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ABSTRAK
Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah proses sistem pengelolaan aset teknologi
informasi di STIKI Malang masih belum tercapai dengan baik, yang dikarenakan oleh kurangnya
pengolahan data aset yang disimpan menjadi informasi yang dapat membantu STIKI Malang
dalam melakukan pengelolaan aset-aset teknologi informasi yang dimiliki. Oleh karena itu, tugas
akhir ini bertujuan untuk membuat sebuah sistem informasi pengelolaan aset teknologi informasi
yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh STIKI Malang sebagai media informasi dalam proses
pengelolaan aset teknologi informasi. Sehingga nantinya dapat mempermudah dan mempercepat
sistem yang telah ada.
Kata Kunci: Sistem Informasi, Aset.
1.

PENDAHULUAN
Pengelolaan aset teknologi informasi
mencakup bidang yang cukup luas. Hal ini
meliputi perangkat keras seperti desktop dan
notebook, dan pendukung lainnya seperti
monitor, jaringan,server, dan software
pendukung. Fungsi dari pengelolaan itu
sendiri adalah untuk informasi aset secara
keseluruhan, kondisi, lokasi aset, dan
pemusnahan.
Berdasarkan analisa pada sistem
pengelolaan aset teknologi informasi yang
sedang berjalan, beberapa permasalahan
utama yang penulis temukan adalah
penggunaan Microsoft Excel yang hanya
bersifat sebagai media penyimpanan data aset
teknologi informasi yang dimiliki STIKI
Malang. Dalam pengelolaan aset teknologi
informasi di STIKI Malang terdapat empat
transaksi yang dilakukan. Keempat transaksi
tersebut
adalah
pengentrian,
mutasi,
perbaikan, dan pemusnahan data aset
teknologi informasi. Dalam proses keempat
transaksi
tersebut
STIKI
Malang
melakukannya dengan proses yang sama
dengan cara mengisikan form transaksi
masing – masing yang kemudian dari form
tersebut admin melakukan pengentrian
transaksi pada Microsoft Excel. Setelah itu
admin melakukan update pada master data
aset teknologi informasi yang juga masih
menggunakan Microsoft Excel.
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Atau dengan kata lain, selama ini
dalam proses pengelolaan asetnya masih
dalam bentuk media penyimpanan data aset
secara digital dengan kurangnya pengolahan
terhadap data tersebut agar bisa diproses
menjadi sebuah informasi yang dapat
membantu pihak Puskom dalam melakukan
pengelolaan aset-aset teknologi informasi
yang dimiliki oleh STIKI Malang.
Sehingga dengan masalah tersebut
maka diperlukan suatu sistem informasi yang
dapat membantu pengelolaan aset teknologi
informasi di STIKI Malang.
2. ANALISA DAN PERANCANGAN
a. Analisa
Analisa Sistem yang Sedang Berjalan
Dalam pengelolaan aset teknologi
informasi di STIKI Malang terdapat empat
transaksi yang dilakukan. Keempat transaksi
tersebut
adalah
pengentrian,
mutasi,
perbaikan, dan penghapusan data aset
teknologi informasi. Dalam proses keempat
transaksi
tersebut
STIKI
Malang
melakukannya dengan proses yang sama
dengan cara mengisikan form transaksi
masing – masing yang kemudian dari form
tersebut admin melakukan pengentrian
transaksi pada Microsoft Excel. Setelah itu
admin melakukan update pada master data
aset teknologi informasi yang juga masih
menggunakan Microsoft Excel.

