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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi yang telah berkembang pesat belakangan 

ini telah masuk kepada semua perusahaan kecil maupun besar, Para perusahaan 

kecil maupun perusahaan besar yang mencoba untuk memanfaatkan kecanggihan 

dan perkembangan teknologi, baik untuk kebutuhan antara perusahaan ke 

perusahaan, dari perusahaan kepada customer, maupun untuk kebutuhan intern 

perusahaan sendiri dalam mengatur stabilitas dan keberlangsungan perusahaan. 

yang dimana perusahaan-perusahaan tersebut salah satu nya adalah peusahaan 

penyewaan mobil. Banyak perusahaan penyewaan mobil di berbagai daerah 

termasuk Pangkalpinang yang menawarkan rental mobil murah, mebuat setiap 

perusahaan ingin bersaing untuk mendapatkan konsumen, dan kami dari 

perusahaan Budi Rental Pangkalpinang menawarkan sebuah rental mobil yang 

murah. 

Rental mobil salah satu fungsinya adalah memberikan pelayanan jasa 

penyewaan bagi konsumen untuk berpergian jauh maupun urusan bisnis, namun 

dalam hal ini pelayanan yang diberikan masih memiliki kekurangan, misalnya 

pemberian pelayanan pada saat pelanggan datang menyewa mobil, dimana data 

mobil yang diarsipkan sebelumnya hilang  dan rusak sehingga memperlambat 

waktu pelanggan untuk penyewaan tersebut. 

Menyadari akan semua ini, penulis tertarik untuk membangun suatu sistem 

informasi rental mobil berbasis web. Pembahasan yang akan dilakukan mengenai 

perancangan pelayanan informasi daftar mobil dan cara pemesanan mobil secara 

online. Layanan ini berfungsi sebagai suatu media informasi anatara pemilik 

rental dengan penyewa, yang dapat membantu penyewa memperoleh detail mobil, 

serta melakuakn pemesanan secara online. 

Oleh karenanya penulis bermaksud mengangkat masalah ini untuk menyusun 

tugas akhir atau sekripsi dengan judul “Sistem Informasi Penyewaan Mobil 
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Berbasis Web Studi Kasus Budi Rental Pangkalpinag”. Hal tersebut yang 

mendasari penulis untuk memilih judul tersebut dan sebagai usaha untuk dapat 

memberikan solusi atau jalan keluar atas masalah yang ada di dalam Sistem 

Penyewaan Rental Mobil di instasnsi tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang dihadapi oleh Budi Rental Pangkalpinang adalah penyewaan 

mobil, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini 

adalah : 

a. Bagaimana sistem penyewaan mobil pada Budi Rental Pangkalpinan yang 

sedang berjalan? 

b. Bagaimana cara membuat system informasi penyewaan mobil Budi Rental 

Pangkalpinang berbasis Website yang efesien dan efektif? 

c. Bagaimana merancang sistem berbasis Website pada Budi Rental 

Pangkalpinang? 

d. Bagaimana implementasi sistem berbasis Website pada Budi Rental 

Pangkalpinang? 

e. Sistem informasi ini belum terintegrasi dengan sistem pembayaran karena 

penyewa melakukan pembayaran ditempat dan bukan secara online. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah yang digunakan dalam sebuah pembahasan bertujuan 

agar dalam pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai. Adapun pembatasannya meliputi : 

1. Sistem informasi yang akan di bangun hanya meliputi informasi 

penyewaan mobil yang menyajikan data secara akurat. 

2. Penyewaan mobil dilakukan setelah mengisi data penanggung jawab yang 

kemudian akan dilakukan daftar pemilihan mobil setelah melakukan 

registrasi. 

3. Sistem pembayaran dilakukan oleh penyewa kepada admin Budi Rental 

Pangkalpinang setelah mengembalikan mobil tersebut. 
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. 

4. Penulis menggunakan model FAST ( Framework For Application Of 

System Thinking ) dalam menyusun kerangka kerja, metode ini memiliki 

8 tahapan, akan tetapi penulis hanya menggunakan 6 tahapan saja, 

dikarenakan 2 dari tahapan kerangka kerja tersebut tidak dilakukan  oleh 

penulis yang merupakan tahap pengujian dan instalisasi. 

 

Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari pokok 

pembahasan, maka pada perancangan sistem ini batasan masalah yang akan di 

bahas yaitu proses penyewaan mobil pada Budi Rental Pangkalpinang dimulai 

dari : 

a. Penulis melakukan riset pada Budi Rental Pangkalpinang. 

b. Penulis melakukan riset hanya menyangkut tentang system penyewaan 

mobil yang ada di Budi Rental Pangkalpinang. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Masalah 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Membangun layanan penyewaan mobil di Budi Rental Pangkalpinang 

berbasis web menggunakan model FAST ( Framework For Application 

Of System Thinking ). 

2. Merancang dan membangun suatu sistem yang berbasis web, untuk 

memberikan solusi pada Budi Rental Pangkalpinang terkait penyewaan 

atau pemesanan mobil dan memberi kemudahan, kenyamanan, dan serta 

keakuratan dalam pemesanan. 

Manfaat : 

Diharapkan dari hasil pelaksanaan penelitian ini dapat memberikan manfaat 

bagi beberapa pihak, anatara lain: 

1. Pihak perusahaan 

a. Perusahaan dapat memonitor keluar masuknya mobil dengan lebih 

mudah 

b. Perusahaan dapat mengatur jadwal mobil dengan mudah 
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c. Sebagai sistem kontrol antara pemilik terhadap karyawan.  

2. Pihak konsumen (customer) 

a. Konsumen dapat memperoleh data dan informasi dari perusahaan 

dengan lebih mudah 

b. Efektifitas dan efisiensi waktu didapatkan oleh pelanggan tanpa 

terbatas oleh ruang dan waktu. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan perancangan ini terdiri dari beberapa bab. Keseluruhan bab ini 

berisi uraian tentang usulan pemecahan masalah secara berurutan. Uraian 

berikut ini adalah uraian singkat mengenai bab-bab tersebut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat masalah,  penulisan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-

teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara 

detail. Landasan teori dapat berupa definisi-definisi atau model yang 

langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. Pada bab 

ini juga dituliskan tentang tools/software (komponen) yang 

digunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk keperluan 

penelitian. Serta penjelasan pada bab ini keterkaitan model, metode 

dan tools. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab Metodologi Penelitian terdiri dari 3 bagian utama yaitu model, 

metode penelitian, dan tools pengembangan sistem (alat bantu 

analisis dan merancang sistem informasi). 
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BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab Pembahasan berisi tentang gambaran umum objek penelitian 

disertai dengan struktur organisasi, tugas, wewenang, analisa proses 

bisnis, activity diagram sistem berjalan, analisa masukan, analisa 

keluaran, identifikasi kebutuhan, use case diagram sistem usulan, 

deskripsi use case, rancangan masukan, rancangan keluaran, ERD, 

Transformasi, LRS, tabel, spesifikasi basis data, class diagram, 

squence diagram, deployment diagram (khusus untuk implementasi 

web dan mobile), rancangan layar, dan tampilan layar (hasil 

implementasi dengan bahasa pemrograman).    

BAB V  PENUTUP 

  Merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dari pembahasan 

bab – bab sebelumnya dan saran dari penulis yang kiranya 

bermanfaat. 

 


