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 BAB II 

 LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjuan Pustaka 

Tinjuan pustaka ini berisi dari pembahasan penelitian sebelumnya untuk 

mendukung penelitian ini diantaranya: 

a. Sistem Informasi Pengelolaan Aset pada Kantor Perpustakaan dan 

Arsip Daerah Kabupaten Kudus  

Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan Aset pada 

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus” telah dilaksanakan 

dengan menganalisa permasalahan yang ada diantaranya perencanaan aset, 

pengadaan aset, penatausahaan aset (KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E), 

penghapusan aset. Tujuan dari skripsi ini adalah menghasilkan aplikasi perangkat 

lunak untuk memudahkan proses perencanaan, pengadaan, penatausahaan, 

penghapusan aset pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus 

melalui website. Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 

bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL.Hasil dari 

rancang bangun ini adalah sebuah aplikasi berbasis web untuk Perpustakaan dan 

Arsip Derah Kabupaten Kudus bernama Sisfoaset yang dapat dijalankan pada 

semua sistem operasi danbersifat opensource (Salazati, 2013).  

b. Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Aset Bangunan Milik 

Pemerintah Kota Surabaya 

Selama ini pemerintah kota (pemkot) Surabaya telah menyediakan beberapa 

bangunan untuk disewakan kepada masyarakat. Namun pemkot memiliki beberapa 

kendala yang sedang dihadapi yaitu penyimpanan data-data tentang bangunan dan 

penyewa yang tidak terstruktur di ruang penyimpanan arsip. Hal ini menghambat 

kinerja pemkot itu sendiri karena lambatnya penyampaian informasi yang 

dibutuhkan oleh penyewa. Selain itu proses transaksi untuk sewa baru, 

perpanjangan maupun pengalihan hak bangunan memakan waktu yang lama. 

Dengan adanya permasalahan yang ada saat ini, maka dibuatlah sistem 

informasi manajemen pengelolaan aset bangunan. Sistem ini diharapkan dapat 
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mempercepat kinerja pemkot Surabaya dalam memberikan informasi kepada 

masyarakat dalam hal ini penyewa serta dapat mempercepat proses perijinan untuk 

sewa baru, perpanjangan maupun pengalihan hak bangunan. 

Dari implementasi sistem yang diterapkan di pemkot Surabaya, dapatlah 

disimpulkan bahwa dengan sistem yang baru dapat mempercepat proses pembuatan 

ijin sewa baru, perpanjangan maupun pengalihan hak bangunan. Sebab, pencarian 

data lebih cepat dan penyimpanan arsip lebih terstruktur dan terorganisir oleh 

sistem. Sehingga sangat membantu kinerja pemkot Surabaya (Arfianto, 2009). 

 

2.2. System Development Life Cycle (SDLC) Traditional 

SDLC (Systems Development Life Cycle, Siklus Hidup Pengembangan Sistem) 

adalah proses perancangan, pengembangan dan pengujian perangkat lunak. Metode 

ini menggambarkan tentang proses pembangunan perangkat lunak secara 

keseluruhan untuk menghasilkan software yang berkualitas dan memenuhi harapan 

dari pengguna sistem.  

SDLC memiliki beberapa variasi model siklus hidup yang disebut juga sebagai 

“Software Development Process Models”. Setiap model memiliki tahapan unik 

sesuai dengan jenisnya, misalnya “Waterfall Model”, “Iterative Model”, “Spiral 

Model”, “V-Model”, dan “Bing Bang Model”. Gambar 2.1 adalah representasi dari 

proses SLDC yang dugakan untuk mengembangkan sistem ini, sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Proses SDLC sistem.  
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2.3. Tahapan Pengembangan Sistem 

Tahapan yang digunakan dalam pengembangan sistem ini memiliki lima tahap 

pengembangan yang akan dibahas dibawah ini.  

2.3.1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data sebagai tahap awal dari SDLC adalah untuk 

mendapatkan informasi lebih lanjut tentang permintaan sistem dengan melakukan 

fact-finding struktur organisasi, wawancara, mininjau dokumen saat ini, mengamati 

sistem kerja dan meninjau pengguna. Hasil dari tahapan awal menjadi satu titik ukur 

keputusan karena menentukan seluruh siklus hidup sistem untuk melanjutkan atau 

tidak. 

2.3.2. Analisis Sistem (Systems Analysis) 

Tujuan dari analisis sistem adalah untuk membangun logika sistem baru 

(Shelly & Rosenblatt, 2011). Langkah pertama adalah pemodelan kebutuhan 

sistem, dimana analisis menyelediki proses bisnis dan dokumen apa saja yang harus 

dikerjakan oleh sistem baru untuk memenuhi harapan pengguna. Tahap ini 

mencoba untuk menjawab pertanyaan “Apa yang harus sistem informasi lakukan 

untuk memecahkan masalah”, informasi yang didapat dengan cara berinteraksi 

terus antara pengguna dan manajer.  

