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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Cv. Ahap Tronton merupakan salah satu penyewaan mobil tronton 

milik Bapak Ahap yang ada diBangka Belitung, yang beralamat di Jalan 

Soekarno Hatta, Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten 

Bangka Tengah. Ahap Trontonberdiri sejak 04 Juli 2009. 

Pelanggan yang hendak menyewa mobil tronton untuk mengangkut 

alat berat ke berbagai tujuanbiasanya langsung menghubungi pihak Ahap 

Tronton lewat telepon atau langsung mendatangi lokasi Ahap Tronton tersebut 

untuk melakukan penyewaan mobil tronton, disana pelanggan akan dibantu 

oleh pihak Ahap Tronton untuk melakukan proses penyewaan. Pihak Ahap 

Trontonakan menanyakan tujuan pengantaran alat berat, waktu dan hari 

keberangkatan, dan memberitahukan total biaya penyewaan, lalu pihak Ahap 

Tronton mencatat rute dan biaya penyewaan di buku besar. Setelah melakukan 

proses pembayaran pelanggan menerima kwitansi. 

Dalam proses penyewaan yang dilakukan secara tertulis, masih 

ditemukan beberapa masalah seperti kesalahan dalam pencatatan yang masih 

dilakukan secara berulang-ulang, yang mana pengarsipan dan penyimpanan 

data hilang dan rusak karena penyimpanan data yang kurang rapi dan tidak 

terawat sebagaimana mestinya. Pada saat pelanggan ingin melakukan 

penyewaan mobil, pelanggan harus datang langsung ke Cv. Ahap Tronton 

tersebut untuk melakukan proses penyewaan, karena pihak Ahap Tronton 

belum menyediakan layanan penyewaan melalui web. Cv. Ahap Tronton 

masih kurang dikenal oleh publik karena informasi penyewaan yang belum 

terpublikas. Di era globalisasi saat ini teknologi berkembang sangat pesat, 

seperti Akomodasi saat ini sudah banyak yang memanfaatkan web untuk 

mempermudah pengentrian dan pencarian data. 

Untuk mengurangi atau mengatasi masalah-masalah yang ada di Cv. 

Ahap Tronton, Cv. Ahap Tronton menggunakan “Rancang Bangun Sistem 
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Informasi Penyewaan Mobil Tronton Berbasis Website” dengan metode 

Rapid Application Development yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. 

Sehingga meningkatkan kualitas bagi perusahaan dan memberi kemudahan 

terhadap customer dan admin. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang 

dapat dirumuskan sehingga diperlukan adanya pengadaan sebuah program 

Aplikasi Penyewaan mobil tronton diantaranya : 

1. Bagaimana membuat Sistem Informasi Penyewaan mobil tronton sehingga 

dapat diakses oleh pelanggan dengan mudah? 

2. Bagaimana merancang sebuah Sistem Informasi Penyewaan mobil tronton 

menjadi lebih akurat guna meminimalisir terjadinya kehilangan data 

transaksi? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah mengenai penyewaan 

mobil tronton di CV. Ahap Tronton hal ini bertujuan agar sistem yang akan 

dibuat lebih jelas dan mudah dipahami. Batasan masalah antara lain : 

1. Sistem yang dibangun dapat mengelola data penyewaan dan pembayaran 

sewa mobil tronton. 

2. Sistem membuat laporan-laporan yang dibutuhkan secara periodik dan 

tepat waktu 

 

Selain beberapa hal terebut, sistem informasi penyewaan mobil tronton 

berbasis website ini tidakmelayani  : 

1. Tidak membahas masalah jaringan dan keamanan dari Sistem Informasi. 

2. Tidak membahas masalah Human Error. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

a. Penelitian ini bertujuan untuk membuat Sistem Informasi Penyewaan 

Mobil Tronton berbasis website. 

b. Untuk melakukan implementasi program aplikasi dalam pengolahan 

data penyewaan mobil tronton di CV. Ahap Tronton sesuai dengan 

rancangan, sehingga diharapkan dapat meminimalisir kehilangan data 

transaksi untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi 

penyewaan mobil di CV. Ahap Tronton . 

1.4.2.  Manfaat Penelitian 

 Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Manfaat Bagi Perusahaan : 

1. Penelitian ini membantu dalam pemberian informasi sebagai bentuk 

promosi kepada seluruh kalangan masyarakat. 

Manfaat Bagi Customer : 

1.Penelitian ini bermanfaat bagi customer penyewaan untuk memudahkan 

customerdalammenangani proses penyewaan  tronton di CV Ahap 

Tronton. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini menggambarkan urutan materi penelitian yang 

ditulis secara urut, mulaibab 1 sampai bab terakhir. Proposal penelitian ini 

mempunyai sistematikapenulisan sebagaiberikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi Latar Belakang yang menjelaskan permasalahan 

yang terjadi di tempat tersebut, Rumusan Masalah, Batasan Sistem, 
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Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

 

 BAB II  LANDASAN TEORI 

 

Bab ini berisi dasar-dasar teori Sistem Informasi, Penyewaan,  

Sistem Web, Metodologi System Development Life Cycle (SDLC), 

Metode Rapid Application Development(RAD), Unified Modelling 

Language (UML) sebagai Tools, Basis Data Relasional, dan 

Tinjauan Pustaka. 

 

      BAB III  ORGANISASI 

 

Bab ini akan menjelaskan sejarah organisasi, struktur organisasi, 

serta tugas dan wewenangan bagian organisasi yang ada di CV. 

Ahap Tronton 

 

      BAB IV  ORGANISASI 

 

Bab ini menjelaskan analisa proses bisnis, analisa dokumen 

masukan dan keluaran, identifikasi kebutuhan, use case diagram, 

package diagram, entity relationship diagram, transformasi ERD 

ke LRS, LRS, tabel, spesifikasi basis data, rancangan layar, 

sequence diagram, class diagram 

 

      BAB V PENUTUP 

 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 


