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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi yang sangat pesat dan canggih telah membawa 

dampak yang sangat besar dalam kehidupan saat ini. Hal ini ditunjukkan semakin 

meningkatnya perkembangan teknologi informasi. Salah satu sarana yang 

digunakan dalam perkembangan teknologi adalah komputer. Sebab dengan 

menggunakan komputer, aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan data 

maupun informasi dapat diakses lebih mudah dan cepat. 

Cempaka Group adalah usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan 

alat pesta terletak di Dusun Ceper, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. 

Dalam proses pencatatan penyewaan alat pesta dilakukan secara manual sehingga 

memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan. Contoh, pada saat penyewaan 

alat pesta dilakukan secara manual yaitu pencatatan dengan tulis tangan sehingga 

jika terjadi permohonan penyewaan yang banyak, dapat memakan waktu yang 

panjang. Kendala lain yang terjadi adalah kesulitan mencari history data penyewa 

maupun data barang yang disewa oleh penyewa. Hal tersebut dianggap kurang 

efisien karena tidak menggunakan komputerisasi untuk proses penyewaan, 

maupun pencatatan. Akibat hal tersebut perusahaan masih kesulitan untuk 

menghasilkan laporan penyewaan alat pesta dengan cepat, tepat, dan akurat. Oleh 

karena itu, kesalahan dalam pencatatan penyewaan alat pesta harus dihindarkan 

agar kelangsungan usaha dapat berjalan dengan baik dan lebih terjamin.  

Dari permasalahan tersebut, maka dalam proyek akhir ini dibuat suatu 

“Sistem Informasi Penyewaan Alat Pesta Di Cempaka Group”. Diharapkan 

sistem tersebut dapat digunakan oleh pihak internal Cempaka Group untuk 

menghasilkan informasi yang berkualitas.    
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1.2 Tujuan 

 Tujuan yang hendak dicapai dalam proyek akhir ini adalah menghasilkan 

Sistem Informasi Penyewaan Alat Pesta Di Cempaka Group. Dengan adanya 

sistem ini, diharapkan : 

1. Dapat dipergunakan untuk membantu pencatatan penyewaan alat pesta agar 

lebih baik dan benar. 

2. Dapat dipergunakan untuk membantu pencarian data penyewaan alat pesta 

agar lebih cepat dan tepat. 

3. Membantu petugas dalam pengelolaan data penyewaan alat pesta dalam 

bentuk laporan. 

 

1.3 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan 

perumusan masalah dari Proyek Akhir ini, yaitu: 

1. Bagaimana membuat suatu sistem aplikasi dalam mengelola proses transaksi 

persewaan alat pesta pada Cempaka Group?. 

2. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat membantu proses pencarian data 

history pada Cempaka Group?. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam proyek akhir berjudul “Sistem Informasi 

Penyewaan Alat Pesta Di Cempaka Group” sebagai berikut : 

1. Peminjam datang langsung ke tempat peminjaman.  

2. Sistem ini tidak ada pembatalan penyewaan.  

3. Uang muka yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan. 

4. Peminjaman minimal 1 hari.  

5. Uang muka sebesar 50% dari total sewa. 

6. Tidak ada biaya kirim sehingga pengiriman ditanggung pihak Cempaka 

Group. 

7. Barang yang hilang harus diganti oleh penyewa. 

 


