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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi berperang penting dalam kualitas suatu instansi 

pengunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses 

informasi, tetapi menciptakan akurasi kecepatan dan kelenggkapa sebuah 

sistem yang terintegrasi sehingga proses organisasi yang terjadi lebih 

efesien dan aman terutama terhadap proses penyewaan motor. 

Rental motor salah satu fungsinnya adalah memberikan pelayanan 

jasa penyewaann namun dalam hal ini pelayanan yang diberikan masih 

memiliki kekurangan, misalnya pemberian pelayanan pada saat pelanggan 

datang untuk menyewa motor, dimana data motor yang sudah tertulis 

dibuku besar atau diarsipkan sebelumnya hilang dan mengalami kerusakan 

pada saat data yang di butuhkan sehingga memperlambat waktu pelanggan 

untuk menyewa motor tersebut.Oleh karena itu Rental Motor Kembar ingin 

berkembang dan meningkatkan penyewaan motornya kepada semua 

konsumen dalam mendukung penigkatan efisiensi kerja serta memberi hasil 

yang akurat dalam pengolaaan data maupun penyajian data dan diharapkan 

mempercepat pelayanan kepada konsumen serta pengarsipan yang lebih 

baik dan aman sehingga mempermudah apabila diperlukan sewaktu-waktu. 

Berdasarkan masalah di atas diambil judul yaitu “sistem manajemen rental 

motor berbasis desktop”. Sehingga diharapkan  dengan menggunakan sistem 

ini agar nantinya dapat memudahkan pihak rental motor kembar dalam 

memberikan pelayanan jasa secara maksimal. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

1.2.1 Tujuan Umum 

a. Diharapkan mampu memperbaiki kekurangan dari sistem 

sebelumnya sepertimenyimpan data secara manual. 

b. Merancangsebuah sistem Aplikasi Berbasis Desktop dengan 

memanfaatkan teknologi Web Services. 

c. Memperoleh penggalaman dalam merancang dan menciptakan 

sebuah karya yang berguna serta dapat dinikmati oleh khalayak 

umum. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

a. Bagaiman membuat rancangan “Aplikasi Rental Motor Berbasis 

Desktop di Rental Kembar” 

b. Bagaimana merancang suatuAplikasi yang dapat membantu 

proses penyewaan serta proses pengembalian motor. 

c. Bagaimana pengujian “Aplikasi Rental Motor Berbasis Desktop 

di Rental Kembar”. 

d. Bagaimanamengimplementasika“Aplikasi Rental Motor Berbasis 

Desktop di Rental Kembar”. 

e. Bagaimana karyawan menyetahui berapa banyak jenis motor 

yang sering digunakan oleh pelanggan. 

f. Bagaimana membuat sistem untuk meyimpan semua data baik 

jenis motor, nomor polisi dan lain sebagainya. 
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g. Bagaimana pelanggan menyewa motor lebih dari waktu yang 

disewa, maka pelanggan akan dikenakan denda per jam dari harga 

sewa motor per jamnya. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukan di atas 

maka dapat  diambil rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:  

1. Pencatatan penyewaan di rental motor kembar masih manual. 

2. Pembuatan laporan yang manual. 

3. Data-data semua masih ditulis dalam buku besar. 

4. Proses pencarian motor masih dihitung. 

5. Cara pelayanan di rental motor kembar masih kurang efesien. 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk menghidari semakin melebarnya pokok permasalahan, maka 

dalam pembuatan sistem manejemen rental motor ini diperlukan batasan 

masalah, agar permasalahan yang ditinjau tidak terlalu luas dan sesuai 

dengan tujuan yang dicapai. Batasan-batasannya adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini hanya menangani penyewaan, pengembalian 

kendaraan dan menyimpan data motor, data karyawan serta 

laporan keuangan berdasarkan tanggal. 

