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BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Rental PS MYXCYLYQYPYQ yang beralamatkan di Jalan Kudus Jepara 

No 503 Prambatan Kudus merupakan usaha yang menyediakan jasa penyewaan 

PS (Playstation) 3 dan 4 di daerah kudus sudah cukup lama. Banyak sekali 

permasalahan yang sering dialami usaha rental PS ini, karena seiring berjalannya 

waktu dan perkembangan teknologi playstation sendiri membuat mau tidak mau 

usaha Rental PS ini harus sering mengikuti perkembangan zaman seperti 

mengupgrade dari PS 2 ke PS3 atau dari PS 3 ke PS4 seiring perkembangan 

waktu, maka dari itu maka penulis ingin membuatkan sebuah aplikasi yang 

memudahkan usaha rental PS ini jika di masa depan atau sekarang muncul 

permasalahan permasalahan tadi diharapkan dapat teratasi dengan cepat berkat 

bantuan teknologi, Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

saat ini yang mempunyai peranan penting salah satunya bidang komputer, dengan 

sistem komputerisasi dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia. 

Beberapa permasalahan yang sering ada di usaha rental PS 

MYXCYLYQYPYQ adalah pengelolaan data peemasukan yang kurang baik , 

kurang efisien, tidak direkap dengan baik data pemasukan dan pengeluarannya 

dan masih dicatat dengan buku tulis biasa dan tidak disimpan ditempat yang aman 

yang suatu saat bisa rusak hilang atau masalah lainnya seiring waktu untuk 

pengarsipan sendiri kurang aman dari kerusakan dan ada beberapa data lama yang 

hilang dan rusak karena masalah masalah yang tidak terduga, pembuatan aplikasi 

ini pun juga bertujuan untuk mengurangi rasa ketidakpercayaan antara karyawan 

dan pemilik usaha yang dikarenakan sebelumnya prosesnya pencatatan kurang 

transparan dan jelas, serta mempercepat proses pengajuan barang baru yang 

sebelumnya sangat lambat, lambatnya proses tersebut dikarenakan data 

pemasukan yang tidak real time serta data pemasukan dan pengeluaran tersebut 

ditulis dan direkap setiap bulan serta membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

proses penghitungan tersebut, dan jika sudah di rekap data pemasukan dan 

pengeluaran masih perlu dikirim dikarenakan tempat tinggal pemilik usaha tidak 
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satu tempat dengan usaha rentalnya dan itu membuttuhkan waktu yang cukup 

lama. 

Dari permasalahan diatas maka perlu adanya sistem yang menjadi semua 

solusi untuk masalah mulai dari pencatatan pemasukan yang dipermudah agar 

dapat dipahami dan digunakan karyawan yang bekerja serta dibuat pencatatan 

semudah dan sesederhana mungkin tersebut agar tidak bermasalah di masa depan. 

Untuk itu, peneliti bermaksud untuk membuat suatu penelitian dengan judul 

“Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Rental PS Berbasis Web” 

yang diharapkan mampu menjadi solusi terbaik untuk semua permasalahan yang 

ada sebelumnya dan sebagai media informasi pengelolaan pendapatan dengan 

baik dan transparan dan mudah dipahami untuk semua karyawan dan pemilik 

usaha. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara membangun sebuah Aplikasi Sistem Informasi 

Pengelolaan Pendapatan Rental PS Berbasis Web? 

2. Bagaimana alur dari proses pencatatan pendapatan dari awal sampai 

akhir ?  

3. Bagaimana caranya agar aplikasi ini dapat digunakan dengan mudah 

dimana saja dan kapan saja untuk pemilik dan manajer maupun 

karyawan? 

1.3 Batasan Masalah 

1. Sistem ini terbatas hanya dapat dipakai oleh Rental PS 

MYQCYLYQYPYQ Prambatan Kudus. 

2. Data yang digunakan adalah data dari Rental PS MYQCYLYQYPYQ. 

3. Pengembangan hanya dilakukan pada platform web. 

4. Tidak mengembangkan aplikasi berbasis android. 

5. Sistem dibuat menggunakan Bahasa Pemrogaman PHP dan database 

MySQL. 
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6. Sistem ini hanya dapat mendata pemasukan dan pengeluaran, dan tidak 

termasuk perhitungan hutang piutang dan lain-lain diluar usaha rental 

PS. 

7. Sistem hanya menangani proses sebagian, tidak seluruhnya. 

1.4 Tujuan 

Tujuan penelitian dan dibangunya Sistem Informasi Pengelolaan 

Pendapatan Berbasis Web ini adalah : 

1. Memudahkan memanajemen usaha rental PS. 

2. Membuat laporan secara transparan agar tidak terjadi permasalahan di 

masa depan. 

3. Memberikan kemudahan dan memperbaiki sistem yang ada sebelumya 

masih ditulis di buku yang bisa rusak kapan saja. 

4. Memudahkan karyawan membuat laporan harian, begitu juga manajer 

membuat laporan bulanan maupun tahunan. 

5. Membuat sistem arus kas masuk dan kas keluar sederhana. 

6. Pemilik usaha dapat melihat secara realtime kondisi keuangan dan 

pendapatan setiap hari tanpa harus menunggu rekap laporan bulanan di 

akhir bulan. 

7. Mendigitalisasi data pendapatan agar dapat digunakan jika dibutuhkan 

sewaktu-waktu. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang dapat didapat dari pembuatan Sistem Informasi 

Pengelolaan Pendapatan Rental PS Berbasis Web ini adalah : 

a. Bagi Penulis: 

1. Memberikan solusi terhadap masalah pendataan pendapatan di 

rental PS MYQCYLYQYPYQ. 

2. Memberikan wawasan kepada pembaca tentang pembangunan 

Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Rental PS Berbasis 

Web. 

3. Mengaplikasikan IPTEK dalam membangun Sistem Informasi 

Pengelolaan Pendapatan Rental PS Berbasis Web. 
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b. Bagi usaha rental PS MYQCYLYQYPYQ Prambatan Kudus: 

1. Memudahkan karyawan membuat laporan harian. 

2. Memudahkan manajer membuat laporan bulanan dan tahunan. 

3. Memudahkan pemilik usaha melihat laporan secara realtime. 

4. Mempercepat pengambilan keputusan oleh pemilik usaha. 

5. Sebagai inovasi pengelolaan data-data laporan pendapatan yang 

lebih mudah, lebih teratur data yang dihasilkan akurat dan 

tentunya lebih efisien. 

6. Mempercepat pembuatan laporan laba rugi usaha. 

c. Bagi Program Studi Teknik Informatika : 

Dapat digunakan untuk bahan referensi, terutama mengenai 

Sistem Informasi. 

  