Tahap analisis sistem meliputi dua kegiatan utama yang akan dijelaskan 

dibawah ini:  

1. Requirements Modeling 

Menjelaskan kebutuhan pemodelan, yang melibatkan pencari fakta untuk 

menjelaskan sistem saat ini dan identifikasi kebutuhan software dan 

hardware untuk sistem baru, seperti output, input, proses, kinerja dan 

keamanaan. 

2. Process Modeling 

Membahas pemodelan proses atau fungsi dengan menggunakan usecase 

untuk menggambarkan fungsi apa saja yang ada pada sistem. 

Pada akhir tahap analisis sistem, output akan menjadi model perancangan 

sistem berdasarkan tahapan diatas bersamaan dengan activity diagram, relasi dan 

struktur tabel data.  
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2.3.3. Perancangan Sistem 

Pada tahapan ini dilakukan perancangan sistem berdasarkan output dari 

tahapan sebelumnya dengan menggunakan activity diagram, relasi dan struktur 

tabel yang akan dijelaskan dibawah ini: 

1. Activity diagram, menjelaskan tentang bagaimana pengguna berinteraksi 

dengan sistem. 

2. Relasi dan stuktur tabel, menggambarkan tabel-tabel yang digunakan pada 

sistem ini. 

2.3.4. Sistem Desain (Systems Design) 

Merancang interface sangat penting, karena semua orang ingin sistem yang 

mudah dipelajari dan mudah digunakan (Shelly & Rosenblatt, 2011)User interface 

(UI) menjelaskan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem komputer yang 

terdiri dari hardware, software, layar, menu, fungsi, output, input dan fitur yang 

mempengaruhi komunikasi dua arah antara pengguna dan komputer. 

Pada tahap perancangan desain interface, analisis harus memahami tentang 

interaksi manusia-komputer dan prinsip-prinsip desain yang berorientasi pada 

pengguna. Hal ini penting untuk merancang user interface yang mudah digunakan, 

menarik dan efesien. (Shelly & Rosenblatt, 2011) Untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut analisis harus mengikuti delapan pedoman dasar desain layar entry data, 

sebagai berikut: 

1. Design a transparent interface. 

2. Interface yang mudah dipelajari dan digunakan 

3. Meningkatkan produktivitas pengguna 

4. Memudahkan pengguna untuk mendapatkan bantuan 

5. Mengurangi kesalahn input data 

6. Provide feedback to users, 

7. Buat desain dan tata letak yang menarik 

8. Gunakan istilah dan gambar yang yang mudah dipahami. 

Desain interface yang baik didasarkan pada kombinasi dari ergonomi, 

estetika dan teknologi interface. Ergonomi menggambarkan bagaimana orang 

bekerja, belajar, dan berinteraksi dengan computer; estetika berfokus pada 
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bagaimana sebuah interface dapat dibuat menarik dan mudah digunakan; dan 

teknologi interface memberikan stuktur operasional yang diperlukan untuk 

melaksanakan tujuan desain (Shelly & Rosenblatt, 2011). 

Output utama dari desain sistem adalah model desain interface yang efektif, 

efisien, menarik, sedikit kesalahan dan mudah digunakan.  

2.3.5. Implementasi 

Pada fase sebelumnya dijelaskan tentang sistem desain, dari output tersebut 

dilakukan penerapan sistem baru sesuai dengan tahapan prosedur sebelumnya. 

Tahap implementation sistem terdiri dari pengembangan aplikasi, pengujian, 

instalasi dan evaluasi sistem baru (Shelly & Rosenblatt, 2011) 

Selama pengembangan aplikasi, sistem desain berfungsi sebagai prototype 

untuk membangun sistem baru dengan membangun interface input, output dan user. 

Tugas awal pengembangan aplikasi adalah sistem analisis dan programmer 

melakukan kerjasama untuk membangun program dan modul yang diperlukan 

(Shelly & Rosenblatt, 2011). Desain prototyping yang telah jadi digunakan untuk 

mendapatkan feedback sebagai penilaian sementara yang disebut sistem evolusi, 

untuk menetukan apakah sistem beroperasi dengan benar, dan apakah biaya dan 

manfaat sudah terpenehui sesuai harapan pengguna. 

Pada akhir fase ini, sistem siap untuk digunakan. Persiapan akhir yang 

dilakukan adalah pengujian sistem, dokumentasi, mengkonversi data ke file sistem 

baru dan melatih pengguna dalam operasional sistem (Shelly & Rosenblatt, 2011). 

Tanpa pelatihan yang seksama, pengguna tidak akan terbiasa dengan sistem baru 

dan tidak mungkin untuk mengatasi permasalahan baru. 