Analisa Permasalahan
Dalam menganalisa suatu sistem
informasi pengelolaan aset teknologi
informasi perlu diketahui permasalahan yang
terjadi sehingga dapat dibuat suatu
pemecahan masalah yang lebih baik yang
dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna.
Aset teknologi informasi merupakan
suatu sarana yang membantu suatu instansi
terutama STIKI dalam berbagai hal, sehingga
aset teknologi informasi juga perlu proses
pengelolaan
yang
baik.
Beberapa
permasalahan dalam proses pengelolaan aset
teknologi informasi ini meliputi empat
transaksi, antara lain pengentrian, mutasi,
perbaikan dan penghapusan data aset
teknologi informasi. Dalam mengatasi
masalah – masalah tersebut STIKI masih
menanganinya dengan cara pencatatan data
aset teknologi informasi secara manual.
Dengan begitu beberapa proses masih belum
dapat ditangani dengan baik. Proses – proses
yang belum dapat ditangani dengan baik
yaitu belum adanya keterkaitan antara data
yang dicatat secara manual, rekomendasi
pengadaan aset teknologi informasi baru, dan
pencatatan
kerusakan
aset
teknologi
informasi yang nantinya dapat dijadikan
history kerusakan aset tersebut. Dengan
proses
pencatatan
secara
manual
menggunakan Microsoft Excel seperti yang
sedang berjalan saat ini pada proses
pengelolaan aset teknologi informasi ini
kurang efektif. Proses yang dilakukan dalam
menangani empat transaksi yang ada dalam
pengelolaan aset teknologi informasi di
STIKI Malang antara lain:
a. Pengentrian data aset
Staff PUSKOM bagian administrasi
mengisikan form penambahan aset
teknologi informasi yang kemudian data
akan dientrikan ke Microsoft Excel
untuk transaksi penambahan aset.
Setelah
itu
bagian
administrasi
PUSKOM akan melakukan update pada
master data aset teknologi informasi.
b. Mutasi aset
Pada transaksi mutasi aset teknisi
PUSKOM mengisikan form mutasi aset
teknologi informasi yang kemudian
bagian administrasi PUSKOM akan
mengentrikan data ke Microsoft Excel
untuk transaksi mutasi aset dan
melakukan update pada master data aset
teknologi informasi.
c. Perbaikan aset
Untuk transaksi perbaikan aset teknisi
PUSKOM mengisikan form perbaikan

aset teknologi informasi yang kemudian
bagian administrasi PUSKOM akan
mengentrikan data ke Microsoft Excel
pada transaksi perbaikan aset dan
melakukan update pada master data
aset.
d. Pemusnahan aset
Bagian administrasi PUSKOM pada
transaksi pemusnahan aset ini akan
mengisikan form pemusnahan aset
teknologi informasi yang kemudian data
akan dientrikan ke Microsoft Excel
untuk transaksi pemusnahan aset.
Setelah itu akan dilakukan update pada
master data aset.
Dengan
masalah
pada
proses
pengelolaan aset teknologi informasi dan
penanganan keempat transaksi untuk
pengelolaan aset dengan sistem pencatataan
secara manual menggunakan Microsoft Excel
dapat disimpulkan proses pengelolaan aset
teknologi informasi di STIKI Malang kurang
mempersingkat waktu dalam pengerjaan
transaksi proses pengelolaan aset teknologi
informasi di STIKI Malang.
Usulan Pemecahan Masalah
Agar STIKI Malang dapat mengelola
aset teknologi informasi yang begitu banyak
dan dalam proses pengelolaannya yang masih
memiliki banyak permasalahan maka
penggunaan sistem informasi berbasis
website sebagai proses pengelolaan aset
teknologi informasi yang diharapkan mampu
menjadi solusi. Sistem informasi ini bisa
menjadi media untuk membantu STIKI
mengelola aset teknologi informasi yang ada
untuk lebih mudah mengenali umur aset
teknologi informasi itu sendiri, yang mana
nantinya dapat membantu kinerja PUSKOM.
Dengan adanya sistem informasi yang
nantinya membantu STIKI untuk melakukan
pengelolaan aset teknologi informasi untuk
memproses keempat transaksi yang ada,
antara lain:
a. Pengentrian data aset
Pada transaksi pengentrian data bagian
administrasi
PUSKOM
dapat
melakukan pengentrian data aset
teknologi informasi baru melalui sistem
informasi yang kemudian disimpan pada
database.
b. Mutasi aset
Pada transaksi mutasi aset teknologi
informasi ini bagian teknisi PUSKOM
melakukan pengisian data mutasi aset
pada sistem infomasi ketika ada mutasi
aset teknologi informasi. Sehingga data
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c.

d.

lokasi aset teknologi informasi yang
tersimpan pada database akan berubah
secara otomatis.
Perbaikan aset
Untuk transaksi perbaikan aset bagian
teknisi PUSKOM akan melakukan
pengentrian data dari hasil perbaikan
aset
teknologi
informasi
yang
mengalami kerusakan.
Penghapusan aset
Pada transaksi penghapusan aset disini
bagian administrasi PUSKOM akan
melakukan penghapusan aset dengan
melihat data detail dari aset teknologi
informasi yang ada. Data detail dari aset
yang dimaksud adalah seperti umur, dan
history kerusakan dari aset teknologi
informasi.

b. Perancangan Sistem
Use Case Diagram
Use Case diagram ini dibuat dengan
tujuan untuk mendeskripsikan siapa yang
akan menggunakan sistem dan dengan cara
apa pengguna berinteraksi sistem itu. Berikut
adalah bentuk use case secara garis besar.

