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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang  ini telah maju dan 

berkembang  pesat. Peranan sistem sebagai media informasi sangatlah penting 

dalam menyuplai informasi bagi pengguna karena sangat bisa diandalkan 

dalam mengambil keputusan. Dimana informasi yang cepat, tepat dan akurat 

mutlak dibutuhkan, secara manual untuk mencari informasi secara cepat, tepat 

dan akurat tidaklah mudah karena selain membutuhkan waktu untuk mencari 

datanya juga terkadang bisa terjadi kesalahan karena kelalaian sumber daya 

manusianya oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang sudah 

terkomputerisasi. Berkembangnya teknologi dan kebutuhan  akan informasi 

menyebabkan  bertambah  kompleksnya informasi yang harus diolah serta 

disajikan secara  cepat dan akurat. 

Pengembangan sistem dalam perusahaan maupun sebuah instansi 

tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran pengolahan dan penyajian 

data, serta kemajuan dalam menyediakan informasi bagi manajemen dalam 

pengambilan keputusan dan menyediakan informasi bagi pihak lain diluar 

instansi, serta memberikan kemudahan pelayanan pada konsumen. Sehingga 

diharapkan nantinya akan mempermudah dan mempercepat proses pelayanan, 

penyimpanan data, serta penyajian kembali data tersebut. Dalam  kesempatan 

ini penulis  berusaha  menyajikan suatu aplikasi yang membangun dan 
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merancang sebuah sistem informasi untuk mempercepat dan mempermudah 

sistem pengolahan data yang baik dan akurat. 

Persewaan mobil “HAPPY DAY” merupakan badan usaha yang 

bergerak dibidang jasa persewaan mobil. Transportasi adalah alat yang sangat 

penting untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, baik itu secara 

pribadi ataupun angkutan umum. Karena keterbatasan kemampuan dalam 

membeli sebuah alat transportasi maka banyak masyarakat kita lebih memilih 

menyewa kendaraan di rental. Oleh karena itu kehadiran rental mobil 

sangatlah membantu kita, jadi kapan pun kita membutuhkan kita bisa 

langsung mendatangi tempat rental tersebut, dan kita bisa juga mencari 

informasi melalui jaringan internet, bahkan bisa langsung melakukan 

pemesanan mobil untuk peminjam yang berasal dari luar kota. 

Sistem yang digunakan dalam perancangan aplikasi ini adalah sistem 

database sistem ini bisa dikatakan  lebih efisien, hal ini dapat dilihat dari 

proses kecepatan, waktu, biaya, dan sebagainya. Mulai dari yang pertama 

yaitu kecepatan. Dengan sistem database semua data tersimpan didalam suatu 

program aplikasi  komputer, tentu saja itu akan mempermudah dalam 

pencarian data daripada data yang tersimpan secara manual. Sedangkan yang 

kedua yaitu ketepatan, tentu saja sistem database jauh lebih tepat 

dibandingkan sistem yang manual. Sedangkan untuk masalah biaya sistem 

database lebih hemat dibandingkan dengan sistem yang manual, hal ini dapat 

dilihat dari penggunaan kertas-kertas yang terlalu berlebihan, dan hemat  
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tempat ( lemari penyimpanan arsip), jika data-data tersusun dalam bentuk 

sebuah sistem informasi maka cukup disimpan dalam sebuah komputer. 

Hasil yang diharapkan  dari perancangan tersebut adalah pemilik rental 

dapat dengan mudah dalam melakukan pengolahan data-data pada rental 

mobilnya, dan memudahkan dalam memberikan informasi tentang rental 

mobil tersebut. Selain itu konsumen atau peminjam dapat lebih mudah dalam 

melakukan pemesanan mobil yang akan digunakan, untuk calon peminjam 

dari luar kota mereka bisa melakukan pemesanan melalui internet, karena 

sistem ini dirancang untuk memudahkan  bagi calon peminjam dalam mencari 

informasi dan melakukan pemesanan. 

Keuntungan yang didapat dari perancangan ini sangatlah besar, dan 

perancangan aplikasi rental mobil ini juga diharapkan dapat membantu 

menjawab dari apa yang diinginkan oleh para konsumen atau calon peminjam 

mobil terutama dalam bidang pelayanan yang cepat dan informasi yang 

akurat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan 

masalah yang akan dikaji adalah : 

1. Bagaimana merancang sistem informasi pengelolahan rental mobil 

berbasis web dengan menggunakan PHP dan MYSQL ? 

2. Bagaimana mengoptimalisasi dari penggunaan sistem informasi 

pengelolahan pada rental mobil berbasis web dengan menggunakan PHP 

dan MYSQL ? 
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C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah yang kemudian muncul untuk menghindari 

melebarnya masalah dalam perancangan dan pembangunan sistem informasi 

rental mobil HAPPY DAY adalah sebagai berikut: 

1. Sistem informasi rental mobil ini akan dibuat hanya disesuaikan  dengan 

kebutuhan rental Happy Day.   

2. Sistem difokuskan untuk pencarian informasi data mobil  dan pelayanan 

pemesanan dan peminjaman mobil secara online. 

3. User dibagi menjadi 4 macam, yaitu user administrator, karyawan , 

pelanggan member, dan pelanggan non member.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Desain dan Implementasi dari penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Membuat dan mengaplikasikan sistem informasi berbasis web dengan 

PHP dan MYSQL,  

2. Membangun sebuah sistem informasi rental mobil berbasis web secara 

online, seperti pendaftaran anggota, menampilkan  koleksi mobil, dan cara 

peminjaman secara online. 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen. Yang dimaksud 

disini adalah proses penyajian data yang lebih cepat dan akurat sehingga 

kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dan juga waktu yang dibutuhkan 

lebih sedikit. 
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E. Manfaat Penelitian 

Desain dan perancangan sistem informasi ini mempunyai manfaat 

antara lain adalah: 

1. Bagi Konsumen 

a. Untuk memudahkan pengguna atau pemilik rental untuk mendapatkan 

informasi mengenai sistem pengelolahan kendaraan secara tepat dan 

akurat dengan menggunakan sistem komputerisasi yang terstruktur. 

b. Pengguna dapat melakukan kontrol terhadap pengelolahan rental mobil 

yang dimilikinya tanpa perlu menghabiskan banyak waktu dan biaya, 

karena hasil pengelolahan akan  diketahui dengan mudah melalui 

sistem informasi yang dibangun. 

2. Bagi Penulis 

a. Mendapatkan tambahan ilmu dari hasil penelitian yang dilakukan 

b. Mengetahui seberapa besar pentingnya sistem informasi yang 

dibangun dan di implementasikan pada pengelolahan rental mobil ini. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB  I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, 

dan sistematika penulisan. 
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BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang tinjauan kepustakaan atau teori-teori 

dan literatur yang sudah ada, pada bab ini meliputi beberapa 

bagian: 

a. Telaah Penilitian, yaitu hasil-hasil penelitian yang sudah ada 

yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

b. Landasan Teori, berisi tentang teori-teori yang mendasari 

secara detail dan beberapa definisi yang menyangkut dalam 

penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran penelitian, analisis dari 

semua obyek yang ada, dimana masalah yang muncul akan 

diselesaikan melalui penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN` 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang kita lakukan dan 

pembahasaan dari apa yang telah kita kerjakan serta penyelesaian 

dari masalah-masalah yang ada dalam penelitian. Agar sistematis, 

pada bab ini dibagi menjadi beberapa bagian seperti berikut ini : 

a. Hasil Dari Penelitian 

b. Analisa Pembahasan 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 


