
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Kemajuan teknologi di era globalisasi semakin berkembang sangat pesat dan 

canggih, yang diikuti dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang 

berdampak pada kebutuhan manusia akan dunia informasi dan teknologi, untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut maka diciptakan komputer sebagai salah satu alat 

bantu untuk meringankan pekerjaan manusia dalam pengolah data. Pengolahan data 

yang dilakukan pada bidang usaha salah satunya adalah pengolahan data 

penyewaan yang dikelola sehingga dapat menghasilkan informasi yang cepat dan 

akurat yang dibutuhkan oleh semua pihak salah satunya dengan pemanfaatan sistem 

informasi penyewaan. 

PT. LEO TREXCA JAYA merupakan perusahaan perseorangan yang dibentuk 

berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Wajib Daftar 

Perusahaan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas (PT) serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  

Nomor 510.2.2/00580/30.13/III.16.2/2/2017 Tanggal 16 Desember 2013 berpusat 

di Jalan Urip Sumoharjo No. 203 Kedamaian, Bandar Lampung. PT. LEO 

TREXCA JAYA adalah perusahaan ekspedisi yang bergerak dalam bidang 

penyewaan jasa angkutan bermotor untuk bangunan dan penyewaan alat berat 
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dengan perusahaan yang sudah di sepakati. PT. LEO TREXCA JAYA saat ini 

mengembangkan usahanya di bidang ekspedisi hanya di sekitar provinsi Lampung. 

Penyewaan adalah pemindahan hak guna pakai suatu barang, benda atau jasa 

dari pihak pemilik barang atau benda kepada pihak penyewa dalam jangka waktu 

tertentu dengan pembayaran uang oleh pihak penyewa kepada pihak pemilik barang 

atau benda sesuai perjanjian kedua belah pihak. Sistem informasi penyewaan yang 

masih menggunakan sistem manual ingin diubah menjadi sistem komputerisasi 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Karena sistem yang berjalan pada 

perusahaan saat ini belum bisa mengatasi redudansi data yang terjadi, sehingga 

menghasilkan laporan yang kurang akurat. 

Permasalahan yang terjadi pada sistem manual adalah saat proses penyewaan 

pada Customs. Kelemahan sistem yang ada pada PT. LEO TREXCA JAYA yaitu 

kesulitan melakukan pelaporan data penyewaan, hilang dan rusaknya dokumen, dan 

persentase keuntungan sulit dianalisa karena harga ongkos tidak sesuai. 

Permasalahan ini muncul disebabkan salah satunya karena belum adanya sistem 

penyewaan berbasis web yang dapat mengolah data-data penyewaan tersebut. 

Sedangkan fasilitas teknologi komputer di PT. LEO TREXCA JAYA sudah cukup 

memadai saat ini namun penggunaannya hanya terbatas untuk pembuatan surat 

menyurat, tagihan dan menghitung gaji.  

Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu sistem penyewaan yang dapat 

membantu mengimplementasikan web untuk mengelola penyewaan alat berat dan 
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kendaraan sehingga manfaat yang diharapkan manajemen pada PT. LEO TREXCA 

JAYA dapat dilaksanakan dengan baik meliputi semua proses yang ada. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul “Analisis dan 

Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Alat Berat Dan Kendaraan” untuk 

mengelola dan menyediakan informasi mengenai penyewaan, termasuk laporan 

penyewaan yang berguna untuk membantu admin dan menyediakan berbagai 

informasi berkaitan dengan penyewaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

yang ada pada PT. LEO TREXCA JAYA adalah: 

1. Bagaimana merancang sistem informasi penyewaan alat berat dan 

kendaraan pada PT. LEO TREXCA JAYA? 

2. Bagaimana membangun aplikasi berbasis web untuk penyewaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan analisis prosedural sistem informasi penyewaan alat berat 

dan kendaraan. 

2. Menghasilkan rancangan sistem informasi penyewaan alat berat dan 

kendaraan yang layak untuk diimplementasikan oleh PT. LEO TREXCA 

JAYA. 
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1.4 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian dari sistem yang dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Objek penelitian rancangan sistem ini adalah PT. LEO TREXCA JAYA. 

2. Penelitian berfokus pada informasi alur penyewaan sampai pada hasil 

penyewaan alat berat dan kendaraan kepada customer. 

3. Input dan output data berupa akun yang terkait di penyewaan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Akademis 

Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu 

pengetahuan dalam kajian keilmuan dan perkembangan teknologi, serta 

berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan 

kajian terhadap analisis dan perancangan sistem informasi penyewaan alat 

berat dan kendaraan. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan atau pertimbangan dalam 

pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi penyewaan alat berat dan 

kendaraan (studi kasus: PT. LEO TREXCA JAYA). 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Batasan Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi Tinjauan Studi untuk mendukung penelitian dan Tinjauan 

Pustaka tentang uraian teori dasar yang mendukung pembahasan yaitu 

definisi dari Analisis, Perancangan, Sistem, Informasi, Sistem Informasi, 

Penyewaan, Alat Berat, Pengembangan Sistem, Waterfall Model, UML 

(Unified Modeling Language), Use Case Diagram, Activity Diagram, Class 

Diagram, Bagan Alir Dokumen, Web, Pengujian sistem dan Pengujian 

Kotak Hitam. Materi yang diambil merupakan pengertian dasar teori dari 

masalah yang sedang dikaji dan disusun oleh penulis sebagai tuntunan untuk 

memecahkan masalah. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang rancangan sistem terhadap masalah penyewaan 

alat berat dan kendaraan. Metode penelitian ini mencakup Kerangka 

Penelitian, Tahapan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Alat yang di 

perlukan dalam penelitian, Prosedur Sistem berjalan, Kerangka Pengujian 

dan Penjadwalan. 

BAB IV PERNANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi pembahasan tentang Perancangan Sistem yang dibuat UML 

dan Rancangan Interface system. 
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BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil dari 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 


