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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Alif Transport adalah penyedia layanan penyewaan kendaraan dan tour wisata yang 

berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alif Transport menyediakan berbagai jenis 

mobil, sepeda motor dan paket wisata yang dapat disewa oleh calon konsumen. Terdapat 

beberapa masalah yang perlu diselesaikan di perusahaan ini.  

Masalah yang pertama yaitu penyajian informasi layanan yang ada di Alif Transport 

yang kurang lengkap dan detail. Misalnya, mobil yang disewakan tidak memiliki informasi 

yang lengkap dan terperinci. Akibatnya, banyak pertanyaan yang disampaikan ke Customer 

Service dan mereka harus menjelaskan lebih banyak detail layanan yang ada kepada calon 

pemesan. Hal ini akan merugikan konsumen maupun Customer Service. Konsumen akan 

menghabiskan lebih banyak waktu bertanya, sedangkan Customer Service harus bekerja lebih 

banyak untuk menyampaikan informasi secara detail layanan yang tersedia kepada calon 

konsumen. 

Masalah yang kedua yaitu pemesanan layanan yang kurang efektif dan efisien. 

Pemesanan kendaraan bisa dilakukan dengan datang ke tempat rental atau melalui SMS atau 

Whatsapp. Jika mengirim SMS ataupun Whatsapp, pemesan harus menunggu jawaban dari 

Customer Service karena mereka tidak hanya melayani sedikit konsumen. Pemesan juga tidak 

bisa mengetahui total harga secara cepat dan tepat. Dengan metode pemesanan yang ada 

seperti saat ini, Customer Service harus bekerja ganda karena meng-input-kan ulang 

pemesanan ke aplikasi pengolah data Microsoft Excel. 

Masalah yang ketiga yaitu pengelolaan transaksi pemesanan dan pengembalian yang 

tidak efektif dan efisien. Selama ini, transaksi pemesanan dan pengembalian yang terjadi 

antar layanan tercampur menjadi satu antara transaksi penyewaan mobil, transaksi 

penyewaan sepeda motor dan tour wisata. Akibatnya, rekapitulasi data transaksi sulit 

dilakukan, rentan akan kesalahan-kesalahan dan lambat, karena harus dihitung satu per satu. 

Masalah yang keempat yaitu pengelolaan bagi hasil dengan mitra yang tidak efektif 

dan efisien serta kurang transparan. Selain milik sendiri, kendaraan yang ada di Alif 

Transport berasal dari kerjasama dengan masyarakat umum yang mempercayakan kendaraan 

mereka untuk dikelola pihak perusahaan. Alif Transport ingin memiliki sistem yang mampu 
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mengelola bagi hasil dengan mitra secara transparan dan terbuka sebagai bentuk tanggung 

jawab perusahaan kepada mitra. Pengelolaan bagi hasil dengan mitra masih dilakukan secara 

manual sehingga rentan akan kesalahan. 

Maka dari itu, dibuat suatu sistem informasi pengelolaan kendaraan dan tour wisata 

untuk Alif Transport. Sistem informasi yang dibuat berbasis website agar mudah diakses oleh 

siapapun. Hal ini berguna untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan 

daya saing Alif Transport dengan usaha sejenis di kota Yogyakarta. Sehingga diharapkan 

usaha Alif Transport lebih maju dibidang pengelolaan data dan penyajian informasi 

usahanya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari pembuatan sistem informasi penyewaan kendaraan dan tour 

wisata di Alif Transport Yogyakarta ini adalah: 

a. Bagaimana cara menyelesaikan masalah penyajian informasi layanan yang tidak lengkap 

dan tidak detail di Alif Transport? 

b. Bagaimana cara menyelesaikan masalah pemesanan layanan yang tidak efektif dan tidak 

efisien di Alif Transport? 

c. Bagaimana cara menyelesaikan masalah pengelolaan transaksi penyewaan dan 

pengembalian yang tidak efektif dan tidak efisien di Alif Transport? 

d. Bagaimana cara menyelesaikan masalah pengelolaan bagi hasil dengan mitra yang tidak 

efektif, tidak efisien dan tidak transparan di Alif Transport? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari pembuatan sistem informasi penyewaan kendaraan dan 

tour wisata Alif Transport Yogyakarta ini adalah: 

a. Sistem tidak mengelola data seluruh karyawan Alif Transport. 

b. Sistem bagi hasil dibuat untuk mitra yang menitipkan mobil ataupun sepeda motor ke 

perusahaan, tidak untuk seluruh investor. 

c. Sistem tidak menampilkan mobil dan sepeda motor yang tersedia pada hari tersebut. 

d. Sistem tidak menampilkan grafik tingkat keuntungan dan kerugian yang ada di 

perusahaan ini. Sistem juga tidak menampilkan grafik representasi perbandingan layanan 

yang paling diminati ataupun yang paling sering disewa. 

e. Sistem tidak memiliki kategori layanan yang tersedia. 
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f. Sistem tidak menampilkan hasil bersih keuntungan yang didapat dari menyewakan 

kendaraan dan layanan paket wisata. 

g. Sistem tidak mengelola data gaji karyawan. 

h. Sistem tidak mengelola uang bensin kendaraan yang disewa. 

i. Sistem tidak mengelola klaim kerusakan kendaraan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Membuat sistem yang mampu menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan Alif 

Transport Yogyakarta dalam hal penyajian informasi layanan yang mereka miliki. 

b. Membuat sistem yang bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pemesanan 

kendaraan dan tour wisata di Alif Transport Yogyakarta. 

c. Membuat sistem yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan 

transaksi di perusahaan Alif Transport Yogyakarta. 

