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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi saat ini yang begitu cepat dalam suatu 

perusahan saat ini, membuat banyak perusahaan sadar akan pentingnya teknologi 

informasi. Teknologi informasi merupakan media yang dapat digunakan dalam proses 

pengarsipan informasi bagi perusaahaan. Dengan adanya teknologi informasi yang 

berkembang pesat dalam dunia Bisnis Perentalan Mobil sekarang menggunakan 

teknologi dalam proses kegiatannya. Rental mobil Mas Joko yang berdiri sejak tahun 

2008 dan beralamatkan Jalan Kota Bumi I No.151 Kelurahan Gajah Mada, 

Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang. Proses perentalan mobil yang dilakukan 

Admin masih dengan proses menggunakan media Buku. Sistem ini sudah dianggap 

tidak efisien lagi mengingat pesatnya peningkatan jumlah konsumen. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu aplikasi via website yang dapat 

diakses oleh Admin. Pengolahan data pada Rental mobil saat ini masih bersifat 

Manual dengan menggunakan arsip kertas sebagai media penyimpanan datanya dan 

belum ada perangkat lunak yang khusus digunakan untuk mengelola data persewaan. 

Oleh karena itu, harus ada sistem yang terkomputerisasi untuk meminimalisasi 

permasalahan yang ada dan membuat semua pekerjaan menjadi lebih efektif dan 

efisien. Oleh karena itu sesuai dengan latar belakang dan masalah di atas penulis 

mengambil judul “Perancangan Sistem Aplikasi Rental Mobil Mas Joko Berbasis 

Website Menggunakan Model FAST”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana sistem reservasi yang sedang bejalan pada Rental Mobil Mas Joko ? 
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2. Bagaimana merancang sistem Aplikasi Rental Mobil Mas Joko berbasis website 

yang memudahkan pekerjaan admin ? 

3. Bagaimana mengatasi pengarsipan data rental mobil dengan tersistem ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan pada sistem informasi yang akan dibuat yaitu : 

1. Penelitian ini hanya melakukan analisa dan perancangan sistem Rental Mobil 

Mas Joko. 

2. Dalam penelitian ini hanya merancang sistem informasi rental mobil 

menggunakan website. 

3. Perancangan sistem menggunakan Model FAST. 

 

1.4 Tujuan  dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah merancang sebuah Sistem informasi 

Perentalan Mobil Berbasis Website untuk memudahkan Admin Rental Mobil Mas 

Joko dalam mengelolah dan mengarsipkan informasi yang lengkap dan detail kepada 

Pemilik Rental Mobil Mas Joko tentang deskripsi mobil-mobil yang disewakan serta 

memudahkan Admin Mengelolah informasi yang mudah dan akurat serta dengan 

mudah melakukan Pengarsipan secara tersistem. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Manfaaat untuk Rental Mobil Mas Joko 

Adapun manfaat yang di harapkan untuk tempat riset ini adalah 

mempermudah Admin dalam Pengasrsipan Data Penyewaan dengan Aplikasi 

yang telah Terkomputerisasi. 
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2. Manfaat untuk peneliti 

Adapun manfaat yang di harapkan untuk peneliti ini adalah Menghasilkan 

rancangan sistem Rental Mobil Mas Joko dan menyelesaikan tugas akhir 

perkuliahan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan penelitian adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat, dan sistematika penelitian.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini memuat tentang tinjauan pustaka, model pengembangan 

perangkat lunak dan tools/software yang digunakan untuk pembuatan 

aplikasi.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian, model 

penelitian, dan tools pengembangan sistem.  

BAB IV PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan tentang sejarah tempat penelitian, struktur 

organisasi, analisa proses yang berjalan, analisa dokumen, use case 

diagram, rancangan basis data, rancangan dokumen, serta rancangan 

antar muka.  

BAB V PENUTUP  

Pada bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran dari penulis.  


