang dapat digunakan oleh pengambil

keputusan untuk melakukan perencanaan pengadaan suatu aset yang dibutuhkan

oleh persewaan peralatan pesta Lestari.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah bagaimana membangun “Sistem Informasi Depresiasi Peralatan Pesta

menggunakan Metode Garis Lurus Berbasis Web”.

1.3 Ruang Lingkup

Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan maka diberikan

batasan masalah sebagai berikut :

a. Depresiasi peralatan pesta menggunakan metode depresiasi garis lurus.

b. Sistem yang dibangun dapat mengelola data alat-alat pesta dan data

penyusutan barang.

c. Sistem hanya memfokuskan penyusutan peralatan pesta, tidak melebar ke

penyewaan.

d. Peralatan pesta yang habis umur ekonomisnya tidak dapat disewa.

e. Laporan penyusutan peralatan pesta ditampilkan dalam bentuk grafik.

f. Pembelian peralatan pesta dilakukan tunai tanpa ada retur pembelian.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang

dicapai dalam penelitian ini adalah membuat sistem informasi depreasiasi

pengolahan data peralatan pesta pada persewaan alat pesta Lestari berbasis web.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Tempat Usaha

Dapat menghitung penyusutan aset peralatan pesta
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1.5.2 Bagi Perguruan Tinggi

a. Skripsi ini dapat menambah perbendaharaan buku-buku ilmiah yang

ada di STMIK AKAKOM, baik secara kualitas maupun kuantitas.

b. Dapat digunakan sebagai acuan bagi mahasiswa yang sedang menyusun

Laporan Skripsi

1.5.3 Bagi Mahasiswa

a. Menambah wawasan mengenai pembuatan system informasi depresiasi

peralatan pesta dengan metode garis lurus berbasis web.

b. Dapat menerapkan ilmu yang selama ini peneliti terima dibangku

perkuliahan.

1.6 Sistematika Penulisan

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas masalah umum mengenai latar belakang masalah,

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian

yang telah didapatkan dan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

Bab ini berisi tentang daftar tinjauan pustaka yang digunakan dalam

menyusun laporan dan berisi pengertian dari dasar-dasar teori yang

digunakan.

1.6.3 BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem,

perancangan input, perancangan output dan perancangan basis data.
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1.6.4 BAB IV IMPLEMETASI DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang implementasi program, pengujian program dan

pembahasan system.

1.6.5 BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran berkaitan dengan

penggunaan sistem yang baru.
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