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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang, permasalahan, ruang 

lingkup, tujuan dan manfaat dari pembuatan website, serta sistematika penulisan 

yang menjelaskan garis besar penulisan dalam Tugas Akhir ini. 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan dan pertumbuhan kehidupan di dunia ini telah mengalami 

perubahan yang sangat luar biasa khususnya pada bidang teknologi. Perkembangan 

di Indonesia mengakibatkan meningkatnya kebutuhan kendaraan sebagai alat 

transportasi yang mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya. Mobil 

menjadi salah satu alat transportasi yang sangat diminati oleh manusia di era ini. 

Hal tersebut dikarenakan banyaknya jumlah anggota keluarga di dalam satu 

keluarga. Tuntutan kegiatan yang mengharuskan setiap orang sampai di lokasi 

tujuan dengan aman dan nyaman juga menjadi alasan mengapa mobil begitu 

penting. Setiap orang berfikir bahwa menggunakan transportasi umum akan 

memakan waktu yang lebih lama dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi.  

Dalam kehidupan perorangan mobil juga sudah menjadi kebutuhan utama 

setiap orang. Setiap keluarga membutuhkan mobil pribadi untuk melakukan sebuah 

perjalanan jauh atau pada cuaca yang kurang bersahabat. Terkadang orang tidak 

berani membawa mobil pribadi ke luar kota karena tidak mengenal area tersebut. 

Memiliki resiko yang cukup tinggi membuat orang lebih memilih tidak membawa 

mobil sendiri untuk melakukan sebuah perjalanan. Dengan menggunakan mobil 

pribadi juga membuat pengeluaran menjadi lebih banyak karena selain biaya 

operasional juga harus membayar pajak dan perawatan. 

Di dalam dunia bisnis, selain membutuhkan sumber daya manusia, 

perusahaan juga memerlukan alat transportasi untuk mendukung kegiatan 

operasional. Tak heran jika beberapa perusahaan menggunakan dana modal untuk 

pembelian mobil operasional perusahaan. Namun dengan menggunakan mobil 

operasional tetap, perusahaan harus mengeluarkan dana besar untuk perawatan dan 
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perbaikan apabila mengalami kerusakan maupun kecelakaan. Belum lagi harus 

membayar pajak setiap tahunnya. Hal ini menjadikan bahan pertimbangan setiap 

perusahaan apabila harus membeli mobil operasional tetap. Perusahaan juga harus 

menghitung-hitung sebelum memutuskan untuk membeli mobil operasional, karena 

jika salah perhitungan maka yang dirugikan adalah keuangan perusahaan itu 

sendiri. 

Rental mobil merupakan bentuk usaha penyewaan mobil yang sangat 

membantu dan memiliki permintaan yang tinggi. Untuk menyewa mobil pelanggan 

harus datang kepada pihak rental yang mungkin tidak hanya satu tempat. Setiap 

rental mobil memiliki ketentuan mengenai kualitas dan harga yang berbeda-beda. 

Hal ini terkadang menyulitkan pelanggan karena harus menentukan pilihan rental 

mana yang bisa dipercaya dan memiliki harga sewa yang paling ekonomis. 

Pelanggan harus mendatangi atau menghubungi banyak pihak rental untuk 

memastikan hal tersebut, bahkan harus mencari tahu bagaimana kualitas jika 

menyewa mobil di tempat tersebut.    

Membangun jasa rental mobil online juga bukanlah hal yang mudah. 

Banyaknya pesaing membuat jasa rental mobil online sulit memasarkan mobil-

mobilnya. Jasa rental mobil online harus melakukan strategi pemasaran yang 

berbeda dari yang lain agar mampu bersaing dengan para pesaingnya. Jika dilihat 

dari sisi pelanggan, mencari harga yang ekonomis dan berkualitas namun bisa 

diakses dengan mudah adalah tujuan utama para pelanggan. Fitur-fitur yang 

memudahkan dalam hal transaksi ini sangat dicari oleh para pelanggan, mengingat 

bahwa pada era ini setiap orang lebih menyukai hal-hal yang efisien. Banyaknya 

rintangan atau hambatan inilah yang membuat jasa rental mobil online sulit untuk 

berkembang.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam Tugas Akhir terdapat beberapa masalah yang harus dihadapi dalam 

proses pembuatan sistem marketplace rental mobil berbasis website. Berikut adalah 

rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini: 
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1. Bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lengkap 

mengenai mobil sewa dengan mudah dan hemat waktu?  

2. Hal apa saja yang bisa dilakukan pihak rental mobil agar dapat bersaing 

dalam menawarkan produknya dalam sistem yang berbasis web? 

3. Bagaimana cara meyakinkan pelanggan mengenai mobil yang dipilih? 

4. Bagaimana cara menerapkan sistem marketplace rental mobil berbasis 

website? 

5. Bagaimana menerapkan proses sewa mobil yang baik agar proses sewa 

mudah tanpa adanya masalah? 

6. Apa yang harus diperhatikan agar pihak rental tertarik daftar ke 

marketplace yang akan dibuat? 

7. Bagaimana cara mengatur jika mobil yang sudah disewa agar tidak bisa 

disewa orang lain? 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Aplikasi yang dibuat dalam Tugas Akhir ini adalah aplikasi sistem 

marketplace dalam bidang rental mobil berbasis website. Aplikasi ini akan 

dikembangkan menggunakan framework bahasa pemrograman PHP bernama 

CodeIgniter dengan server menggunakan XAMPP dan database PhpMyAdmin. 

