
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.      Latar Belakang 

 Rental mobil  merupakan salah satu bisnis yang  menguntungkan dan sangat 

berhubungan dengan jasa, karena dengan model kendaraan yang tidak 

terlalu banyak seseorang dapat membuka usaha rental mobil. Bisnis ini juga 

membantu masayarakat yang memerlukan jasa persewaan mobil untuk berbagai 

keperluan. Perusahaan merupakan salah satu perusahaan rental mobil dan dalam 

kegiatan sewa menyewa mobil yang mengutamakan pelayanan kepada costumernya. 

Guna mengutamakan pelayanan kepada costumer nya maka keakuratan dari 

informasi dan kemudahan mendapatkan informasi tentang data kendaraan merupakan 

suatu kebutuhan dari perusahaan rental mobil untuk dapat memperlihatkan efisiensi 

dan efektifitas usahanya. Oleh karena itu, pihak manajemen hendaknya peka terhadap 

semua komponen informasi data kendaraan dapat menjadi informasi yang akurat. 

  Dihadapkan pada berkembangnya usaha perusahaan serta pertimbangan 

semakin meningkatnya persaingan bisnis jasa penyewaan mobil. Para pengusaha 

dibidang rental mobil pun senantiasa melakukan terobosan – terobosan baru dalam 

meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi bagi konsumennya. Adapun hal 

tersebut tentunya dapat ditunjang dengan adanya perkembangan teknologi informasi 

yang telah maju pesat. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan bahasa 

pemrograman dan sistem komputer mampu dibuat suatu software (perangkat lunak) 

untuk melakukan pengolahan data menjadi informasi. 

  Data yang ada dapat dimanipulasi secara cepat, tepat dan akurat sehinga 

tentunya akan menjadi lebih efektif dan efisien. Tujuan adanya sistem seperti ini akan 

mengubah kebiasaan pengelolaan data secara manual menjadi terkomputerisasi yang 

tentunya tidak lagi membutuhkan waktu yang lama. Inovasi menuju sistem yang 

terkomputerisasi ini dapat dilakukan dengan membuat aplikasi yang menunjang 



keperluan bisnis yang di jalankan. Salah satu perusahaan yang bergerak di bisnis jasa 

penyewaan mobil adalah CV. Nadira Utama ini beralamat di Jl.Raya Air Sawah 

Kelurahan Dul RT 001 RW 001 Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka 

Tengah Kepulauan Bangka Belitung. CV. Nadira Utama didirikan kurang lebih 3 

tahun, dengan nama Rental Mobil  “Nadira Rent Car”, CV.  Nadira Utama 

merupakan unit usaha yang memberikan pelayanan jasa penyewaan mobil. Saat ini 

dalam aktivitas sehari-hari, perusahaan ini sudah menggunakan komputer sebagai alat 

bantu kegiatan bisnisnya yaitu dengan menggunakan aplikasi Microsoft office Word 

dan Microsoft Office Excel untuk keperluan pembuatan surat seperti surat sewa-

menyewa, pengembalian mobil, dan laporan proses bisnis. Sedangkan untuk faktur 

sebagai bukti penyewaan kendaraan masih berupa nota yang ditulis secara manual. 

  Pada rental mobil ini pun untuk melakukan pengecakan tersedianya kendaraan 

tipe tertentu pada hari tertentu saat pelanggan datang untuk menyewa masih dengan 

cara manual yaitu dengan mengecek faktur- faktur lain. Hal ini akan memperlambat 

proses bisnis karena akan memakan waktu. Bila ada sistem yang sudah 

terkomputerisasi dengan aplikasi yang mendukung maka kegiatan bisnis akan lebih 

efektif. Pada CV. Nadira Utama pembuatan laporan administrasi dan keuangannya 

pun masih bersifat manual sehinga perlu dilakukan pengetikan dan pengecekan 

berulang-ulang. Jika ditunjang dengan aplikasi yang mendukung tentunya pembuatan  

laporan akan lebih cepat. 

 

  Berdasarkan pemaparan masalah di atas, maka penulis ingin membuat suatu 

aplikasi komputer yang memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut melalui penulisan 

tugas skripsi yang berjudul “Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Penyewaan 

Mobil di CV.Nadira Utama Berbasis Application Dekstop”.  

 

 

 



1.2     Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang yang ada dapat dilihat bahwa permasalahan yang 

menyangkut pengelolaan data penyewaan kendaraan ini adalah Bagaimana membuat 

suatu informasi yang dapatmemberikan : 

 

a.       Informasi data penyewaan yang kurang jelas dan tidak efektif untuk 

penyewaan mobil. 

b.       Pengelolaan data penyewaan tidak cepat dan tidak akurat. 

c.      Kesulitan pada perusahaan untuk pengarsipan penyewaan kendaraan. 