Gambar 2. Class Diagram Sistem Informasi
Pengelolaan Aset TI
c.

Perancangan Database
Untuk
perancangan
database
digunakan entity relationship diagram
(ERD). Entity Relationship Diagram (ERD)
adalah
gambaran
yang
menunjukkan
informasi yang dibuat, disimpan, dan
digunakan pada sistem.
TB_RF_STI_KOMPONEN

TB_RF_STI_SOFTWARE
KODE_SOFTWARE
SOFTWARE
LISENSI
JENIS_LISENSI
ATAS_NAMA
CREATED_BY
CREATED_DATE
MODIFIED_BY
MODIFIED_DATE

varchar(10)
varchar(40)
varchar(50)
varchar(20)
varchar(50)
varchar(25)
date
varchar(25)
date

KODE_SOFTWARE = KODE_SOF TWARE

TB_PEG_RF_PEGAWAI
NIP
FINGER_ID
NO_KTP
NAMA
GELAR_DEPAN
ALAMAT
GELAR_BELAKANG
TELP
EMAIL
TEMPAT_LAHIR
TGL_LAHIR
AGAMA_ID
JENIS_KELAMIN
JABATAN_ID
UNIT_ID
GOL_ID
SHIFT_ID
PROFESI_ID
TGL_MASUK
STATUSPEG_ID
URL_PHOTO
AKTIF
CREATED_BY
CREATED_DATE
MODIFIED_BY
MODIFIED_DATE

varchar(10)
integ er
varchar(15)
varchar(80)
varchar(30)
varchar(255)
varchar(30)
varchar(25)
varchar(35)
varchar(80)
date
integ er
varchar(10)
varchar(5)
varchar(20)
varchar(5)
integ er
integ er
date
integ er
varchar(255)
varchar(15)
varchar(25)
date
varchar(25)
date

MEMLIKI
KODE_SOFTWARE
KODE_ASET

varchar(4)
varchar(10)

KODE_KOMPONEN
KODE_ASET
NAMA_KOMPONEN
MERK
UKURAN
TGL_BELI
KONDISI
KETERANGAN
CREATED_BY
CREATED_DATE
MODIFIED_BY
MODIFIED_DATE

varchar(10)
varchar(10)
varchar(25)
varchar(40)
varchar(20)
date
varchar(25)
varchar(255)
varchar(25)
date
varchar(25)
date

TB_RF_STI_RUANG
KODE_RUANG
NAMA_RUANG
JENIS_RUANG
KAPASITAS
KETERANGAN
CREATED_BY
CREATED_DATE
MODIFIED_BY
MODIFIED_DATE

varchar(4)
varchar(40)
varchar(30)
integ er
varchar(255)
varchar(25)
date
varchar(25)
date

KODE_ASET = KODE_ASET

KODE_ASET = KODE_ASET

TB_RF_STI_ASET

NIP = NIP

TB_RF_STI_JENIS_ASET
KODE_JENIS
KODE_KATEGORI
JENIS_ASET
CREATED_BY
CREATED_DATE
MODIFIED_BY
MODIFIED_DATE

varchar(4)
varchar(4)
varchar(40)
varchar(25)
date
varchar(25)
date

KODE_ASET
KODE_RUANG
NIP
MERK_TIPE
TANGGAL_PENGADAAN
KONDISI
KETERANGAN
KODE_JENIS
SPESIFIKASI
CREATED_BY
CREATED_DATE
KODE_JENIS = KODE_JENIS
MODIFIED_BY
MODIFIED_DATE

varchar(10)
varchar(4)
varchar(10)
varchar(30)
date
varchar(25)
varchar(255)
varchar(4)
varchar(200)
varchar(25)
date
varchar(25)
date

TB_TR_STI_MUTASI

KODE_ASET = KODE_ASET

KODE_MUTASI
KODE_ASET
TANGGAL_MUTASI
RUANG_ASAL
TUJUAN
KETERANGAN
CREATED_BY
CREATED_DATE
MODIFIED_BY
MODIFIED_DATE

varchar(10)
varchar(10)
date
varchar(4)
varchar(4)
varchar(255)
varchar(25)
date
varchar(25)
date

