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1.1 Latar Belakang Masalah 

 Persaingan usaha yang semakin ketat serta perkembangan dunia bisnis yang 

semakin pesat mendorong suatu perusahaan untuk selalu meningkatkan kualitas dan 

pelayanan kepada konsumennya agar perusahaan tersebut bisa bertahan dengan 

ketatnya persaingan bisnis, kepuasan konsumen menjadi tolak ukur keberhasilan 

perusahaan. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan dan tuntutan dari 

para konsumen maka berbagai macam produk dihasilkan untuk menunjang 

produktivitas kerja perusahaan dengan perbaikan sistem yang ada sehingga mampu 

memberikan pelayanan terbaiknya untuk memuaskan para konsumennya. Hal tersebut 

menuntut perusahaan untuk berinovasi dengan menanfaatkan kemajuan teknologi 

informasi (Intan, 2015).  

Suatu perusahaan yang memiliki teknologi informasi yang bagus cenderung 

lebih cepat dalam perkembangan perusahaannya. Teknologi informasi merujuk pada 

seleruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, 

mengubah, dan untuk menggunakan informasi tersebut dalam segala bentuknya 

(Suyanto, 2005:3). Dan dalam hal ini komputer diharapkan tidak hanya berfungsi 

sebagai mesin ketik saja, tetapi juga sebagai alat pengolah data yang mempunyai 

produktifitas tinggi. Suatu perusahaan membutuhkan komputer untuk mengelola 

sistem yang ada, dengan tujuan menghasilkan informasi yang mempunyai nilai 
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lebihdaripada diolah secara manual. Dengan adanya sistem secara terkompeuterisasi 

maka akan mempermudah dalam melakukan pengolahan data yang ada didalam 

perusahaan. 

Salah satu pengguna sistem informasi adalah suatu instansi maupun perusahaan. 

Sisteminformasi merupakan komponen penting dalam membantu kinerja 

perusahaanatau organisasi. Pengolahan data dan informasi yang diperoleh secara 

cepat, tepat dan efisienakan sangat bermanfaat bagi setiap perusahaan yang 

menggunakannya. Membangun sistem informasi bukan sekedar mengotomasikan 

sebagian proses secara rutin dilakukan, melainkan menciptakan suatu alur informasi 

yang baru secara sistematis dan terintegrasi disusun menjadi sebuah sistem yang 

terpadu, lebih mudah dan lebih memilih kegunaan untuk melaksanakan berbagai 

aktivitas dengan lebih akurat, berkualitas dan tepat waktu seperti halnya dalam 

melakukan sistem pemantauan (Kumaladewi, 2015). 

PT Daun Buana Pratama merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

kontraktor. Selain bergerak dibidang kontraktor PT Daun Buana Pratama juga 

menyediakan penyewaan barang dan jasa. Penyewaan barang berupa alat- alat berat 

seperti  excavator, bulldozer, vibro, beserta jasa operator yang disewakan. Penyewaan 

alat berat dan bidang jasa, dilakukan dengan cara  customer  datang langsung ke 

perusahaan untuk melakukan penyewaan kepada admin perusahaan, lalu admin 

memproses data-data transaksi penyewaan yang meliputi data registrasi, data barang, 

data penyewaan hingga kwitansi pembayaran yang masih mengandalkan dokumen 

fisik dan proses manual. Sebagai contoh, proses pengolahan data penyewaan dan 



3 
 

 
 

proses pembuatan kwitansi masih dicatat dengan media kertas. Proses pendataan 

penyewaan  juga dicatat dalam buku penyewaan, sehingga masih sering terjadi 

kesalahan dalam pencarian data, waktu yang digunakan lebih lama, serta sering 

terjadi kehilangan.  

Solusi dari masalah diatas yaitu akan dibuatkan sistem pemesanan dan 

persewaanalat beratsistem akan terakses secara online menggunakan aplikasi 

Dreamwever dan MySQL sebagai database sehingga dapat melaporkan 

penyewaanalat beratsecara cepat, tepat dan aman, serta menghasilkan laporan yang 

dibutuhkan oleh perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Pengembangan Sistem Informasi Pemesanan 

dan Persewaan Alat Berat Menggunakan Metode Waterfall ( Studi Kasus : PT 

Daun Buana Pratama)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas peneliti merumuskan masalah yaitu : 

1. Bagaimana merancang sistem pemesanan dan persewaan alat berat pada PT 

Daun Buana Pratama? 

2. Bagaimana mengelola data pemesanan dan persewaanalat berat pada PT Daun 

Buana Pratama? 

3. Bagaimana mengetahui hasil dari sistem pemesanan dan persewaan pada PT 

Daun Buana Pratama? 
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1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini masalah yang 

dibahas dibatasi pada: 

1. Hanya membahas data pemesanan dan persewaan pada PT Daun Buana 

Pratama. 

2. Input-ansistem yaitu data alat berat, data pemesanan dan persewaan, serta data 

customer. 

3. Proses yang dikelola adalah data pemesanan dan persewaan. 

4. Outputsistem yaitu laporan pemesanan dan persewaan, serta kwitansi. 

5. Proses transaksi menggunakan sistem full payment 

6. User dan Password untuk customer menggunakan verivikasi email. 

 

1.4Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai yaitu : 

1. Untuk merancang sistem pemesanan dan persewaan alat berat pada PT Daun 

Buana Pratama. 

2. Untuk mengelola data pemesanan dan persewaan alat berat pada PT Daun 

Buana Pratama 

3. Untuk mengetahui hasil dari sistem pemesanan dan pesewaan alat berat pada 

PT Daun Buana Pratama. 
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1.5.Manfaat  yang Diharapkan 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi ilmu pengetahuan, menambah dan menyumbangkan pemikiran 

mengenai penerapan sistem pemesanan dan persewaan alat berat 

2. Bagi Perusahaan dapat menerapkansistem berbasis online sehingga 

membantu dalam memberikan hasil keputusan secara tepat dan tepat. 

1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori dasar yang mendukung 

pembahasan yaitu definisi tentang sitem pemesanan dan persewaan Alat 

Berat, Waterfall, UML, Dreamwever, dan MySQL. Materi yang diambil dapat 

merupakan pengertian dasar teori dari masalah yang sedang dikaji dan disusun 

sendiri oleh penulis sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahasan tentang rancangan sistem terhadap masalah penentuan 

tenaga kerja, Metodologi penelitian, Waterfall, flowchart sistem yang 

berjalan, dan jadwal penelitian. 
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BAB IV PERNANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi pembahasan tentang perancangan sistem yang dibuat UML, dan 

form rancangan sistem . 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil implementasi sistem yang dibuat. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan simpulan dan saran dari laporan yang penulis buat. Simpulan 

dan saran dinyatakan secara terpisah.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


