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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Yogyakarta mempunyai julukan kota pelajar, kota gudeg, kota budaya dan kota pariwisata mulai dari pariwisata alam sampai dengan pariwisata bersejarah. Banyak wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta setiap tahunnya, baik wisatawan domestic maupun manca negara apalagi pada saat musim liburan tiba kebutuhan akan transportasi menjadi meningkat. Namun sarana transportasi yang bersifat umum hanya beroperasi pada jam-jam tertentu saja, sebagai contoh : bis kota sebagai sarana transportasi umum hanya beroperasi sampai jam tertentu  dan tidak beroperasi pada malam hari. 
“Mayatika Transport” melihat peluang bisnis tentang masalah transportasi di Yogyakarta.  Dimana  masyarakat dapat melakukan penyewaan mobil untuk keperluan wisata atau non wisata. Transaksi yang di lakukan oleh Mayatika Transport adalah manual dengan kata lain : pelanggan yang ingin meyewa mobil harus datang sendiri untuk melakukan penyewaan mobil. Dengan adanya Sistem Informasi Penyewaan Mobil Di “Mayatika Transport” ini di harapakan para pelanggan dapat melakukan peyewaan mobil tanpa harus datang sendiri ke Mayatika Transport tetapi cukup menggunakan layanan internet untuk melakukan penyewaan mobil.

Rumusan Masalah
Bagaimana melakukan pemesanan / penyewaan mobil melalui internet.
	Bagaimana mempermudah pelanggan dalam hal penyewaan mobil di “ Mayatika Transport.

Ruang Lingkup
Untuk memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas , maka di berikan ruang lingkup sebabai berikut:
	Sistem yang di bangun terdiri dari 3 halaman yang di peruntukan untuk admin / pengelola, pelanggan dan pengunjung.

Untuk melakukan pemesanan rental mobil calon pelangan harus daftar terlebih dahulu setelah itu melakukan login untuk memulai pemesanan.
Sistem pembayarannya dilakukan dengan melakukan pembayaran DP terlebih dahulu setelah itu melakukan pelunasan pembayaran.
Pembayaran DP dilakukan maksimal 2 hari setelah melakukan pemesanan  atau sistem akan menghapus pemesanan secara otomatis.
Pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer atau pembayaran langsung ke bank dengan no rekening tujuan ke Mayatika Transport.
Pembatalan pemesanan akan di kenakan biaya sesuai DP.
	Pembayaran DP sebesar 30 % dari harga rental.

Tujuan
Membantu “ Mayatika Transport” untuk mengelola data dalam proses pemesanan
Diharapkan dengan adanya sistem ini maka dapat membantu masyarakat atau pelanggan untuk memperoleh informasi mengenai rental mobil yang ada di “ Mayatika Transport ”. 



