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1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah banyak mengalami 

kemajuan, didukung dengan teknologi komunikasi yang menunjukkan peningkatan 

yang sangat signifikan merupakan alternatif yang tepat bagi suatu perusahaan untuk 

menunjang kinerja dari perusahaan tersebut agar dapat berjalan dan bekerja dengan 

baik. Salah satu contoh penerapan perkembangan teknologi informasi yang dapat 

dilakukan adalah manajemen proyek, yaitu merupakan kegiatan merencanakan, 

mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan sumberdaya organisasi 

perusahaan untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu dengan sumber daya 

tertentu (Santosa, 2003). Dalam hal ini manajemen penyewaan alat bangunan yang 

akan dilakukan konsumen pada CV Bhagawanta Intisiar. 

CV Bhagawanta Intisiar adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 

penyewaan alat bangunan yang beralamatkan pada Jalan Harimau, Nomor 11, 

Bandar Lampung, sebagai salah satu usaha yang maju dan berkembang usaha ini 

semakin memiliki kebutuhan akan adanya suatu sistem yang dapat mempermudah 

tingkat efektifitas dan efisiensi dalam melakukan proses bisnisnya. Dalam hal ini 

penjadwalan proyek yang akan dilakukan adalah penyewaan alat bangunan yang 

akan dilakukan konsumen pada CV Bhagawanta Intisiar.  

Permasalahan yang di hadapi oleh CV Bhagawanta Intisiar adalah sulitnya 

mengatur penjadwalan penyewaan alat bangunan yang dilakukan selama ini, 

pencatatan penyewaan alat ditulis melalu media kertas dengan cara melakukan 
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pencatatan agenda penyewaan alat bangunan dari para konsumen pada perusahaan, 

setelah data dicatat maka akan diagendakan dengan ditulis ulang pada data 

penyewaan alat bangunan pada perusahaan, sehingga menyebabkan sulitnya 

pembuatan laporan penjadwalan penyewaan alat bangunan, dikarenakan harus 

memeriksa satu persatu dan harus mengkoreksi ulang apakah nama alat dan jadwal 

penyewaan sesuai atau tidak. Selain itu pencatatan pada media kertas 

mengakibatkan lambatnya pembuatan laporan penerimaan hasil penyewaaan alat 

bangunan setiap hari, bulan dan tahun. Kemudian masalah promosi yang 

diantaranya adalah konsumen yang menggunakan jasa CV Bhagawanta Intisiar 

masih terbatas dikarenakan dalam melakukan promosi masih mengandalkan hanya 

pada brosur media cetak harian, yang membutuhkan biaya besar namun efek yang 

didapat tidak mencapai harapan yang diinginkan. 

Dalam melakukan suatu inovasi perkembangan teknologi informasi 

digunakannya suatu metode dalam melakukan pengembangan konsep yang 

dilakukan yaitu, Customer Relation Management (CRM) adalah suatu metode yang 

digunakan untuk mempermudah proses komunikasi antara konsumen dan 

perusahaan untuk bertujuan menimbulkan rasa nyaman pada diri konsumen 

terhadap perusahaan, sasaran utama CRM adalah loyalitas dari para pelanggan 

(Strene, 2000). Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis mencoba untuk 

menganalisa permasalahan yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk penulisan 

laporan Skripsi, dengan menetapkan judul penelitian ini adalah “Pengembangan 

Sistem Informasi Penyewaan Alat Bangunan Study Kasus : CV Bhagawanta 

Intisiar”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah  :   

1. Bagaimana mengolah data pemesanan, penjadwalan, dan media promosi 

penyewaan alat bangunan yang akan dilakukan konsumen pada                      

CV Bhagawanta Intisiar ? 

2. Bagaimanakah melakukan suatu perancangan dan implementasi 

Pengembangan Sistem Informasi Penyewaan Alat Bangunan menggunakan 

Metode Customer Relationship Management(CRM)? 

 

1.3.   Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas penulis 

membatasi masalah hanya pada proses pengolahan data penyewaan alat bangunan, 

penjadwalan sewa alat, dan laporan penyewaan alat bangunan terkait data 

penyewaan alat bangunan yang akan dilakukan konsumen pada CV Bhagawanta 

Intisiar. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun rincian tujuan dari penelitian ini adalah melakukan Pengembangan 

Sistem Informasi Penyewaan Alat Bangunan yaitu: 

1. Mendeskripsikan pengolahan data penyewaan alat bangunan yang berkaitan 

dengan penyewaan alat, media promosi, dan jadwal penyewaan alat yang 

dilakukan konsumen pada CV Bhagawanta Intisiar. 
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2. Merancang dan mengimplementasikan konsep Customer Relationship 

Management(CRM) dalam mengembangkan sistem penyewaan alat bangunan 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian proposal skripsi ini adalah : 

1. Membantu proses pekerjaan dari sekretaris dalam melakukan pengolahan 

data penyewaan dan penjadwalan penyewaan alat bangunan yang akan 

dilakukan konsumen pada CV Bhagawanta Intisiar. 

2. Memberikan informasi yang lengkap terkait ketersediaan alat yang ada 

dengan menerapkan konsep Customer Relationship Management(CRM) 

untuk meningkatkan tingkat pelayanan kepada konsumen. 

 

1.6.    Metode Pengumpulan Data  

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan laporan 

ini selama penelitian skripsi menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara langsung 

dengan bagian bagian sekretaris yang bersangkutan mengenai data-data yang 

dibutuhkan dalam penulisan laporan ini, hasil wawancara disajikan dalam 

lampiran. 

2. Pengamatan (Observation) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan 

mencatat secara sistematika terhadap unsur-unsur yang diamati dalam 
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kegiatan yang alur yang dilakukan untuk mendukung pengembangan sistem 

dalam penulisan laporan ini.  

3. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan 

membaca dokumen-dokumen serta buku-buku yang berhubungan dengan 

data yang diperlukan untuk mengambil sebuah kesimpulan untuk 

pengembangan selanjutnya, contoh dokumen yang diperoleh adalah contoh 

berkas terkait data penyewaan dan penjadwalan alat bangunan yang ada pada                           

CV Bhagawanta Intisiar. 

 

1.7. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Pengembangan Sistem Informasi Penyewaan Alat 

Bangunan (Study Kasus: CV Bhagawanta Intisiar). Sepengetahuan penulis belum 

pernah dilakukan. Sebagai pendukung pernyataan maka peneliti menguraikan hasil 

dari berbagai penelitian terkait berdasarkan jurnal penjadwalan. 

  


