
BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Menurut Sumoharjo (2009) Penyewaan yang baik haruslah memiliki 

keindahan atau estetika (Venustas), kekuatan (Firmitas), dan kegunaan atau fungsi 

(Utilitas). Sehingga penyewaan tidak hanya sekedar berdiri saja, melainkan harus 

mempunyai tiga unsur yang disebutkan diatas. 

Mahali Decoration beralamat di jl. Agus Salim, No.20 RT/RW 004/001 

Bandar Jaya, Lampung Tengah. Saat ini, Penyewaan yang ada di Mahali Decoration 

masih dilakukan secara manual, yaitu dengan pelanggan harus datang langsung ke 

tempat penyewaan. Sehingga sering terjadinya antrian seperti pelanggan yang tidak 

mengetahui pemberitahuan waktu sewa. Dan pelanggan tidak mengetahui informasi 

mengenai perlengkapan apa saja yang di sewakan, maka harus adanya 

perkembangan sistem agar waktu dan perlengkapan yang akan di sewakan di 

ketahui oleh pelanggan. 

Penyewaan yang masih bersifat manual, menyebabkan tidak efisien dalam 

bentuk waktu, sehingga memerlukan waktu yang lama saat ingin memesan 

dekorasi. Maka tidak praktis untuk saat ini, dengan tuntutan semakin cepat ,akurat, 

dan tepat. Untuk itu Mahali Decoration memerlukan sistem pemesanan secara 

online agar semua perlengkapan yang akan di sewakan di ketahui oleh pelanggan. 

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi akhir-akhir ini dirasakan 

hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat. Teknologi bukanlah hal yang baru 

dalam kehidupan masyarakat. Pemanfaatan teknologi pun kini sudah digunakan 

diberbagai kalangan, salah satunya di bidang usaha. Hampir semua bidang usaha 

kini memanfaatkan teknologi untuk kemajuan usaha mereka. Maka peranan 
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teknologi informasi itu sangat dibutuhkan oleh Mahali Decoretion dalam 

mengembangkan usahanya yang bergerak pada jasa penyewaan perlengkapan 

pernikahan. Dengan tujuan ingin memperluas cakupan wilayah, Mahali 

Deccoration tentu harus memiliki pengolahan sistem penyewaan yang baik guna 

membantu dalam melakukan pemasaran dan penyewaan. 

Berdasarkan pada permasalan yang penulis jelaskan diatas maka penulis 

mempunyai gagasan untuk membuat “Sistem Informasi Pemesanan Sewa Alat 

Dekorasi Pesta Berbasis WEB pada Mahali Decoretion Bandar Jaya“. Sistem 

tersebut di rancangan berbasis website guna membantu dalam promosi dan sistem 

penyewaan, Penelitian ini dilakukan sebagai bahan yang diperlukan untuk tugas 

akhir sehingga sistem yang diusulkan tersebut diharapkan dapat membantu sistem 

penyewaan dan promosi yang ada pada Mahali Decoretion, maka hasil uraian 

tersebut dituangkan dalam bentuk tugas akhir dengan judul : “Sistem Pemesanan 

Sewa Alat Dekorasi Pesta Berbasis Web Pada Mahali Decoretion Bandar 

Jaya”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang sistem penyewaan dekorasi dalam melakukan 

pemesanan berbasis web pada Mahali Dekorasi Bandar Jaya? 

2. Bagaimana membangun system bagi pelanggan untuk memudahkan dalam 

melakukan penyewaan dekorasi ? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah yang penulis ajukan lebih terarah dan tidak 
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menimbulkan kesalahan dalam penafsiran, maka penelitian ini hanya dibatasi 

dalam ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Sistem ini dirancang dan dibuat untuk pengembangan sistem penyewaan 

(pemesanan) dekorasi berbasis web. 

2. Sistem ini memberikan informasi kepada penyewa mengenai tata cara 

penyewaan (pemesanan) dekorasi, harga sewa dekorasi, dekorsi sudah di pesan 

atau belum, dan proses pemesanan  dekorasi. 

