
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

CV Tsamania Lintas Usaha merupakan sebuah perusahaan di bidang jasa 

dalam hal penyewaan mobil yang terletak di Jl. Tulang Bawang No. 19, Enggal. 

CV Tsamania Lintas Usaha menyediakan pelayanan berupa sewa mobil harian, 

mingguan dan bulanan. Usaha yang dilakukan untuk mempromosikan mobil-

mobil yang akan disewakan serta memberikan informasi tentang CV Tsamania 

Lintas Usaha ke customer, perusahaan telah melakukan berbagai cara yaitu 

dengan saling memberi informasi melalui satu customer ke customer lainnya dan 

pemasangan iklan di kolom surat kabar.  

Setelah perusahaan melakukan promosi dengan kedua cara tersebut ternyata 

cara tersebut dirasakan kurang efektif karena diduga perusahaan tidak dapat 

memberikan informasi tentang mobil-mobil yang akan disewakan secara lengkap 

dan detail sehingga customer kurang mendapatkan informasi yang lengkap dan 

akurat mengenai mobil-mobil yang disediakan dan disewakan oleh CV Tsamania 

Lintas Usaha. Selama ini transaksi pemesanan sewa mobil dilakukan oleh 

costumer di rental yang besangkutan via telepon atau datang secara langsung ke 

rental tersebut.  

Permasalahan juga muncul pada pemesanan sewa mobil dengan 

menggunakan telepon akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

memperoleh informasi mengenai mobil yang belum disewa. Selain itu 

permasalahan muncul pada proses pencatatan pemesanan sewa mobil yang 

memakan banyak waktu karena masih di inputkan melalui aplikasi office. Serta 
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pemesanan melalui telepon tidak memuaskan costumer karena tidak bisa melihat 

gambar mobil yang akan disewa. Proses pengolahan data dan pembuatan laporan 

yang terjadi di CV Tsamania Lintas Usaha saat ini masih menggunakan 

pengolahan data yang bersifat pencatatan dalam bentuk pembukuan. Seluruh bukti 

pembayaran transaksi setiap hari dikumpulkan dan dilakukan pencatatan ke dalam 

buku besar transaksi untuk memudahkan pengolahan data transaksi. Setiap mobil 

yang diambil dan dikembalikan dicatat dalam buku mobil dengan tujuan 

mempermudah perusahaan melakukan pencarian data mobil ketika ada customer 

yang akan melakukan pemesanan ataupun menanyakan persediaan jumlah produk.  

Semakin banyaknya jumlah produk dan transaksi yang terjadi setiap hari, 

cara tersebut ternyata menyulitkan perusahaan dalam proses pencarian data 

sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam mendapatkan informasi 

yang diinginkan. Selain itu, hal tersebut menyebabkan keterlambatan dalam 

pembuatan laporan di perusahaan karena staff yang bersangkutan untuk membuat 

laporan harus mencari data-data yang telah diarsipkan sebelumnya. Oleh karena 

itu penulis bermaksud mengkomputerisasikan sistem pemesanan dan pembayaran 

sewa mobil online berbasis web di CV Tsamania Lintas Usaha untuk 

memaksimalkan kinerjanya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis 

tertarik mengambil judul proposal “PERANCANGAN APLIKASI RESERVASI 

RENTAL MOBIL BERBASIS WEB PADA CV TSAMANIA LINTAS 

USAHA” guna untuk membatu calon pelanggan dalam melakukan pemesanan 

secara online pada CV Tsamania Litas Usaha. 



3 
 

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah : 

1. Bagaimana merancang sebuah aplikasireservasi rental mobil pada CV 

Tsamania Lintas Usaha? 

2. Bagaimana Implementasi sebuah aplikasi reservasi rental mobil pada CV 

Tsamania Lintas Usaha berbasis web? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam Penelitian ini adalah: 

1. Penulis hanya membahas tentang perancangan aplikasi reservasi rental 

mobil berbasis pada CV Tsamania Lintas Usaha 

2. Hanya membahas tentang impelementasi sebuah aplikasi reservasi rental 

mobil pada CV Tsamania Lintas Usaha 

3. Hanya membahas hasil dari pengujian aplikasi reservasi rental mobil pada 

CV Tsamania Lintas Usaha 

4. Data yang dibahas mengenai data mobil, data reservasi, dan data pelanggan 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Merancang dan membangun aplikasi reservasi mobil yang dapat 

memudahkan calon pelanggan dalam melakukan reservasi mobil. 

2. Melakukan pengujian hasil penelitian apakah aplikasi yang dihasilkan 

sesuai dengan yang ada pada CV Tsamania Lintas Usaha. 
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3. Mengimplementasikan program aplikasi reservasi mobil sehingga 

memudahkan calon pelanggan dalam melakukan reservasi mobil 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Sistem yang akan di buat nantinya akan mempercepat reservasi mobil. 

2. Memudahkan calon  pelanggan dalam pemesanan rental mobil. 

3. Pemesanan mobil dapat dilakukan lebih baik sehingga menghasilkan 

informasi yang dapat membantu perusahaan dan calon pelanggan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan skripsi atau karya ilmiah ini sesuai dengan 

ketentuan buku panduan penulisan skripsi Universitas Teknokrat  Indonesia 

yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah,rumusan masalah,tujuan 

penelitian,batasan masalah,manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan pustakadan teori-teori yang 

mendukung dalam pembuatan proposal skripsi. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bab ini pembahasan tentang kerangka penelitian,tahapan penelitian dan 

metode pengumpulan data. 
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BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini pembahasan tentang analisis kebutuhan, dan rancangan desain 

sistem. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan berupa materi pembahasan yang berisi tentang 

penjelasan hasil program dan pengujian software. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini memuat tentang simpulan dan saran terhadap sistem yang 

diterapkan 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


