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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Kemajuan teknologi yang sangat pesat dan canggih telah membawa dampak yang 

sangat besar dalam kehidupan saat ini. Hal ini di tunjukan dengan semakin meningkatnya 

kegiatan perkembangan teknologi informasi. Salah satu sarana yang digunakan untuk 

membagunan teknologi informasi adalah pengunaan komputer. Sebab dengan adanya 

komputer sebagai media sarana kerja akan dapat membantu dalam meningkatkan 

produktifitas kerja dan kualitas kinerjanya. Baik dalam sumber daya hardware (perangkat 

keras), software (perangkat lunak) dan brainware (manusia). 

Raffa Utama  adalah  sebuah usaha yang bergerak dalam bidang jasa rental kendaraan 

khususnya mobil. Raffa Utama beralamat dijalan Jalan Kampung Melayu No. 317 Bukit 

Merapin, Pangkalpinang Hp. 0812 83 9999 33  (Ade Sumarli.Se.Mm), 0821 7617 5005 (Putri 

Lestari), Dalam persaingan dunia bisnis pelayanan terhadap pelanggan sangat diutamakan. 

Seperti ketepatan waktu, hal ini dilakukan untuk meningkatkan produksi pendapatan dari 

pelanggan dan dalam melakukan pencatatan, pengecekan dan data transaksi peminjaman 

lebih mudah. Selain itu kehilangan data dalam buku besar dan kwintansi rentan terjadi. 

Jadwal sewa mobil masih dilakukan manual sehingga ada kalanya terjadi bentrok. Jadi 

penulis mengambil keputusan bahwa Raffa Utama di perlukan suatu strategi dalam 

menjalankan proses bisnis, yang mengoptimalkan pemesanan dan pelayanan mudah untuk 

pelanggannya . 

 Berdasarkan permasalahan diatas, maka dalam laporan Skripsi ini penulis mengambil 

judul “PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI RENTAL      MOBIL BERBASIS WEB 

DENGAN MODEL WATERFALL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN 

PELANGGAN PADA RAFFA RENTAL MOBIL PANGKALPINANG”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa masalah 

yang dapat dikemukakan yaitu : 

1. Bagaimana merancang dan membuat sebuah Aplikasi berbasis web yang dapat 

membantu perusahaan dalam pelayanan jasa yang ditawarkan? 
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2. Bagaimana merancang dan membuat sebuah database yang dapat menyimpan data-data 

yang diperlukan oleh pihak Raffa Utama ? 

3. Bagaimana merancang sebuah Aplikasi  berbasis web yang user friendly bagi 

penggunanya ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dan penyusunan skripsi dapat dilakukan secara terarah dan tidak 

menyimpang serta sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu ditetapkan batasan 

masalah dalam melakukan perancangan sistem aplikasi ini, yaitu sebagai berikut : 

1.  Aplikasi ini menyediakan suatu layanan informasi berupa : 

1) Informasi tentang profil Raffa Utama dan lokasi. 

2) Pemesanan kendaraan mobil berbagai jenis. 

3) Penyewaan kendaraan mobil berbagai jenis. 

4) Pembayaran sewa kendaraan mobil. 

5) Layanan informasi harga sewa kendaraan. 

6) Pemberitahuan ke pengguna. 

7) Transaksi cetak sewa kendaraan. 

 

2.  Fasilitas yang akan diberikan pada aplikasi ini adalah melihat info tentang  Raffa 

Utama, Pemesanan, Penyewaan,  pembayaran sewa kendaraan mobil, Layanan 

informasi harga sewa kendaraan, Pemberitahuan ke pengguna, Transaksi cetak sewa 

kendaraan berdasarkan ketentuan Raffa Utama. 

 

 

 

1.4 Manfaat dan Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

1.  Merancang suatu sistem yang berbasis web yang dapat menyediakan informasi bagi 

pelanggan yang mampu memberikan informasi yang cepat, aktual, dan interaktif sesuai 

dengan kebutuhan. 

2.  Membantu proses pengenalan terhadap Raffa Utama beserta jasa yang ditawarkannya. 

3. Dapat meningkatkan layanan yang diberikan dan mempersingkat penyampaian 

informasi jasa yang ditawarkan Raffa Utama. 

4.  Menjalin hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan keuntungan Raffa Utama. 
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5. Menggunakan informasi untuk memberikan pelayanan yang memuaskan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penyusunan Skripsi ini terdiri dari bab-bab untuk mempermudah pemahaman tentang 

penulisan skripsi tersebut. Antara satu bab dengan bab lainnya mempunyai keterkaitan yang 

saling berkesinambungan, adapun urutan bab penyusunan skripsi adalah sebagai berikut : 

 

BAB I       PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II     LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dibahas tentang landasan teori yang mencakup tentang model – 

model pengembangan, tools atau software ,ataupun konsep yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas disesuaikan dengan tema dan judul. 

 

 

BAB III    METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini yang akan dibahas adalah model pengembangan sistem informasi, 

metode penelitian pengembangan sistem, dan alat bantu pengembangan sistem. 

  

BAB IV  PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dibahas secara rinci rancangan sistem, yang terdiri dari 

Struktur Organisasi, ERD ke LRS, LRS, Tabel, Spesifikasi Basis Data, Analisa 

Kebutuhan Sistem, Proses Bisnis, Analisa Keluaran, Analisa Masukan, Package 

Diagram, Use Case Diagram, uraian masalah pengembangan, Gambaran 

Rancangan Program. 

 

BAB V     PENUTUP 

Dalam bab ini akan dibahas tentang kesimpulan dan saran yang penulis simpulkan 

berdasarkan bab yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

 

 