2.4. Kekuatan dan kelemahan dari SDLC  

SDLC tradisional memiliki beberapa kekuatan dan kelemahan ketika 

memakai metode ini. Pembahasannya akan dibahas dibawah ini. 

2.4.1 Kekuatan dari SDLC 

Metode SDLC memberikan analisis sistem beberapa petunjuk apa yang 

harus dan tidak harus dikembangkan. Melalui metode ini para pengembang sistem 

dapat membangun rencana rinci tentang bagaimana membangun sistem. Hal ini 

dicapai dengan memecah proyek ke dalam detail yang lebih mudah dikelola. Juga, 
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sistem ini mempromosikan dokumentasi dari semua peristiwa dalam proses, yang 

berarti sistem ini lebih mudah nanti untuk dipahami. Dokumentasi ini sangat 

penting tidak hanya mempertahankan sistem, tetapi juga dalam perbaikan di masa 

depan (Leffingwell & Widrig, 2003). 

Iterasi pada metode SDLC memberikan flesksibilitas dibandingkan metode 

lain sehingga cocok untuk pengembangan sistem manajemen (Shelly & Rosenblat, 

2011). 

2.4.2 Kelemahan dari SDLC 

Menurut (Shelly & Rosenblatt, 2011) meskipun ada banyak kekuatan dari 

SDLC, perubahan sistem pada metode bisa mahal, terutama pada tahap selanjutnya 

dan pengguna mungkin tidak dapat menjelaskan kebutuhan mereka sampai mereka 

melihat contoh fitur dan fungsi. (Leffingwell dan Widrig, 2003) Menyatakan bahwa 

setiap langkah dalam metode SDLC tidak dapat dimulai tanpa menyelesaikan 

langkah sebelumnya atau ketergantungan pada pekerjaan sebelumnya. 

2.5. Sistem 

Menurut (Al Fatta, 2004) sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau 

himpunan dari unsur atau variable-variabel yang saling terorganisasi, dan saling 

bergantung satu dengan lainnya. Hanif Al Fatta (Murdick & Ross, 1993) 

mendefinisikan sistem sistem sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu 

dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. 

2.6. Sistem Informasi Manajemen 

Menurut (Hanif Al Fatta, 2007) mendefinisikan Sistem Informasi 

Manajemen sebagai suatu sistem informasi pada level manajemen yang berfungsi 

untuk membantu perancangan, pengendalian dan pengambilan keputusan dengan 

menyediakan resume rutin dan laporan-laporan terttentu. 

2.7. Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah 

Penatausahaan Barang Milik Daerah harus didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk tujuan mengarahkan pada tercapainya 

tatakelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Sebagai aparatur 

pemerintahan yang baik, tentu dibutuhkan pedoman dan acuan yang jelas dalam 

melaksanakan tugas, agar tugas dapat dilaksanakan secara tepat dan tidak 
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menimbulkan kerugian. Penatausahaan Barang Milik Daerah harus berpedoman 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah dan selanjutnya diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 

Milik Daerah. 

Pasal-pasal yang menjadi dasar Penatausahaan Barang Milik Daerah yang 

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Bab VII pasal 25, 26, 27, 

28, 29 dan 30 dengan uraian sebagai berikut: 

Pasal 25 

1) Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang 

milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang 

Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.  

2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, Edan F.  

3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan 

pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD). 

Pasal 26 

1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan Barang 

Milik Daerah selain tanah dan bangunan.  

2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau 

bangunan milik pemerintah daerah. 

 

Pasal 27 

1) Pengelola dan Pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 

(lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk 

Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah.   

2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus Barang Milik 

Daerah.  
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3) Pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.  

4) Sensus Barang Milik Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dilaksanakan 

serentak seluruh Indonesia.  

5) Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada Pengelola paling lambat 3 

(tiga) bulan setelah selesainya sensus.  

6) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi Barang Milik Daerah.  

7) Barang Milik Daerah yang berupa Persediaan dan Konstruksi Dalam 

Pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1). 

Pasal 28 

1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyusun laporan barang semesteran dan 

tahunan. 

2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala 

Daerah melalui pengelola.  

3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD). 

 

Pasal 29 

1) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 

(3), digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Pemerintah Daerah. 

2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara 

berjenjang. 

Pasal 30 

Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang 

milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

25, Pasal 27 dan Pasal 28, mempergunakan aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).  

Kemudian disebutkan pula pada lampiran Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 
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Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab VII Angka 5 huruf b tentang 

Pelaksanaan Inventarisasi.  

 

Peraturan tersebut menjadi dasar pertanggungjawaban dalam melakukan 

penatausahaan dimana dengan peraturan tersebut penanggungjawab dapat 

bertindak secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