d. Membuat sistem yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi 

dalam hal bagi hasil dengan mitra usaha di Alif Transport Yogyakarta. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian di Alif Transport Yogyakarta ini yaitu: 

a. Bagi perusahaan Alif Transport 

Diharapkan dengan adanya sistem informasi penyewaan kendaraan dan tour wisata 

berbasis web di Alif Transport Yogyakarta ini maka aktivitas promosi, transaksi, dan 

pengelolaan data dapat dilakukan secara tepat dan akurat sehingga dapat membantu 

perusahaan berkembang ke arah yang lebih baik. 

b. Bagi penulis 

Mempraktikkan ilmu selama belajar di bangku perkuliahan dengan cara membuat sistem 

informasi ini. 

c. Bagi mitra usaha 

Meningkatnya kepercayaan mitra lama dan meyakinkan calon mitra untuk bergabung 

dengan perusahaan Alif Transport. Dengan semakin meningkatnya kualitas layanan yang 

diberikan Alif Transport untuk mitra, semakin meningkat nilai tambah perusahaan di 

mata mitra.  

d. Bagi konsumen 
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Memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melihat informasi layanan yang 

disediakan oleh Alif Transport Yogyakarta dan memberikan kemudahan konsumen 

dalam melakukan reservasi kendaraan dan tour wisata. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode pendekatan  dan  pengembangan  sistem  yang  digunakan 

adalah metode SDLC model prototyping. Berikut ini tahapan yang dilakukan dengan metode 

prototyping: 

a. Identifikasi Kebutuhan Pemakai 

Pada tahap identifikasi kebutuhan pemakai, dilakukan studi kelayakan dan studi terhadap 

kebutuhan pemakai di perusahaan Alif Transport Yogyakarta 

b. Membangun Prototyping  

Pada tahap pembangunan prototyping, pengembang dan pembuat sistem bersama-sama 

membuat format input maupun output yang akan dihasilkan oleh sistem yang dibuat.  

c. Evaluasi Prototyping  

Selanjutnya, setelah tahap pembangunan prototyping, prototype yang telah dievaluasi 

untuk dikerjakan pada tahap selanjutnya.  

d. Mengkodekan Sistem  

Pada tahap ini, sistem yang ingin dibuat akan dibuatkan ke dalam bahasa pemrograman 

php. Dalam pembuatan sistem informasi penyewaan kendaraan dan tour wisata di Alif 

Transport Yogyakarta ini menggunakan bahasa pemrograman php native dan juga 

framework twitter bootstrap. 

e. Menguji Sistem  

Pada tahap pengujian sistem, source code yang telah dibuat sebelumnya akan diuji 

apakah dapat berjalan dengan baik ataukah masih ada bagian-bagian yang perlu 

diperbaiki atau apakah masih ada bagian yang belum sesuai dengan keinginan 

pelanggan.  

f. Evaluasi Sistem  

Evaluasi sistem bukanlah evaluasi prototyping, evaluasi sistem adalah mengevaluasi 

sistem atau perangkat lunak yang sudah jadi apakah sudah sesuai dengan keinginan 

pelanggan (perusahaan Alif Transport Yogyakarta). Jika belum, maka sistem akan 

direvisi kembali dan kembali ke tahap 4 dan 5. Jika sistem sudah dikatakan sesuai 

dengan keinginan pelanggan maka sistem siap dilanjutkan pada tahap selanjutnya.  
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g. Menggunakan Sistem  

Tahap ini merupakan tahap akhir dari pembuatan sistem dengan metode prototyping. 

Pada tahap ini perangkat lunak yang sudah jadi dan sudah lulus uji, siap untuk digunakan 

oleh pelanggan (perusahaan Alif Transport Yogyakarta) 

  

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi 

Penyewaan Kendaraan dan Tour Wisata Berbasis Web (Studi Kasus: Alif Transport 

Yogyakarta)” ini terdiri dari lima bab, dalam setiap bab menjelaskan dan menggambarkan 

keseluruhan permasalahan yang ada pada penelitian tugas akhir ini, pembagian bab tersebut 

yaitu: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat 

penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan mengenai sistem informasi 

penyewaan kendaraan dan tour wisata berbasis web di Alif transport Yogyakarta. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan uraian-uraian dasar teori yang mendukung dalam pembuatan 

sistem informasi penyewaan kendaraan dan tour wisata berbasis web di Alif Transport 

Yogyakarta, seperti pengertian sewa dan gambaran umum Alif Transport Yogyakarta. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah dalam membangun sebuah sistem 

informasi manajemen penyewaan kendaraan dan tour wisata berbasis web di Alif Transport 

Yogyakarta. Bab ini membahas tentang identifikasi kebutuhan, pembuatan dan perancangan 

interface, DFD (Data Flow Diagram), Relational Data Model dari sistem informasi 

penyewaan kendaraan dan tour wisata berbasis web di Alif Transport Yogyakarta. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjelaskan pembahasan hasil yang didapat selama melakukan penelitian tugas 

akhir. Meliputi hasil pengujian sistem informasi, user interface dan pembahasan dari hasil 

setiap proses yang telah dilakukan dalam melakukan uji coba program, serta evaluasi dari 

implementasi sistem informasi penyewaan kendaraan dan tour wisata berbasis web di Alif 

Transport Yogyakarta. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 



6 

 

Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran dari tugas akhir yang berjudul “Rancang 

Bangun Sistem Informasi Penyewaan Kendaraan dan Tour Wisata Berbasis Web (Studi 

Kasus: Alif Transport Yogyakarta) ini. 

 

 

 

  