3. Proses pembayarannya secara transfer langsung di bank. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan tugas akhir ini, sebagai 

berikut: 

1. Untuk membuat perancangan  sistem informasi penyewaan dekorasi. 

2. Untuk menyajikan informasi ketersediaan jadwal dekorasi kepada para 

penyewa tanpa harus datang langsung dan membantu penyewa dalam 

melakukan booking Dekorasi berbasis web. 

3. Untuk mengetahui analisis, implementasi dan pengujian sistem informasi 

penyewaan Dekorasi di Bandar Jaya. 

4. Untuk membantu perusahaan/organisasi dalam merekap pemesanan dan 

meningkatkan pemesanan booking dengan memanfaatkan teknologi website 

secara online melalui sistem informasi penyewaan Dekorasi di Bandar Jaya. 

 

1.5  Manfaat/Kontribusi Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi penyewa atau pelanggan, memberikan kemudahan konsumen dalam 

memperoleh informasi ketersediaan dekorasi  dan melakukan Pemesanan 

dekorasi tanpa harus datang langsung ke Mahali decoretion. 

2. Bagi perusahaan, memberikan kemudahan perusahaan dalam memanajemen 

data atau informasi terkait jasa sewa dekorasi, dikarenakan penerapan data atau 

informasi memanfaatkan teknologi penyimpanan mengunakan database yang 

tersimpan didalam komputer secara terorganisir yang diakses melalui website 

sistem informasi Mahali Decoretion di Bandar Jaya. 

3. Bagi penulis, sebagai bentuk pengaplikasian dari proses pembelajaran selama 

kuliah dan guna menambah pengetahuan dan pengalaman tentang sistem 

informasi. 

4. Bagi Akademis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar studi 

perbandingan dan refrensi bagi penelitian lain yang sejenis ataupun untuk 

pengembangannya. 

 

1.6  Metode Pengumpulan Data 

Penulis berusaha mendapatkan data yang akurat dan valid. Metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

1. Wawancara (Interview), metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya 

jawab secara langsung. Kepada pihak-pihak yang terkait terhadap permaslahan 

yang berhubungan secara langsung. 

2. Pengamatan (Observation), merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan dengan cara melakukan pengamatan 

dan pencatatan dengan melakukan peninjauan langsung ke organisasi atau 



5 

 

perusahaan terkait. 

3. Tinjauan Pustaka (Library Research), merupakan metode pengumpulan data 

dengan cara membaca, mencatat, mengutip, dan mengumpulkan data- data 

secara teoritis dari buku-buku atau ebook yang ada sebagai landasan 

penyusunan laporan tugas akhir. 

4. Dokumentasi (Documentation), merupakan metode pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis maupun gambar 

atau foto. Hasil pengumpulan data dari observasi dan wawancara akan dapat 

dipercaya jika didukung oleh dokumen yang ada. 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

Sistem penyusunan laporan tugas akhir ini terdiri dari lima bab yang saling 

berhubungan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Sistematika tersebut 

dijabarkan dalam uraian berikut ini: 

1. BAB I PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan mengenai latar belakang         

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan laporan tugas 

akhir, manfaat/kontribusi penelitian, metode pengumpulan data dan 

sistematika penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI, Bab ini menguraikan mengenai sitem informasi, 

penyewaan, dekorasi, metode pengembangan sistem, bagan alirdokumen 

(flowchat), analisis PIECES, teori UML dan alat pengembangan web. 

3. BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM, Bab ini menguraikan 

deskripsi perusahaan, analisis sistem yang berjalan, analisis PIECES, analisis 

fungsional dan non fungsional, usulan sistem yang terdiri dari: use case 
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diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram dan rancangan 

database serta rancangan antarmuka sistem. 

4. BAB IV PEMBAHASAN, Bab ini akan membahas tentang implementasi dan 

pembahasan sistem. 

5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN, Bab ini berisi kesimpulan dari 

pembahasan bab sebelumnya dan saran yang digunakan bagi kemajuan 

perusahaan itu tersendiri. 

6. DAFTAR PUSTAKA 

7. LAMPIRAN 

 


