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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penyewaan adalah suatu kegiatan perjanjian yang dilakukan oleh pihak 

yang mengikat diri untuk memberikan manfaat sebuah barang atau alat selama 

waktu yang ditentukan dengan pembayaran suatu harga yang sanggupi oleh pihak 

lain. Dalam hal penyewaan pihak yang menyewakan barang harus mengatur  

kegiatan agar tidak terjadi ke kurangan atau ke lebihan barang pada saat barang 

tersebut disewa, bukan hanya  penyewaan alat kontraktor tetapi transaksi 

pembayaran yang akan dilakukan harus dengan cermat agar tidak ada pihak yang 

dirugikan antara penyewa dan pihak yang menyewakan alat. 

Pada penelitian kali ini, mengambil gambaran tentang permasalahan yang 

ada pada PT Megah Saputro Jaya. PT Megah Saputro Jaya merupakan sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang kontruksi bangunan dan penyewaan alat-alat 

kontraktor. Membutuhkan keberadaan suatu sistem untuk meningkatkan kualitas 

kepada pelanggan, khususnya dibidang apenyewaan alat alat kontrsktor. 

Masalah pada administrasi penyewaan merupakan yang sesalu dihadapi 

oleh perusahaan, baik dalam bidang inventori barang maupun dalam bentuk 

penyewaan itu sendri. Sistem administrasi penyewaan dibutuhkan karena pada 

dasarnya semakin banyak permintaan penyewaan, dan proses administrasi 

dilakukan untuk menjamin adanya kepastian dalam ketetapan data dan 

memudahkan dalam bertransaksi. 
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Salah satu masalah yang ada dalam sistem penyewaan pada PT Megah 

Saputro Jaya adalah kehilangan data transaksi karena masih terdapat kesulitan dan 

kelemahan-kelemahan yang dihadapi dimana kegiatan pengolahan data 

administrasi penyewaan tersebut masih dilakukan secara manual, dimana dalam 

pembuatan pembuatan surat perjanjian sewa menyewa masih menggunakan nota 

atau kwitansi sebagai bukti penyewaan barang dan pencatatan barang yang disewa 

sehingga masalah transaksi sering terjadi kesalahan dan keterlambatan dalam 

pengembalian barang karena data transaki rusak atau hilang dan tidak ada backup 

data transaksi sebagai bukti sehingga jika terjadi keterlambatan perusahaan tidak 

mengetahui kemudian mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. 

Berdasarkan  uraian di atas, menjadi faktor dalam melakukan penelitian ini 

kemudian dituangkan dengan judul “Perancangan Sistem Administrasi Yang 

Berbasis Web Pada PT Megah Saputro Jaya”.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, kemudian merumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut, 

1. Bagaimana merancang sistem aplikasi berbasis web untuk membantu 

proses penyewaan alat pada PT Megah Saputo Jaya? 

2. Bagaimana mengurangi keterlambatan dalam pengembalian alat-alat 

kontraktor dikarenakan data yang kurang tepat? 
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1.3. Batasan masalah 

Penelitian ini dibatasi dengan : 

1. Sistem dapat melakukan pencatatan transaksi penyewaan hingga 

pengembalian alat.  

2. Sistem yang dibuat berupa prtotip, belum sampai diimplementasikan. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan melakukan penelitian ini adalah : 

1. Merancang sebuah sistem administrasi berbasis web yang menarik dan 

user frendly pada PT Megah Saputro Jaya. 

2. Membantu pihak PT Megah Saputro Jaya dalam melakukan 

penyewaan barang. 

3. Mempermudah dalam hal mencari data transaksi yang telah 

berlangsung maupun yang sedang dalam penyewaan. 
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