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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada era global ini, kebutuhan akan informasi yang tidak terbatas menuntut 

para pengguna komputer untuk merambah informasi yang lebih luas dan tanpa 

batas, hal ini didukung dengan semakin banyaknya para pengembang teknologi 

informasi yang dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memajukan industri 

hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak) komputer. Sejalan 

dengan kemajuan tersebut kebutuhan masyarakat akan kemudahan akses pada 

sesuatu cenderung meningkat, baik dari faktor pelayanan yang mencakup 

kecepatan, kerapian, keakuratan dan ketelitian maupun segala kemudahan lainnya 

(Pandu P, dkk,2010).  

Para pengusaha kecil maupun pengusaha besar yang mencoba untuk 

memanfaatkan kecanggihan dan perkembangan teknologi, baik untuk kebutuhan 

antara perusahaan ke perusahaan, dari perusahaan kepada customer, maupun 

untuk kebutuhan perusahaan sendiri dalam mengatur stabilitas dan 

keberlangsungan perusahaan.   

Perusahaan rental mobil JTransport, merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa yang telah beroperasi sejak lama, namun peneliti melihat 

masih ada beberapa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 

Selama ini pemesanan dilakukan melalui via telepon atau datang langsung ke 

alamat rental mobil JTransport. Permasalahan yang muncul pada pemesanan 
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mobil melalui via telepon akan membutuhakan waktu yang lama untuk 

memperoleh informasi mengenai ketersediaan mobil yang belum di sewa. Salah 

satunya yang ingin peneliti lakukan adalah membuat sistem informasi manajemen 

untuk pengolahan data, terlebih untuk pengelolaan untuk mengatur penjadwalan 

kendaraan perusahaan, serta membantu dalam pengelolaan pembukuan, sehingga 

customer dapat menentukan sendiri kapan ia akan melakukan booking dan 

menentukan jenis mobil.  

Dalam pembukuan pemilik usaha rental mobil JTransport masih 

menggunakan cara yang manual sehingga mudah terjadi kesalahan. Berdasarkan 

berbagai pertimbangan tersebut maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis 

memilih judul SISTEM PEMESANAN MOBIL BERBASIS WEB. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan 

membangun sistem pemesanan mobil berbasis web menggunakan 

Javascript. 

1.3. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penulis mengambil Study Kasus di JTransport Yogyakarta. 

2. System pengelolaan Pemesanan, Armada, Driver dan Tarif. 

3. Alplikasi yang di bangun menggunakan Javascript. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk membangun sistem 

pemesanan  mobil di JTransport berbasis web menggunakan Javascript. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

a. Membantu dalam mencari informasi mobil yang tersedia. 

b. Membantu dalam booking mobil. 

c. Membantu dalam mengelola data pelanggan, 

d. Membantu dalam mengelola data mobil. 
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