4

BAB I
PENDAHULUAN

     Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan adanya era globalisasi jaman di mana persaingan untuk mencapai kesuksesan semakin ketat, sehingga perkembangan ilmu dibidang informatika dan komputer sekarang ini sangatlah dirasakan pengaruhnya disegala bidang. Hal ini tidak dapat dipungkiri apalagi dengan penanganan data dan informasi yang mempunyai peran sebagai pengendali organisasi serta sebagai sumber-sumber informasi dalam mengambil keputusan. Kemajuan dalam ilmu informatika ini sangat membawa dampak positif bagi ilmu-ilmu yang lain, maka itu diperlukan peralatan pengolahan data yang lebih modern dan dapat menghasilkan informasi yang lebih cepat.
Adanya kebutuhan informasi yang harus dipenuhi dengan secepatnya, maka manusia dengan segala aktivitasnya cenderung untuk menggunakan peralatan yang lebih mutakhir. Peralatan yang sedang berperan penting dan semakin hari semakin pesat perkembangannya di jaman sekarang ini adalah komputer, karena komputer sebagai alat pengolahan data dapat memberikan banyak kemudahan kepada manusia, dan yang lebih penting lagi dapat menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat.
Data yang telah diolah melalui proses dalam suatu sistem komputer akan menghasilkan informasi yang diperlukan oleh sebuah instansi atau perusahaan yang mendukung fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan. 
Sejalan dengan perkembangan  teknologi inilah banyak instansi-instansi baik itu pemerintahan maupun swasta yang menggunakan komputer dalam sistem mereka, maka disini saya mengangkat suatu kasus yang berupa penyewaan mobil di Rental Pandu Transport Yogyakarta. Dalam hal ini Rental Pandu Transport Yogyakarta masih menggunakan sistem manual dalam melakukan pelayanan penyewaan mobil. Untuk itulah sistem Komputerisasi sangat baik digunakan dalam melakukan pelayanan penyewaan agar layanan informasi dan segi manajemen dapat lebih akurat dan terperinci lagi. 

     Pokok Masalah
Pandu Transport selama ini masih menggunakan cara manual dalam menangani penyewaan mobil. Untuk itu sangat dibutuhkan pengolahan informasi yang lebih kompleks dan terperinci agar lebih efisien dari segi waktu dan tenaga. Maka perlu dipelajari kemungkinan diadakan sistem informasi penyewaan mobil dengan berpedoman pada pokok permasalahan yang ada. 

     Batasan Masalah
Dengan banyaknya permasalahan yang ada pada Rental Mobil di Pandu Transport, oleh sebab itu penulis hanya membatasi pada permasalahan tentang pengolahan data rental mobil, sehingga dalam penulisan tidak menyimpang dari permasalahan yang dimaksud dan dapat dicapai sasaran yang diharapkan, maka penulis membatasi masalah yang diambil hanya pada :
	Pengolahan data mobil

Pengolahan data pegawai
Pengolahan data pelanggan
Pengolahan data sewa mobil
Pengolahan data denda
 Batasan ini digunakan untuk mempermudah dalam proses pengambilan dan pengolahan data. Data akan diolah dengan menggunakan Borland Delphi 6.0.

    Tujuan Penulisan Karya Tulis
Pembuatan Aplikasi Komputerisasi Pengolahan Data Rental Mobil Pandu Transport untuk membantu dan mempermudah dalam pengolahan data rental mobil pandu transport Yogyakarta.

     Metode Pengumpulan Data
Untuk mendukung kelengkapan serta kelancaran dalam pembuatan karya tulis ini digunakan metode pengumpulan sebagai berikut ini :
	Wawancara 

Wawancara langsung dilakukan dengan pegawai bagian Personalia Rental mobil Pandu Transport Yogyakarta.
	Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan mengambil data dan membaca bahan-bahan untuk teori yang diperlukan sebagai landasan dalam penyusunan karya tulis ini.

     Sistematika Karya Tulis
Sistematika karya tulis ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut:



BAB I.		PENDAHULUAN
Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah,batasan masalah, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan karya tulis.

BAB II. 	LANDASAN TEORI
Dalam bab ini akan dijelaskan tentang tujuan umum dari pembuatan Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Rental Mobil di Pandu Transport Yogyakarta.

BAB III. 	PERANCANGAN SISTEM
Dalam bab ini berisikan sistem perangkat lunak, sistem perangkat keras, bagan alir, basis data, rancangan masukan, dan rancangan keluaran.

BAB IV. 	PELAKSANAAN PROGRAM
Dalam bab ini diuraikan tentang cara menjalankan program, pengisian data, pengendalian data, penghapusan data, menampilkan, dan mencetak data.

BAB V. 	PENUTUP
Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA
Lampiran-lampiran

