BAB I
PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG MASALAH
Seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat dalam era

globalisasi ini, informasi sangat berpengaruh pada semua aspek kehidupan
terutama bagi mereka yang menekuni dunia bisnis.

Kemajuan teknologi

menjadikan mereka yang bergerak dibidang bisnis perlu berpikir lebih bagaimana
membuat bisnis mereka dipermudah dengan semua teknologi khususnya komputer
yang merupakan penunjang utama bagi pengguna sistem diera modern ini.
Begitu pula dalam sebuah perusahaan alat berat yang menggunakan sistem
penyewaan dimana sistem yang digunakan masih di kerjakan secara manual, akan
terbentur pada kendala seperti yang tersebut diatas, sehingga akan mengurangi
kinerja pada suatu instansi.
Peranan komputer disini akan sangat menunjang sekali dalam menjaga dan
memberikan dukungan pada sistem agar menjadi lebih baik, seperti dapat
menghasilkan informasi yang lebih baik, memperbaiki dan mengurangi kesalahan
yang sering terjadi pada sistem yang dikerjakan secara manual, efisiensi dalam
segi waktu dan tenaga, serta menjaga keakuratan data.
Bila suatu perusahaan sudah semakin besar dan berkembang maka
perusahaan harus mengantisipasi beberapa hal mengenai sistem yang ada yang
sedang berjalan harus diperiksa lagi dengan keadaan perusahaan atau dilakukan
suatu penyempurnaan.
Salah satu cara untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan pengolahan data
yang cepat dan akurat, maka digunakanlah komputer sebagai media atau alat
untuk pencapaian hasil tersebut.

Dengan menggunakan komputer, tingkat

kecepatan serta ketelitian dan keamanannya pun lebih terjamin serta mudah dalam
pencarian data tersebut. Untuk itu penulis mengadakan sebuah analisa Sistem
administrasi penyewaan pada salah satu perusahaan alat berat yaitu CV. UTAMA
TRAKTOR yang masih menggunakan sistem secara manual mulai dari proses
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pemesanan alat, pembayaran DP, pelunasan DP, pembatalan, pengembalian alat
serta pembuatan laporan.

Untuk mengatasi hal tersebut, penulis mencoba

melakukan riset pada CV. UTAMA TRAKTOR khususnya dalam Sistem
Informasi Administrasi Penyewaan Alat Berat, sehingga sistem yang ada pada
perusahaan ini diharapakan dapat menjadi sistem yang terkomputerisasi dan
memudahkan pekerja dalam mengerjakan tugasnya dan tidak terjadi lagi
kesalahan dalam proses transaksi penyewaan hingga pembuatan laporan.

1.2

PERUMUSAN MASALAH
Beberapa masalah yang dapat dijelaskan dalam kasus ini antara lain seperti

yang dijelaskan dibawah ini.
a.

Bagaimana mengatasi pengolahan data penyewa dan proses transaksi yang
dimana terkadang mengalami kesalahan dalam pencatatan data.

b.

Kesulitan dalam melakukan pencarian data-data yang lama ( jika sewaktuwaktu dibutuhkan kembali) dikarenakan data yang lama disimpan didalam
gudang atau tempat arsip penyimpanan data.

c.

Bagaimana membuat aplikasi yang dapat menyimpan banyak data atau
dokumen secara terkomputerisasi, akurat, dan terjamin keamanannya.

d.

Bagaimana menyajikan laporan-laporan secara tepat.

1.3

RUANG LINGKUP/BATASAN MASALAH
Setelah melakukan observasi langsung ke CV.UTAMA TRAKTOR,

dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang dari pokok
pembahasan maka penulis membatsi masalah sekaligus mempersempit ruang
lingkup dalam melakukan pembahsan.

Penulis hanya menjelaskan sistem

administrasi penyewaan alat berat yang meliputi :
a.

Pemesanan Alat

b.

Perjanjian Penyewaan atau Kerja Sama

c.

Pembayaran Uang Muka (DP)
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d.

Perpanjangan Sewa

e.

Pelunasan Sewa

f.

Pembatalan Alat (jarang terjadi)

g.

Pengembalian Alat

h.

Pembuatan Laporan
Pada sistem penyewaan alat berat ini tidak dibahas mengenai proses

perbaikan alat yang apabila sewaktu-waktu dalam proses penyewaan terjadi
kerusakan dalam menggunakan alat. Selain itu dalam proses pembawaan alat
semuanya ditanggung oleh pihak parental sehingga tidak diperlukan adanya surat
jalan.

1.4

METODE PENELITIAN
Dalam melakukan penelitian ini, metodologi sangat diperlukan sebagai

pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama
pengembangan sistem ini.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan

metodologi Iterasi. Metodologi ini cenderung bergerak ke bawah namun jika
terjadi suatu kebutuhan untuk kembali ke sebuah langkah sebelumnya, maka bisa
langsung ke tahap tersebut tanpa harus menyelesaikann seluruh tahapan (Efraim
Turban (2005), h.403). Adapun tahapan metodologi iterasi sebagai berikut:
a.

