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1.1 Latar Belakang

MTP Rent Car resmi mulai beroperasi di Bandar Lampung sejak tahun 2006

yang merupakan perusahaan jasa rental mobil di lampung yang akan menjadi

mitra setia dan terpecaya dengan memberikan prioritas kemudahan, kenyamanan

dan keamanan kepada para pelanggannya. Terdapat 4 bentuk layanan yang

disediakan seperti rental mobil harian, rental mobil bulanan, rental mobil tahunan,

antar jemput dan free area.

Proses pengolahan data penyewaan maupun prosedur yang berjalan seperti

pada bagian transaksi penyewaan yang dilakukan bagian kasir dengan datangnya

pelanggan, yang utama dilakukan adalah memberikan informasi layanan

penyewaan dan melakukan pendataan transaksi sewa serta pembuatan invoice

sebagai bukti penyewaan yang telah dilakukan, dari hasil proses pendataan

transaksi penyewaan, selanjutnya dilakukan perekapan pada aplikasi pengolahan

angka yaitu aplikasi spreadsheet proses tersebut dilakukan sebagai bentuk output

untuk memberikan laporan kepada pimpinan. Berdasarkan prosedur transaksi

yang dilakuakn dapat dilihat bahwa masih terdapat kelemahan dari proses sewa

yang dilakukan konseumen dengan datang ke perusahaan untuk melakukan

transaksi sewa, sehingga bagi konsumen dengan jarak tempuh yang jauh dapat

menjadi kendala untuk melakukan sewa mobil dan bagi perusahaan tidak

terdapatnya pemantauan melalui grafik untuk melihat jumlah transaksi sewa.

Proses  pengolahan  data  transaksi penyewaan tersebutsemakin  tidak

akurat  dan  lambat  seiring  denganmeningkatnya  transaksi  yang  dilakukan,



dengan penerapan sistem berbasis  komputer  dapat meningkatkan kinerja  lebih

cepat  dan  akurat(Rahmawati, et all, 2015). Penyewaan merupakan sebuah

persetujuan di mana sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang

atau properti secara sementara oleh orang  lain(Fitriani, 2016).  Barang  yang

dapat  disewa  bermacam-macam,  tarif  dan  lama  sewa  juga  bermacam-macam.

Pembuatan Aplikasi  penyewaan  dan  pengelolaan  data dimaksudkan agar

proses penyewaan dan pengelolaan data lebih cepat dan akurat serta informasi

yang dihasilkan bisa lebih bermanfaat bagi pengguna yang membutuhkan

(Frayoga dan Fitriani, 2016).

Berdasarkan masalah tersebut maka perusahaan perlu meningkatkan kinerja

sistem yang mampu memberikan pelayanan berupa pengolahan data penyewaan

berdasarkan transaksi penyewaan secara terprogram dan pemantauan yang

dilakukan dengan melihat grafik, dengan cara penerapan sistem penyewaan

menggunakan sistem terprogram yang akan dilakukan menggunakan pendekatan

model MVC (model, View dan Controller). Konsep Model, View, Contoller atau

biasa  disingkat  dengan  MVC  merupakan  sebuah  arsitektur dimana  proses

pada  sistem  dipisah  menjadi  tiga  bagian  dengan  tugas-tugas dan

tanggungjawab  masing-masing  bagian(Suhendar, 2007), sehingga proses

perancangan dapat dengan mudah dikembangkan untuk meningkatkan kualitas

kerja dalam melakukan pengolahan data penyewaan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut maka dapat

disimpulkan dan di dapat identifikasi masalah sebagai berikut:



1. Belum adanya penerapan sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan

informasi data penyewaan yang di butuhkan bagi pelanggan.

2. Belum tersedianya fitur grafik untuk melakukan pemantauan data

penyewaan bagi pimpinan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan

masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana merancang aplikasi pengolahan data penyewaan minibus pada

MTP Rent Car Bandar Lampung?

2. Bagaimana menyediakan media sewa minibus pada MTP Rent Car Bandar

Lampung untuk konsumen?

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah adanya sistem pengolahan penyewaan data sebagai

berikut:

1. Sistem yang dibangun merupakan aplikasi yangdibangun menggunakan

bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.

2. Pembuatan rekap laporan perbulan.

3. Data penyewaan hanya menghasilkan rekap transaksi

1.5 Tujuan Masalah

Tujuan merupakan konsep untuk mencapai suatu yang diinginkan, tujuan

dari penelitian ini adalah :

1. Merancang aplikasi pengolahan data penyewaan minibus pada MTP Rent

Car Bandar Lampung.



2. Mempermudah proses pengolahan data penyewaan dan perekapan data

penyewaan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihasilkan dari aplikasi yang dibangun yaitu menyediakan

media transaksi sewa bagi konsumen dan mempermudah bagian admin

perusahaan untuk melakukan pengolahan data sewa yang dapat diakses secara

online.


