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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan teknologi internet yang semakin pesat telah banyak 

memunculkan berbagai aplikasi baru termasuk di bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK). Hal ini dapat menjadi sebuah solusi untuk mengatasi beberapa 

masalah dalam dunia bisnis, terutama dalam meningkatkan pelayanan terhadap 

pelanggan yang semakin hari semakin bertambah. 

Perangkat mobile kini banyak digunakan dan sudah menjadi bagian yang 

tak terpisahkan dari kehidupan sehari–hari. Perkembangan teknologi saat ini 

terlebih teknologi perangkat mobile menuntut dunia bisnis harus bisa 

memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembantu proses bisnis, seperti 

pemanfaatan kemajuan teknologi untuk membantu pelanggan dan pihak pengelola 

di PT Nadira Utama Jaya. PT Nadira Utama Jaya merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang transportasi pelayanan rental mobil. 

Saat ini, sistem penyewaan mobil di PT Nadira Utama Jaya masih 

menggunakan cara konvensional, yaitu pemesanan melalui telepon atau datang 

langsung ke rental mobil tersebut, proses bisnis seperti ini memiliki beberapa 

kekurangan seperti lamanya proses penyewaan dikarenakan informasi mobil yang 

tidak diketahui pelanggan dan pihak pengelola masih menggunakan alat kerja 

untuk pendataan pelanggan dan daftar mobil hanya menggunakan buku tulis saja. 

Oleh sebab itu, pelanggan dan pihak pengelola dari PT Nadira Utama Jaya 

membutuhkan suatu aplikasi rental mobil berbasis Android dalam melakukan 

pemesanan rental mobil untuk memaksimalkan waktu yang ada dan memudahkan 

pengelola dalam mengolah data rental mobil secara baik dan benar. 
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 mengenai perancangan aplikasi pemesanan berbasis Android 

menghasilkan kesimpulan memudahkan pelanggan melihat informasi tentang 

produk yang akan disewa, selain itu mengektifitaskan pekerjaan pengelola seperti 

pendataan pelanggan, data produk, dan data penyewaan pelanggan. 
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Dari beberapa masalah diatas menjadi ide utama penulis dalam pembuatan 

aplikasi berbasis Android yang berjudul“Rancang Bangun Aplikasi Rental 

Mobil Berbasis Android Pada PT Nadira Utama Jaya”. Hal ini dimaksudkan 

untuk pengembangan sistem penyewaan yang lama ke sistem penyewaan yang 

baru.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Bagaimana membangun sebuah aplikasi rental mobil berbasis Android pada PT 

Nadira Utama Jaya yang dapat memudahkan pelanggan maupun pengelola dalam 

bertransaksi?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat  

1.3.1 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah 

membangun sebuah aplikasi rental mobil berbasis Android pada PT Nadira Utama 

Jaya yang dapat memudahkan pelanggan maupun pengelola dalam bertransaksi. 

 

1.3.2 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi pelanggan, tidak harus datang ke PT Nadira Utama Jaya untuk menyewa 

mobil karena cukup melihat data mobil dan melakukan pemesanan melalui 

perangkat mobile berbasis Android. 

2. Bagi pengelola di PT Nadira Utama Jaya, dapat memberikan informasi 

mengenai data mobil kepada pelanggan, mengelola data pelanggan dan 

mengelola data pemesanan mobil yang dilakukan pelanggan. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam upaya perbaikan masalah yang terkait dengan sistem 

penyewaan mobil yang lama. 
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1.4 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Model Pengembangan Perangkat Lunak 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model Waterfall, dimana proses 

pembuatan aplikasi rental mobil berbasis Android ini dibuat terstruktur dan 

berurutan dimulai dari perencanaan, penentuan masalah, analisa kebutuhan, 

perancangan, implementasi, uji coba, dan pemeliharaan.  

2. Metode Penelitian Dalam Pengembangan Perangkat Lunak 

Dalam penelitian ini digunakan metode berorientasi objek, karena 

pemrograman dilakukan berdasarkan objek dengan sekumpulan data yang telah 

ditetapkan. 

3. Alat Bantu Pengembangan Sistem 

Perangkat bantu yang digunakan dalam pengembangan sistem untuk 

mendukung proses dan metode dari penelitian ini adalah Unified Modeling 

Language (UML). 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Aplikasi ini hanya membahas proses penyewaan mobil di PT Nadira Utama 

Jaya. 

2. Penyewaan mobil dibatasi hanya untuk wilayah di Pulau Bangka. 

3. Pelanggan hanya dapat memesan satu mobil dalam satu pemesanan, sehingga 

untuk pemesanan mobil yang lain perlu menyelesaikan transaksi pemesanan 

yang telah dilakukan.   

4. Belum tersedianya fitur GPS pada aplikasi untuk mendukung penentuan 

posisi pelanggan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Gambaran secara garis besar mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam 

penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat, metodologi penelitian, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang definisi dan teori–teori dasar yang 

berkaitan dengan pembuatan aplikasi dan teori yang membahas 

tentang perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi 

rental mobil berbasis Android. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari 3 bagian utama yaitu model pengembangan 

perangkat lunak, metode penelitian, dan tools (alat bantu dalam 

analisis dan merancang aplikasi). 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang profil perusahaan, visi dan misi, struktur 

organisasi, analisis masalah, analisis hasil solusi, analisis sistem, 

analisis proses, analisis kebutuhan, perancangan sistem, 

implementasi, dan pengujian. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan dari 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya. 

 


