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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi pada saat ini telah berkembang secara pesat. 

Teknologi informasi sering terlibat dalam aktivitas maupun proses bisnis perusahaan. 

Manfaat dari penerapan teknologi informasi di perusahaan yaitu sebagai sarana untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen [1]. Dengan pemanfaatan 

teknologi informasi yang tepat oleh perusahaan maka perusahaan akan menghasilkan 

keuntungan tersendiri bagi perusahaan, sehingga perusahaan membutuhkan sistem 

informasi sendiri untuk mengelola kegiatan bisnisnya. Selain mengelola kegiatan bisnis 

sistem informasi juga digunakan untuk berbagai hal lainnya contoh sistem pembuat 

keputusan yang dibangun untuk mendukung pengambilan keputusan perusahaan [2].  

Pengembangan sistem informasi biasanya dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan bisnis. Salah satu bisnis yang membutuhkan sistem informasi dalam 

pengelolaan data informasinya yaitu bisnis penyewaan lapangan olahraga. Berdasarkan 

hasil wawancara yang telah dilakukan proses penyewaan atau rental lapangan olahraga 

pada saat ini dilakukan dengan cara SMS (Short Message Service) dan telepon [3]. 

Penyewa terkadang harus mendatangi satu persatu tempat rental lapangan olahraga jika 

cara rental lapangan menggunakan SMS dan telepon tidak dapat dilakukan. Informasi 

tentang rental lapangan juga terbatas sehingga menimbulkan kesulitan bagi penyewa. 

Penyewa memerlukan informasi seperti lapangan apa saja yang tersedia, kapan tempat 

rental dibuka dan waktu yang tersedia jika penyewa ingin menyewa lapangan olahraga 

tersebut. Selain proses penyewaan yang menyulitkan, proses pencatatan data-data 

transaksi juga mengalami kesulitan dikarenakan pengisian data-data penyewa di tempat 

rental masih menggunakan buku dan bukti pembayaran masih menggunakan buku 

sehingga dapat terjadi kehilangan data [4]. 

Penyewaan lapangan membutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat 

menanggulangi kesulitan-kesulitan yang terjadi pada bisnis penyewaan lapangan 

olahraga. Seperti dalam hal pelayanan pemesanan lapangan, ketersediaan lapangan yang 

akan disewakan serta penyimpan data transaksi sehingga data-data tersebut dapat 

menghasilkan Informasi bagi pemilik rental lapangan tersebut.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dirincikan, maka perumusan masalah yang 

dibahas meliputi: 

1) Sistem yang ada mengharuskan penyewa datang ke tempat rental untuk melakukan 

penyewaan jika cara sms maupun telepon tidak berhasil. 

2) Pencatatan data transaksi masih menggunakan buku, jika ada pemilik rental salah 

mencatat maka akan menimbulkan kesalahan dalam pemesanan. 

3) Penyewa kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang tempat rental, seperti jam 

buka dan lapangan yang tersedia di tempat rental.  

1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun beberapa batasan masalah pada sistem ini adalah sebagai berikut: 

1) Sistem untuk saat ini hanya dibatasi untuk daerah Jakarta. 

2) Sistem dibangun berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP dan framework 

Laravel. 

3) Sistem memungkinkan penyewa menyewa lapangan dan mendapatkan informasi 

tentang tempat rental seperti jam operasional serta lapangan apa saja yang tersedia 

di tempat rental tersebut.  

4) Pembayaran di sistem hanya bisa melalui transfer bank saja. 

5) Pemilik rental dapat menolak atau menerima transaksi peminjaman lapangan serta 

menambahkan lapangan pada sistem dan pemilik rental dapat menghasilkan laporan.  

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tugas akhir ini memiliki 

tujuan dan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah: 

1) Merancang sistem berbasis web untuk membantu penyewa menyewa lapangan 

olahraga secara online serta mempermudah pencarian lapangan dan menyediakan 

informasi tentang rental lapangan untuk penyewa lapangan. 

2) Merancang sistem berbasis web untuk membantu pemilik rental lapangan mencatat 

data-data transaksi sehingga dapat membantu pemilik rental lapangan dalam 
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pendataan pendapatan serta memungkinkan pemilik rental lapangan untuk menolak 

atau menerima penyewaan lapangan olahraga. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian adalah agar pemilik rental lapangan mendapatkan lebih 

banyak penyewa dan dikenali oleh banyak pengguna yang menggunakan sistem. 

Bertambahnya informasi penyewa tentang berbagai tempat rental yang berbeda-beda 

sehingga penyewa dapat mencoba tempat rental yang berbeda setiap kali ingin 

melakukan kegiatan olahraga. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dan 

pengembangan sistem untuk membuat website ini adalah:  

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini memiliki beberapa 

hal yaitu: 

1) Melakukan studi pustaka untuk mencari dan memahami informasi-informasi yang 

didapat dari literatur  untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

2) Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti pemilik rental 

lapangan  dan penyewa  lapangan olahraga. 

1.5.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Metodologi pengembangan sistem yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

waterfall. Metodologi ini memiliki kelebihan yaitu tidak adanya penambahan kebutuhan 

secara tiba-tiba dikarenakan kebutuhan sudah ditentukan sejak awal. Langkah waterfall 

yang diterapkan pada tahap pertama adalah requirement, menganalisa dan menetapkan 

kebutuhan pengguna. Kedua design, merancang struktur data sistem dan arsitektur 

sistem. Ketiga development, membangun sistem berdasarkan rancangan yang telah 

dirancang ditahap sebelumnya. Keempat testing, melakukan uji coba untuk melihat 

apakah sistem yang dirancang berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan 

kemudian implementation, mengimplementasikan sistem yang telah dibangun. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembaca untuk memahami Tugas Akhir ini penyusunan 

Tugas Akhir ini dibagi menjadi beberapa bab, di antara lain adalah: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan membahas mengenai teori-teori pendukung serta definisi bagi 

teknologi-teknologi yang digunakan untuk pembuatan tugas akhir ini. 

BAB III SISTEM SAAT INI 

Dalam bab ini akan membahas mengenai calon pengguna yang akan menggunakan 

sistem informasi rental lapangan serta kondisi dan kendala apa saja yang dihadapi pada 

saat ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini akan membahas mengenai sistem yang dimulai dari tahap perencanaan di 

mana tahap perencanaan ini berisi analisa dan perancangan dari sistem yang akan 

dibangun, tahap analisa ini adalah activity diagram, class diagram, Use case diagram, 

perancangan table relationship diagram, serta perancangan interface. 

BAB V ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM USULAN 

Dalam bab ini akan membahas tentang proses implementasi dan juga pengujian analisa 

sistem yang telah dibangun. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan membahas tentang kesimpulan dari sistem yang telah dibangun dan 

saran untuk pengembangan selanjutnya. 
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