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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

     Guntur Sakti Rental merupakan usaha jasa yang harus terus berinovasi 

guna menjaga eksistensi ditengah persaingan usaha yang semakin ketat. 

Pembukaan cabang yang lebih dari satu oleh pengusaha rental menjadi 

langkah pelebaran sayap usaha untuk merambah segmen pasar yang lebih 

banyak dan lebih luas. Sehingga pelanggan dapat dengan mudah untuk 

menjangkau tempat rental yang lebih dekat sesuai dengan domisili pelangan 

dan jangkauan area cabang yang ada.Koordinasi antar cabang yang 

seharusnya saling menopang malah menjadi permasalahan yang selalu 

muncul seperti benang kusut disetiap waktu. Demi untuk mendongkrak 

omzet yang ditargetkan, banyak cabang yang saling serobot area yang 

padahal bukan termasuk jangkauan areanya. Hal tersebut menjadi poros inti 

permasalahan yang terus berkembang menjalar kesegala aspek usaha. 

Pemanfaatan website dapat difungsikan sebagai media yang melayani 

koordinasi antar cabang dan menangani proses reservasi mulai dari memilih 

mobil, memesan, mengkonfirmasi, memakai dan mengembalikan mobil. 

Sehingga pelanggan cukup login masuk ke laman website, kemudian 

memilih sendiri jenis armada dan cabang yang diinginkan. Pihak cabang 

kemudian melayani dan memproses setiap reservasi yang masuk pada 

cabangnya hingga pada proses reservasi selesai.  
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Semua informasi perusahaan dan cabang termuat pada website tersebut, 

berikut juga mengenai armada yang dimiliki oleh perusahaan dan cabang, 

ketersediaan armada yang dimiliki beserta agenda reservasi yang ada. 

Sehingga pelanggan hanya perlu mengakses pada satu pintu yaitu laman 

website, semua keperluan yang dibutuhkan pelanggan sudah tersedia disana. 

Selain itu, perusahaan tidak perlu lagi memburu laporan dari tiap cabang, 

tetapi sudah secara real time dan terintegrasi untuk melihat laporan yang 

diinginkan. Kemandirian reservasi yang dilakukan oleh pelanggan yang 

seharusnya mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu, diharapkan dapat 

menekan konflik antar cabang. 

Sebuah framework (kerangka kerja) selain menyediakan lingkungan 

pengembangan sendiri, juga menyediakan berbagai macam fungsi siap pakai 

yang dapat digunakan dalam pembuatan aplikasi berbasis website. 

CodeIgniter merupakan sebuah framework yang berisi berbagai fungsi yang 

dapat digunakan untuk membuat fungsi-fungsi yang kompleks. Dalam 

membangun sebuah web, biasanya banyak berkutat pada script koneksi 

database, logic program, query database dan tampilan / interface. 

CodeIgniter merupakan toolkit yang cocok untuk Programmer Pemula untuk 

membangun sebuah website menggunakan PHP. Pertimbangan lain yaitu 

kinerja yang cepat, konfigurasi sangan minimal, banyak komunitas yang 

mendukung, dokumentasi lengkap dan menggunakan model MVC. 

CodeIgniter dibangun berbasis MVC(Model, View, Controller) yang 

memisahkan antara tampilan dan logic aplikasi. Sehingga penggunaan 
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framework CodeIgniter akan menghasilkan suatu struktur pemrograman 

yang sangat rapi, baik dari segi kode maupun struktur file PHP-nya. Struktur 

aplikasi yang rapi tentu sangat diperlukan dari sebuah aplikasi, karena hal 

tersebut dapat membantu mempercepat proses loading program, 

memudahkan pencarian bug sintak program dan meminimalisir cela 

terhadap penyusupan. Beberapa kelebihan itulah yang membuat Framework 

CodeIgniter dipilih dalam pembuatan aplikasi ini. 

Berdasarkan penjabaran permasalahan yang telah dilakukan, maka 

penyelesaian yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu “APLIKASI 

MANAJEMEN CENTRAL RENTAL MOBIL MENGGUNAKAN 

CODEIGNITER STUDI KASUS GUNTUR SAKTI RENTAL”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari urain diatas, maka pokok permasalahan 

adalah bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi web yang 

dapat difungsikan sebagai manajemen central rental mobil pada Guntur 

Sakti Rental dan mengintegrasikan cabang-cabang yang dimiliki 

menggunakan framework CodeIgniter. 

1.3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu memfokuskan pada pembuatan 

aplikasi web sebagai central manajemen rental mobil dengan menggunakan 

Framework CodeIgniter. Sehingga dapat mengkoneksikan seluruh cabang 

yang dimiliki dengan dimonitori oleh Admin. Penggunaan Framework 

CodeIgniter dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyusunan program 
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menggunakan bahasa pemrograman PHP. Proses yang dapat dilakukan 

meliputi : 

a. Fitur yang tersedia yaitu ketersedian armada, pencarian armada 

berdasarkan karakteristik armada (Jenis, CC, Kapasitas, dan Harga 

Sewa), dan pencarian cabang terdekat berdasarkan lokasi pemesanan. 

b. Informasi yang ditampilkan yaitu informasi perusahaan, armada mobil, 

tarif, cabang, aturan reservasi, alur reservasi dan procedur reservasi. 

Informasi ini akan diatur oleh Admin dan atau karyawan. Kemudian 

akan ditujukan untuk ditampikan kepada User. 

c. Data yang akan diolah diataranya data anggota, data tarif, data cabang, 

data jenis armada, data armada, data informasi, data karyawan. Semua 

data akan dikelola oleh Admin dan Karyawan pada masing-masing 

cabang. Tetapi ada data yang dimasukan oleh anggota yaitu data 

registrasi, kemudian akan dilakukan aktivasi oleh karyawan. 

d. Transaksi yang akan dilakukan diataranya reservasi armada, konfirmasi 

pembayaran, pembatalan armada, pengambilan armada, pengembalian 

armada dan denda (jika ada). Semua transaksi akan dilakukan oleh 

anggota, dan semua proses akan dimonitor dan dilakukan proses 

pengecekan oleh Karyawan. 

e. Laporan yang akan dihasilkan dan ditujukan untuk Admin yaitu laporan 

Armada, Laporan Reservasi dan Laporan Denda. Sedangkan untuk 

karyawan hanya laporan transaksi harian saja. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai yaitu menghasilkan aplikasi web 

manajemen   central  rental  mobil  menggunakan framework CodeIgniter 

yaitu :  

a. Dapat melayani Proses transaksi reservasi dapat dilakukan secara mudah 

oleh anggota dari mana saja dan kapan saja.  

b. Mengintegrasikan data-data antar cabang dapat dilakukan dengan 

mengkoordinasikan manajemen central (terpusat).  

c. Pembuatan laporan dapat dihasilkan berdasarkan data-data hasil 

transaksi yang telah dilakukan secara real time. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

a. Mempermudah pelanggan dalam melakukan proses peminjaman mobil 

pada Guntur Sakti Rental Mobil diberbagai cabang yang ada. 

b. Mempermudah pegawai dan pengelola dalam mengelola rental mobil di 

setiap cabang. 

 


