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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Rental mobil merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan jasa 

penyewaan layanan transportasi yakni mobil, untuk waktu yang ditentukan 

dengan biaya. Perusahaan rental mobil terutama melayani para turis yang berlibur 

diluar kota/negara dan ingin menjelajahi kota yang dikunjungi serta memiliki 

pengalaman bernavigasi dengan mobil pribadi. Mobil yang disediakan dari 

perusahaan rental mobil juga bervarian dari segi merek, harga, kapasitas mobil 

dan kegunaan. Dari masa waktu penyewaan mobil yang sudah ditetapkan, 

penyewa mobil diharuskan untuk mengembalikan mobil dalam kondisi seperti 

layaknya pada awal peminjaman. Jika gagal memenuhi syarat tersebut, maka 

penyewa akan dikenakan biaya pelanggaran aturan. 

CV. Bita Jaya Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang penyewaan (rental) mobil. Saat ini, CV. Bita Jaya Mandiri masih 

menggunakan aplikasi Microsoft Excel dalam melakukan pencatatan data 

customer dan transaksi penyewaan mobil. Permasalahan yang dihadapi oleh CV. 

Bita Jaya Mandiri adalah sering terjadinya antrian yang panjang dalam proses 

penyewaan mobil pada perusahaan dikarenakan staf yang bekerja kurang optimal 

dan cepat dalam melayani customer dalam jumlah yang banyak. Dalam 

penyewaan mobil juga tersedia beberapa opsi seperti penyewa dapat menyewa 

mobil secara lepas kunci (tidak menggunakan sopir) atau juga bisa untuk  
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menyewa mobil dengan jasa sopir. Disaat sekarang ini penyewaan mobil sudah 

semakin berkembang dengan sangat pesat dikarenakan penyewaan mobil lebih 

efektif dan efisien. Dan juga para peminjam tidak perlu lagi mengeluarkan biaya 

untuk perawatan mobil. 

Dengan adanya website, penyewa mobil akan lebih menghemat waktu 

tanpa harus mendatangi perusahaan perentalan mobil tersebut.  Kelebihan dari 

memiliki website juga membuat perusahaan tampil lebih professional di mata 

pelanggan serta menjangkau pasar yang lebih luas juga. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah 

nya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mencegah terjadinya antrian yang panjang dalam proses 

penyewaan mobil pada perusahaan? 

2. Bagaimana dengan adanya website dapat mempermudah pekerjaan dari staf 

perusahaan dalam melayani customer? 

3. Bagaimana menyediakan sebuah sistem website agar dapat mempermudah 

proses penyewaan mobil untuk customer? 

 

 

 

 

 



3 
 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tersebut dapat berjalan dengan lancar maka perlu 

adanya batasan masalah mengenai Perancangan Sistem Informasi Penyewaan 

Kendaraan Berbasis Web Pada CV. Bita Jaya Mandiri. Adapun ruang lingkup 

permasalahannya meliputi: 

1. Sistem pemesanan dan penyewaan mobil berbasis online. 

2. Tidak membahas mengenai proses pembayaran, dimana diasumsikan proses 

pembayaran akan dilakukan pada saat menjemput mobil atau via transfer 

tunai. 

3. Terdapat tiga jenis user yang dapat menggunakan website yaitu user guest, 

user penyewa dan user admin. 

4. Penulis menggunakan metode SDLC (System Development Life Cycle) dalam 

penulisan skripsi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Memenuhi kebutuhan pelanggan dalam menggunakan website sebagai media 

penyewaan mobil rental. 

2. Untuk memudahkan pelanggan dalam hal penyewaan mobil rental yang 

selama ini masih belum menggunakan website. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian dapat meningkatkan wawasan dan pengalaman peneliti di 

bidang perancangan sistem informasi.  
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2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa lainnya yang 

ingin mengangkat topik mengenai penyewaan berbasis website. 

3. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari sistem pemesanan dan pembayaran 

sewa mobil berbasis website. 

4. Mempermudah konsumen melakukan penyewaan mobil melalui website. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi pengembangan sistem yang digunakan dalam tugas akhir ini 

mengacu pada metodologi System Development Life Cycle (SDLC) dengan 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi masalah, peluang, dan tujuan 

Pada tahap ini, penulis mencari tahu apa yang menjadi permasalahan pada 

sistem penjualan pakaian yang sedang berjalan, serta apa peluang dan tujuan 

dari hasil perancangan website. Penganalisis yakin adanya peluang akan 

situasi dimana peningkatan bisa dilakukan melalui penggunaan website untuk 

meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, akses yang mudah, dan 

perusahaan akan lebih dikenal luas, sehingga membantu dalam pencapaian 

tujuannya. 

2. Menentukan syarat-syarat informasi 

Pada tahap ini, penulis mengkaji lebih dalam masalah yang telah diidentifikasi 

pada tahap sebelumnya dan menentukan syarat-syarat informasi yang 

dibutuhkan dengan mengkaji kembali sistem yang berjalan saat ini di 

perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 
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a. Studi Kepustakaan dan Internet 

Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik yang akan 

dibahas dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur maupun 

sumber daya yang ada di internet. Selanjutnya menganalisis website 

sejenis sebagai bahan referensi dalam pengembangan website usulan.  

b. Sampling dan Investigasi 

Dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang 

berhubungan dengan website yang akan dirancang, kemudian dipelajari. 

c. Wawancara 

Dilakukan dengan cara berkomunikasi atau bertanya kepada pimilik/admin 

untuk memperoleh penjelasan mengenai proses bisnis dan informasi yang 

dibutuhkan penulis. 

d. Observasi 

Dilakukan dengan mengamati secara langsung sistem yang berjalan saat 

ini di perusahaan. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

a. Menggambarkan struktur organisasi perusahaan serta merincikan tugas 

dan tanggung jawab dari setiap bagian yang ada di struktur organisasi. 

b. Mengumpulkan dokumen keluaran dan masukan yang digunakan pada 

sistem berjalan. 

c. Menganalisis prosedur sistem berjalan. 

3. Menganalisis kebutuhan sistem 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: 
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a. Menggambarkan proses sistem berjalan dengan menggunakan Data Flow 

Diagram (DFD). 

b. Mengidentifikasi kebutuhan sistem usulan untuk mengatasi masalah yang 

dialami perusahaan saat ini. 

c. Merancang proses sistem usulan dengan menggunakan DFD. 

d. Merancang kamus data sistem usulan. 

4. Merancang sistem yang direkomendasikan 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

a. Merancang user interface dari website usulan dengan menggunakan 

Adobe Dreamweaver CS6. 

Merancang database yang akan digunakan oleh sistem usulan yang terdiri 

dari struktur tabel dan hubungan antar tabel dengan menggunakan 

DBMSMySQL. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

 Agar pembahasan lebih sistematika, maka tulisan ini dibuat dalam lima 

bab, yaitu: 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang penjelasan singkat mengenai teori-teori yang 

relevan dengan topik yang dibahas. 

 BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang pembahasan mengenai jenis penelitian, 

metode pengumpulan data dan kerangka penelitian serta 

metode analisis data. 

 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang tampilan output sistem beserta spesifikasi 

dari perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan 

serta kelebihan dan kelemahan sistem berjalan dan sistem 

usulan. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil penulis 

setelah menyelesaikan skripsi. 
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