2. Sistem berupa aplikasi desktop dikarenakan dibutuhkan kecepatan 

dalam melakukan pelayanan dan hanya dipakai di satu komputer 

dan tidak ingin menambah cabang. 

3. Bahasa pada aplikasi menggunakan Bahasa Indonesia. 
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4. Aplikasi ini berbasis dekstop dan tidak terhubung ke jaringan 

internet atau LAN. 

1.5 Cakupan TopikPembahasan  

Selama melaksanakan peneletian dan menulis Laporan Tugas Akhir 

dilalakukan kegiatan diantaranyasebagai berikut: 

1. Mempelajari dan mencari tahu tentang masalah yang ada di Rental 

Motor Kembar. 

2. Melakukan rancangan alur struktur dan membuat flowhcart untuk 

proses penyewaan dan pengembalian serta proses lain dalam Rental 

Motor Kembar. 

3. Menanalisis dan mendesain tampilanUser Interface untuk Rental 

Motor sesuai kebutuhan yang dibutuhkan. 

4. Membuat dan Merancang Database untuk Aplikasi Rental Motor. 

5. Melakukan Pengujian terhadap Aplikasi Rental Motor untuk 

menyetahui kekurangan yang masih diperlukan. 

6. Mencari tahu dan membaca buku tentang referensi yang berkaitan 

dengan kegiatan Laporan Tugas Akhir. 

7. Berkunsultasi serta bertanya pendapat dengan dosen pembimbing 

untuk bisa mendapatkan ide-ide baru dalam kegiatan menulis 

Laporan Tugas Akhir dengan baik. 
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1.6 Sistematik Penulisan 

  Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang 

tertera pada Laporan Tugas Akhir ini dikelompokkan menjadi beberapa sub 

bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut: 

A. Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, tujuan, perumusan masalah, batasan 

masalah, cakupan topik pembahasan, sistematika penulisan dan jadwal 

penelitian aplikasi. 

B. Bab II Dasar Teori 

Bab ini berisikan dasar teori yang berupa penelitian terdahulu, 

landasan teori dan metodologi penelitan yang diambil dari kutipan buku 

yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir serta beberapa 

literature review yang berhubungan dengan penelitian. 

C. Bab III Perancangan Sistem 

Bab ini membahas tentangperancangan sistem berupa kebutuhan 

fungsional sistem, ruang lingkup aplikasi, konsep rancangan aplikasi, 

rancangan aplikasi antara muka atau user interface, flowchart, ERD(entity 

relationship diagram), UML(Unified Modelling Language), rancangan basis 

data (database) serta kebutuhan software dan hardware. 

D. Bab IV Implementasi, Hasil Dan Analisis 

Bab ini menjelaskan hasil analisa sistem manejement rental motor 

yang berupa hasil implementasi database, implementasi UI (user interface) 

serta hasil pegujian terhadap sistem untuk mengetahui seberapa bergunanya 

aplikasi yang telah dibuat dan sesuai dengan diharapkan. 
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E. Bab V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa 

sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta 

Daftar pustakadan Lampiran. 

1.7 Jadwal Penelitian 
 

Berikut ini adalah jadual yang dilalukan untuk pembuatan aplikasi 

Rental Motor. 

Tabel 1.1. Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 

Pertemuan 

Januari Februari Maret April 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Rancangan  

Form UI  

                

2 Desain Database                 

3 Membuat Menu 

Login 

                

4 Membuat  Menu 

Utama 

                

5 Membuat Menu 

Pelanggan 

                

6 Membuat Menu 

Kendaraan 

                

7 Membuat Menu 

Karyawan 

                

8 Membuat Menu 

Denda 

                

9 Membuat Menu 

Proses Sewa 

                

10 Membuat Menu 

Kendaraan 

Available 

                

11 Membuat Menu 

Pencarian 

                

 

12 Membuat Menu 

Laporan  

Kendaraan 

                

 

13 Membuat 

Laporan 

Keaungan 

                

 

 