 

1.3   Batasan masalah 

        Batasan dari sistem ini adalah sistem dapat melakukan pengarsipan proses 

peminjaman dan pendataan barang dari rental mobil. Sistem ini mempunyai beberapa 

kebutuhan : 

a. Menyimpan data Mobil. 

b. Mengelola data Peminjam dan data  pembayaran mobil. 

c. Pengarsipan Penyewaan dan Pembayaran. 

 

Permasalahan yang ada dibatasi pada pengelolaan data penyewaan mobil. Data yang 

dimaksud adalah : 

1.  Data Kelengkapan Mobil. 

2.  Data Mobil dan  data harga sewa mobil. 

3.  Data Customer. 

4. Data Peminjaman dan pengembalian mobil. 

 

 

 



 Adapun software yang digunakan untuk pengelolaan data penyewaan mobil 

antara lain Visual Basic dan untuk penggunaan database menggunakan Microsoft 

Access. 

 

 

1.4      Metode Penelitian 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu dengan 

jalan memusatkan perhatian secara mendalam pada objek yang diteliti. Adapun 

metode yang digunakan untuk melakukan riset adalah : 

1.4.1 Metode pengumpulan data 

a)   Pengamatan ( Observasi ) 

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dan terjun langsung 

kelingkungan objek yang diteliti. 

b)  Wawancara ( Interview ) 

Teknik pengumpulan data  dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung 

mengenai hal- hal yang ada kaitannya dengan judul yang diambil. 

c)  Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bacaan-bacaan yang ada 

kaitannya dengan judul penelitian. 

d)  Dokumentasi 

Penulis meminta sejumlah dokumen asli untuk menunjang pembuatan skripsi 

ini. Dokumen asli akan digunakan sebagai lampiran dan bukti bahwa laporan 

yang penulis buat ini benar dan tidak mengada – ada. 

 



1.4.2 Analisa Dan Perancangan Yang Dikerjakan 

Adalah suatu pendekatan pengembangan sistem ini adalah pendekatan analisa 

Object Oriented. Agar menghasilkan model sistem yang baru tahap perancangan 

system sangat penting. Adapun alat bantu yang digunakan dalam system ini adalah : 

a.  Class Diagram  

Digunakan untuk menggambarkan hubungan antara data store yang ada dalam 

diagram arus data.  

b.  Logical Record Strukture( LRS ) 

Berasal dari sebuah entity yang diubah kedalam bentuk sebuah kotak dan 

atribut berada dalam kotak. 

c.  Relasi 

Digunakan untuk mendefinisikan model conceptual secara terperinci dengan 

adanya primary key dan foreign key.  

d.  Spesifikasi Basis Data 

Digunakan untuk menjelaskan tipe data yang ada pada model conceptual 

secara detail. 

 

1.5       Tujuan/Manfaat Penelitian 

1.5.1  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

Membangun sistem informasi penyewaan mobil di CV. Nadira Utama yaitu :  

a. Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan data penyewaan mobil agar 

terintegrasi. 

b.  Untuk mempermudah pencatatan data mutasi dan perbaikan mobil. 



c.  Untuk membuat perancangan sistem informasi penyewaan mobil agar data 

transaksi bias tersimpan dengan rapi.  

 

1.5.1 Manfaat Penelitian 

a) Bagi CV. Nadira Utama hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan masalah yang 

terkait dengan Sistem Informasi Penyewaan Mobil pada bagian Teknologi di 

CV. Nadira Utama  proses mutasi, pengecekan dan pengolahan data 

penyewaan.  

c) Bagi peneliti adalah untuk mendapatkan informasi yang belum pernah di 

dapatkan sebelumnya dan mengimplementasikan ilmu yang di pelajarinya.  

d)  Bagi Peneliti lain diharapkan kepada peneliti yang akan melakukan penelitian 

yang sama dapat mengembangkan kembali sehingga menjadi lebih baik.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berguna untuk memudahkan dalam laporan skripsi ini. 

Secara garis besar sistematika penulisan laporan skripsi ini sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

masalah yang dihadapi, tujuan penulisan dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  :  LANDASAN TEORI  

Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar sistem, konsep dasar 

informasi, pengertian analisa berorientasi objek dan 

perancangan berorientasi objek. 

BAB III  :  TINJAUAN ORGANISASI 

   Mendeskripsikan uraian langkah- langkah pekerjaan tempat 

riset 

   Skripsi mahasiswa yang bersangkut di CV. Nadira Utama 

   Rental  Mobil. 

BAB IV  :  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum pada CV. Nadira 

Utama yang terdiri dari : profil – profil perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, visi dan misi perusahaan CV. Nadira 

Utama, analisa proses bisnis, activity diagram, analisa 

keluaran, analisa masukan, identifikasi kebutuhan, usecase 

diagram, deskripsi usecase, ERD (entity relationship diagram), 

transformasi ERD ke LRS,  LRS (logical record structure), 

tabel dan  spesifikasi basis data. 

 



 

BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian akhir penulisan yang berisi 

kesimpulan dan saran. 

 