Perencanaan

b.

Analisis

c.

Perancangan

d.

Implementasi
Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah iterasi, dimana

setiap fase dilakukan secara berulang-ulang sampai rancangan benar.
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1.4.1

Metode Pengumpulan Data
Didalam pengumpulan data penulis akan melakukan pengumpulan data

dengan metode sebagai berikut:
a.

Metode Observasi, Yaitu mengamati secara langsung terhadap objek yang
diteliti agar memberikan informasi yang tepat dan jelas.

b.

Metode Wawancara, Yaitu melakukan wawancara langsung terhadap pihak
yang bersangkutan dalam hal ini CV.UTAMA TRAKTOR

c.

Metode Kepustakaan, Yaitu metode pengumpulan data dengan cara dibantu
buku-buku (dari perpustakaan) dan juga didapatkan melalui media internet
yang berhubungan dengan laporan penelitian ini.

I.4.2

Metode Analisis
Ada beberapa tahapan dalam metode analisis pembuatan laporan

penelitian ini anatara lain:
a.

Survey terhadap sistem yang sedang berjalan

b.

Analisis terhadap temuan survey

c.

Identifikasi kebutuhan informasi

1.4.3 Metode Perancangan
Ada beberapa metode perancangan dengan Unified Modeling Language
antara lain:
a.

Merancang sistem baru sesuai dengan identifikasi kebutuhan

b.

Merancang spesifikasi proses

c.

Merancang basis data dengan Entity Relationship Diagram

d.

Merancang tampilan antar muka sistem

e.

Merancang dokumen masukan dan dokumen keluaran sistem usulan

f.

Merancang aplikasi pemrograman VB.Net
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I.5

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 penelitian ini adalah sebagai
berikut:

I.5.1

Tujuan
Berikut ini adalah beberapa tujuan dari analisa dan perancangan sistem

informasi administrasi penyewaan alat berat yang dingin dicapai pada
CV.UTAMA TRAKTOR, yaitu:
a.

Dengan adanya komputerisasi akan mempermudah pihak perusahaan dlm hal
ini sebagai pelaku adalah bagian Administrasi dalam hal pengolahan ataupun
dalam melakukan pencarian data-data yang dibutuhkan dalam waktu singkat.

b.

Menghasilkan

data

yang

akurat

dan

menghindari

sekaligus

meminimalisasikan terjadinya kesalahan dalam proses pengolahan data.
c.

Efisiensi waktu dan tenaga yang dikeluarkan dalam pelaksanan kegiatan
transaksi penyewaan.

I.5.2

Manfaat
Berikut ini adalah beberapa manfaat dari analisa dan perancangan sistem

informasi administrasi penyewaan alat berat yang dingin dicapai pada
CV.UTAMA TRAKTOR, yaitu:
a.

Media penyimpanan yang digunakan lebih baik dan aman

b.

Dengan adanya sistem ini maka pencatatan dan perhitungan pada proses
penyewaan akan lebih akurat.

c.

Dokumen-dokumen keluaran

yang dihasilkan lebih berkualitas dan

informatif.
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I.6

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN
Didalam sistematika penulisan ini akan memberikan gambaran yang jelas

dan terperinci mengenai penyusunan laporan penelitian maka pembahasannya
akan dibagi lagi menjadi lima bab dibawah ini :

BAB 1

: PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan masalah,
ruang linkup, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian, dan
sistematika penulisan dalam laporan penelitian yang dibuat ini.

BAB II

: LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka tentang teori-teori yang
mendukung judul , serta penjelasan tentang tools/software yang
digunakan untuk pembuatan aplikasi sistem informasi.

BAB III

: PENGELOLAAN PROYEK
Bab ini berisi PEP (Project Execution Plan) yang berisi objektif
proyek,

identifikasi

stakeholders,

identifikasi

deliverables,

penjadwalan proyek (yang berisi : work breakdown structure,
milestone, jadwal proyek), RAB (Rencana Anggaran Biaya),
Struktur Tim Proyek berupa table RAM (Responsible Assignment
Matriks) dan skema/diagram struktur, analisa resiko (project risk)
dan meeting plan.

BAB IV

: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM
Bab ini menjelaskan tentang tinjauan organisasi, analisis
masalah sistem berjalan, analisa hasil solusi dan analisa
kebutuhan sistem usulan.
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BAB V

: PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang sebaiknya
dilakukan untuk penelitian berikutnya. Disamping itu untuk
melengkapi skripsi ini penulis juga melampirkan beberapa
dokumen yang ada kaitannya dengan materi penulisan.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Lampiran A, Keluaran Sistem Berjalan
Lampiran B, Masukan Sistem Berjalan
Lampiran C, Rancangan Keluaran
Lampiran D, Rancangan Masukan
Lampiran E, Business Case
Lampiran F, Project Charter
Lampiran G, Project Closeout
Lampiran H, Surat Keterangan Riset
Kartu Bimbingan
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