TB_TR_STI_PERBAIKAN

KODE_ASET = KODE_ASET

KODE_KATEGORI = KODE_KATEGORI

KODE_RUANG = KODE_RUANG

KODE_ASET = KODE_ASET

KODE_PERBAIKAN
KODE_ASET
TANGGAL_PERBAIKAN
KETERANGAN
CREATED_BY
CREATED_DATE
MODIFIED_BY
MODIFIED_DATE

varchar(10)
varchar(10)
date
varchar(255)
varchar(25)
date
varchar(25)
date

TB_RF_STI_KATEGORI
KODE_KATEGORI
KATEGORI
CREATED_BY
CREATED_DATE
MODIFIED_BY
MODIFIED_DATE

varchar(4)
varchar(40)
varchar(25)
date
varchar(25)
date

TB_TR_STI_PEMUSNAHAN
KODE_PEMUSNAHAN
KODE_ASET
TGL_PEMUSNAHAN
KETERANGAN
CREATED_BY
CREATED_DATE
MODIFIED_BY
MODIFIED_DATE

varchar(10)
varchar(10)
date
varchar(255)
varchar(25)
date
varchar(25)
date

Gambar 3. Entity Relationship Diagram
Sistem Pengelolaan Aset TI
3.

IMPLEMENTASI DAN
PEMBAHASAN
a. Halaman Login
Halaman ini adalah halaman login
untuk semua user.
Gambar 1. Use Case Diagram Sistem
Class Diagram
Class diagram menunjukan sekumpulan
kelas, antarmuka, dan kerjasama
serta
hubungannya. Pada sistem informasi
pengelolaan aset TI. Berikut adalah bentuk
bentuk dari class diagram pada sistem
informasi pengelolaan aset TI ini.

Gambar 4. Halaman Login

26

b.

Halaman Data Master Ruang
Pada halaman ini user dapat
mengelola data ruangan yang nantinya
digunakan dalam pencatatan aset TI.

teknologi
informasi
seperti
transaksi
penambahan,
mutasi,
perbaikan,
dan
pemusnahan aset teknologi informasi.
b.

Gambar 5. Halaman Data Master Ruang
c.

Halaman Transaksi Penambahan
Aset
Halaman transaksi penambahan aset
ini merupakan halaman yang digunakan
untuk melihat data – data keseluruhan aset
hardware. Pada halaman ini menampilkan
tabel data yang berisikan detail dari aset
hardware.

Gambar 6. Halaman Transaksi
Penambahan Aset
d.

Halaman Transaksi Penambahan
Software
Halaman
transaksi
penambahan
software ini merupakan halaman yang
digunakan untuk melihat data – data
keseluruhan aset software.

Gambar 7. Halaman Transaksi Penambahan
Software
4.
a.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari
pembuatan Tugas Akhir yang berjudul
Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan
Aset Teknologi Informasi (Studi Kasus :
STIKI Malang) adalah mempermudah staff
PUSKOM dalam mengelola aset teknologi
informasi STIKI Malang dan mengatasi
pencatatan transaksi pengelolaan aset

Saran
Penulis sangat menyadari bahwa
dalam
pembuatan
Sistem
Informasi
Pengelolaan Aset Teknologi Informasi ini
masih banyak terdapat kekurangan sehingga
kritik dan saran dari pembaca sangat
diharapkan. Kiranya tugas akhir ini dengan
segala kelebihan dan kekurangan dapat
diterima serta memberi manfaat yang
sebesar-besarnya bagi para pembaca.
Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis
memberikan saran sebagai berikut:
1. diharapkan
pengembang
Sistem
Informasi Pengelolaan Aset Teknologi
Informasi di STIKI Malang dapat
memproses transaksi rencana pengadaan
aset teknologi yang dilakukan di STIKI
Malang,
2. diharapkan untuk pengembangan Sistem
Informasi Pengelolaan Aset Teknologi di
STIKI Malang dapat melakukan
perhitungan nilai penyusutan aset
teknologi informasi yang dimiliki oleh
STIKI Malang.
Demikian
saran
yang
penulis
sampaikan agar dapat diterima sebagai
masukan.
Semoga
Sistem
Informasi
Pengelolaan Aset Teknologi Informasi ini
dapat
digunakan
sebaik-baiknya
dan
mendapatkan manfaat yang maksimal serta
mampu mendukung untuk memajukan STIKI
Malang.
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