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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi saat ini sudah sangat pesat dengan 

menawarkan banyak kemudahan dalam segalahal.Kemajuan teknologi dapat 

terlihat dari banyaknya perkembangan smartphone di masyarakat.Kebutuhan 

masyarakat terhadap layanan teknologi berbasis mobile sangat bervariatif, salah 

satu kebutuhan adalah kebutuhan akan tersedianya aplikasi  dalam bidang jasa. 

Sehubungan dengan masyarakat yang dewasa ini sangat akrab dengan layanan 

smartphone maka jika salah satu layanannya dapat menyediakan fitur informasi 

suatu bidang jasa tentunya akan sangat bermanfaat dan menarik serta diminati 

oleh penggunanya. 

 Rental Mobil Moreno adalah salah satu bidang jasa yang bergerak dalam 

usaha penyewaan mobil yang ada di Purwokerto.Rental mobil ini selalu berjuang 

untuk dapat mengembangkan usaha agar lebih besar dan lebih maju. Rental 

mobil Moreno masih menggunakan proses manual dalam proses trasaksi dan 

pemberian informasi. Dalam proses transaksi bila pelanggan akan meminjam 

mobil makan petugas akan menulis data pelanggan dan juga data peminjaman 

dibuku, lapora juga masih menggunakan system pembukuan. Sedangkan dalam 

pemberian informasi, untuk dapat mengetahui jumlah armada mobil yang 

tersedia dan juga harga sewa mobil penggan dapat menanyakannya via telpon 

atau datang langsung ke kantor moreno. Proses yang manual ini dirasa kurang 

maksimal sehingga perlu adanya sebuah aplikasi yang dapat menggantikan 

proses manual yang ada. 

 Untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan diatas maka dibuat aplikasi 

rental mobil berbasis mobile yang dapat di pakai oleh para pengguna 

smartphone.Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memudahkan 

pelanggan untuk mendapat informasi dan pemesanan mobil. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam Tugas Akhir adalah bagaimana mengembangkan 

aplikasi berbasis mobile untuk membantu proses transaksi, pemberian 

informasi, dan melayani proses pemesanan. 

C. BATASAN MASALAH 

Agar permasalahan yang ditinjau lebih terarah dan mencapai sasaran, 

maka dibuat batasan dari perumusan masalah di atas, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Aplikasi yang dibuat dapat menampilkan informasi tentang jumlah mobil 

yang tersedia, jenis mobil, dan harga sewa 

2. Aplikasi ini juga digunakan untuk proses transaksi penyewaan mobil 

3. Aplikasi ini hanya dapat digunakan di rental mobil Moreno. 
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