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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tunas Mandiri adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang 

penyewaan alat berat, khususnya alat berat bermerek United Tractor dengan 

berbagai type. Sejak awal berdirinya hingga sekarang, perusahaan ini 

berkosentrasi pada penyewaan alat berat itu sendiri. 

Dengan berkembangnya dunia teknologi informasi terutama teknologi 

berbasis internet seperti website dimana segala informasi yang diinginkan bisa 

dengan mudah  di akses. Untuk menunjang efektifitas, produktifitas dan efisiensi 

dalam suatu organisasi/instansi atau perusahaan salam menyelesaikan masalah 

manajemen, terutama memberikan pelayanan kepada konsumen atau pelanggan, 

maka perlu menyusun suatu sistem pengelolaan data terkomputerisasi yang baik 

dan berdaya guna. 

 Untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan pengolahan data yang 

cepat dan akurat, maka digunakanlah komputer sebagai media atau alat untuk 

pencapaian hasil tersebut. Dengan begitu diharapkan tingkat kecepatan serta 

ketelitian dan keamanannya lebih terjamin serta mudah dalam pencarian data dan 

mengurangi kesalahan yang sering terjadi pada sistem yang dikerjakan secara 

manual. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis untuk melakukan 

penelitian dengan judul “SISTEM INFORMASI PENYEWAAN ALAT 

BERAT BERBASIS WEB PADA TUNAS MANDIRI PANGKALPINANG”.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi penyewaan alat berat secara 

online dan sistematis pada Tunas Mandiri. 
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2. Bagaimana mengelola data penyewaan alat berat secara efisien sehingga 

mempermudah dalam pencarian data. 

3. Bagaimana membuat laporan penyewaan alat berat agar laporan yang 

didapat tepat dan akurat 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar mencapai hasil yang optimal, maka akan diberikan batasan-batasan 

masalah dalam penulisan peneletian ini, agar tidak jauh dari materi pembahasan. 

Peneletian ini hanya dibatsi sebagai berikut : 

1. Sistem informasi yang akan dirancang meliputi harga dan proses 

penyewaan alat berat secara online, mulai dari penyewaan sampai 

menentukan jangka waktu pemakaian pada Tunas Mandiri. 

2. Sistem pembayaran dapat dilakukan secara online atau nomor rekening 

yang tertera di website. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan adalah suatu usaha yang hendak dicapai dari awal terfokusnya 

sedangkan manfaat adalah hasil yang didapat setelah tujuan tercapai. Adapun 

tujuan dan manfaat dari dilakukannya penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Membuat sistem informasi penyewaan alat berat dari yang manual 

menjadi terkomputerisasi yaitu berupa website. 

2. Sebagai acuan perusahaan untuk membangun suatu sistem yang dapat 

menghasilkan sistem yang informatif, up to date, interaktif, dan dinamis.  

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Dapat memberikan informasi penyewaan alat berat dengan cepat dan 

tepat. 

2. Dapat membantu admin dalam pengolahan data sehingga dapat terarah 

dan laporan yang didapat lebih tepat dan akurat. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang terdiri dari 3 bagian utama dalam 

pengembangan sistem dan judul skripsi yaitu : 

1. Model pengembangan sistem informasi yang digunakan yaitu model FAST 

(Framework for The Application of System Thinking). 

2. Metode penelitian pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode 

berorientasi objek. 

3. Tools pengembangan sistem (alat bantu dalam analisis dan merancang 

sistem informasi) yang digunakan adalah UML (Unified Modelling 

Language): activity diagram, use case diagram, package diagram, class 

diagram, deployment diagram dan sequence diagram. 


