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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin canggih saat ini sangat di butuhkan 

oleh perusahaan atau organisasi. Hal ini diwujudkan dengan adanya pengunaan 

komputerisasi sebagai alat bantu yang mampu menyimpan dan mengelola segala 

macam data secara cepat. Seiring dengan berkembangnya teknologi, suatu 

perusahaan atau organisasi dituntut untuk dapat saling meningkatkan mutu dan 

kualitas sistem agar bisa bersaing dalam era globalisasi sekarang ini. Perkembangan 

teknologi sekarang ini tidak hanya di gunakan oleh instansi-instansi skala besar, 

namun dapat di gunakan oleh berbagai kalangan masyarakat untuk menunjang 

bisnis maupun usaha yang dikelolanya. 

Salah satu usaha yang saat ini sedang berkembang adalah usaha rental mobil. 

Pengguna jasa penyewaan mobil pada saat ini sudah cukup banyak, sehingga 

diperlukan suatu aplikasi yang baik yang menunjang usaha penyewaan mobil agar 

dapat memberikan kemudahan, ketepatan dan kecepatan dalam memberikan 

informasi kepada pelanggan dan semua pihak yang membutuhkan. Sampai saat ini 

banyak rental mobil yang masih menggunakan cara manual dalam pengelolaan 

bisnis dan usaha mereka, maka dibutuhkan aplikasi yang baik dan tepat untuk 

menunjang usaha dan bisnis tersebut agar mencapai hasil yang maksimal.  

Perkembangan teknologi terutama perangkat mobile menuntut pelaku bisnis 

bisa memanfaatkan teknologi menjadi dalam sarana pembantu proses bisnis, seperti 

pemanfaatan teknologi untuk memesan mobil di suatu rental mobil. Karena 

perangkat mobile saat ini banyak digunakan dan sudah menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Perangkat mobile kini bukan hanya sebatas 

alat komunikasi seperti handphone saja, dengan penerapan teknologi komputasi, 

sebuah perangkat mobile dapat melakukan fungsi-fungsi yang berbeda bahkan 

dalam waktu bersamaan. Apalagi dengan kemunculan beberapa sistem operasi yang 

dikhususkan untuk perangkat mobile seperti iOS, Android, Blackberry, Windows, 

dan Ubuntu. Penerapan sistem operasi dalam perangkat mobile tersebut menjadikan 
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perangkat tersebut mampu melakukan kegiatan komputasi yang sama dengan 

perangkat komputasi pada umumnya, bahkan dapat melebihi dan sangat praktis. 

Dari hasil pemikiran diatas dituangkan kedalam pembuatan tugas akhir dengan 

judul “Aplikasi Rental Mobil Berbasis Android” 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari membuat Aplikasi Rental Mobil Berbasis Android ini yang 

diharapkan bisa : 

1. Membantu menunjang usaha  yang bergerak dibidang rental mobil. 

2. Membantu penyewa dalam melakukan pemesanan kendaraan. 

3. Membantu admin dalam melayani transaksi penyewaan mobil 

4. Membantu admin mengetahui laporan transaksi penyewaan mobil. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berikut batasan masalah dari Aplikasi Rental Mobil Berbasis Android antara 

lain : 

1. Aplikasi ini melayani pemesanan mobil yang mencakup wilayah Yogyakarta 

dan sekitarnya. 

2. Untuk biaya pemesanan kendaraan sudah meliputi biaya sopir dan biaya sewa 

kendaraan. 

3. Pembayaran pemesanan kendaraan harus dilakukan maksimal 60 (enam puluh) 

menit setelah pemesanan. Apabila penyewa lebih dari 60 (enam puluh)  menit 

belum melakukan konfirmasi  pembayaran dan belum upload bukti 

pembayaran pemesanan kendaraan maka pesanan otomatis dibatalkan. 

4. Untuk melakukan pemesanan kendaraan, pelanggan wajib mendaftar sebagai 

member. 

5. Pemesanan kendaraan akan dibatalkan jika member tidak melakukan 

pembayaran dan mengupload bukti pembayaran ke sistem. 

6. Tidak menangani pemesanan langsung ditempat. 

7. Aplikasi tidak membahas laporan laba rugi. 

 