Terdapat beberapa fitur yang akan dibuat didalam aplikasi ini: 

1. Untuk pelanggan  

a. Fitur pembuatan menjadi member, pelanggan harus melakukan 

aktivasi member apabila akan menyewa mobil. Disini pelanggan 

disediakan beberapa isian yang harus diisi sesuai data pribadinya. 

b. Filtering pada katalog produk, dengan banyaknya mobil yang 

terdaftar dari beberapa rental mobil fitur filtering ini sangan 

membantu untuk mempermudah mengatur pencarian mobil sesuai 

dengan yang dibutuhkan. 

c. Booking Detail adalah halaman detail pemesanan untuk melanjutkan 

memesan mobil yang telah dipilih. Setelah melakukan pemesanan 

maka akan dilanjutkan di proses pembayaran. Pembayaran diberikan 
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waktu hanya 1 jam untuk mengkonfirmasi bukti pembayaran. Dalam 

hal pembayaran untuk hal ini dilakukan offline tidak di proses oleh 

sistem.  

2. Untuk Pemilik Rental 

a. Dalam aplikasi ini akan disediakan database untuk mengelola data 

mobil yaitu proses menambah, mengubah dan menghapus data mobil. 

b. Pemilik rental juga dapat melihat pesanan pelanggan, proses dimana 

terdapat riwayat pemesanan mobil rental yang di order. 

c. Rental mobil akan mendapatkan laporan transaksi mobil dalam waktu 

satu bulan dan juga bisa melihat review maupun rating dari 

pelanggan. 

d. Rental mobil juga dapat mengelola data sopir yaitu proses menambah, 

mengubah dan menghapus data sopir. Selain itu, pemilik rental juga 

dapat menentukan sopir mana yang akan melayani pelanggan tersebut 

jika pelanggan memilih layanan with driver. 

e. Dalam website ini, tidak ada pembahasan mengenai pelacakan GPS 

mobil maupun sopir 

3. Untuk Admin  

a. Dalam website ini admin akan disediakan halaman untuk melihat 

berapa rental yang telah terdaftar, pelanggan yang terdaftar, data 

transaksi, dan data pembayaran. Hal ini hanya akan difasilitasi untuk 

admin maintenance. 

b. Admin akan lebih berhubungan dengan pihak rental mengenai 

feedback ataupun komplain pelanggan. Hal ini hanya akan difasilitasi 

untuk admin maintenance. 

c. Admin juga melayani dan mengkonfirmasi pembayaran pelanggan. 

Hal ini hanya akan difasilitasi untuk admin maintenance. 

d. Dalam website ini, admin finance akan melihat data pembayaran dan 

detail laporan saja. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat 

Berdasarkan perumusan masalah pada sub Bab 1.2, maka tujuan dari 

pembuatan Skripsi ini adalah sebagai berikut:  

1. Mempertemukan penyedia layanan jasa penyewaan mobil dan pelanggan 

yang ingin mendapatkan mobil sesuai dengan kebutuhan. 

2. Untuk menghindari pemesanan offline yang terkait dengan masalah 

keamanan transaksi. 

3. Memudahkan pihak rental pada proses pencatatan pemesanan laporan 

sewa mobil. 

4. Membantu pelanggan agar lebih mudah melakukan transaksi penyewaan 

mobil tanpa harus mengatur waktu untuk bertemu langsung terhadap 

pemilik rental.  

5. Mempermudah pihak rental untuk mendapatkan pelanggan yang serius 

untuk menyewa.  

6. Menjangkau target pasar yang lebih luas.  

Manfaat yang akan didapat dari pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Pihak rental dapat mempromosikan bisnisnya dengan mudah. 

2. Laporan pemesanan setiap harinya tercatat dengan jelas. 

3. Pelanggan dapat melihat kriteria mobil ataupun harga yang sesuai dengan 

kebutuhan. 

4. Pihak rental bisa ikut bersaing dan menawarkan mobil-mobil yang 

dimiliki.  

5. Dengan adanya rating dan review yang baik secara otomatis orang akan 

memilih mobil tersebut dan rental akan lebih banyak mendapatkan 

pendapatan dibanding yang lain. 

6. Pihak rental tidak hanya mendapatkan pelanggan dari kota asal tetapi bisa 

juga dari luar kota. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami sistematika penulisan, penelitian ini 

dibagi menjadi beberapa bab, yaitu: 
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I. PENDAHULUAN 

Bab I ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan 

dan manfaat, serta sistematika penulisan. 

II. LANDASAN  TEORI 

Bab II ini membahas landasan teori, yang mencakup teori umum yang 

berhubungan dengan e-commerce, marketplace, dan sistem rental mobil. 

III. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab III menjelaskan tentang analisa dan sistem marketplace rental mobil 

berbasis website. Bagian rancangan sistem ini terdiri dari diagram 

konteks, Data Flow Diagram (DFD) level 0, DFD level 1, Entity 

Relationship Diagram (ERD), Phisical Data Model (PDM), struktur 

Tabel, kamus data, dan rancangan user interface.  

IV. IMPLEMENTASI PROGRAM 

Bab IV akan membahas mengenai program sistem marketplace rental 

mobil berbasis website. 

V. PENUTUP 

Bab V akan membahas kesimpulan yang telah didapat dari program 

sistem marketplace rental mobil berbasis website, serta saran-saran untuk 

pengembangan website ini lebih lanjut.    


