
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Semakin berkembangnya internet maka semakin besar pula manfaat internet terutama 

dalam bidang E-Commerce salah satunya sebagai media promosi suatu usaha untuk 

memasarkan produk dari usaha tersebut. Selain itu internet juga dapat digunakan untuk 

melakukan jual beli, pemesananan dan lain sebagainya. Rental adalah suatu usaha dibidang 

jasa yang dalam kegiatan usahanya terdapat unsur sewa menyewa yang didalamnya terdapat 

suatu perjanjian atau kesepakatan dimana penyewa harus membayarkan atau memberikan 

imbalan kepada pemilik barang yang dipinjamkan. Dalam hal ini tentu saja barang yang 

disewakan adalah Elf.  

Untuk menyewa Elf biasanya para penyewa harus datang langsung ke tempat persewaan 

untuk melakukan pemesanan Elf. Dengan begitu penyewa akan membutuhkan waktu lebih 

banyak untuk mencari tempat persewaan yang ada. Terkadang setelah menemukan tempat 

persewaan, Elf yang ada sudah disewa oleh penyewa lain atau kondisi Elf yang ada tidak sesuai 

dengan yang diharapkan. Sistem informasi ini dibuat untuk memudahkan para calon penyewa 

untuk mengakses informasi tentang persewaan Elf dan melakukan pemesanan. Dengan sistem 

informasi yang berbasis web maka calon penyewa dapat mengaksesnya dari berbagai tempat. 

Selain mendapat informasi tentang persewaan Elf tersebut, calon penyewa juga dapat 

melakukan pemesanan Elf sesuai kriteria yang disediakan oleh pihak pemilik persewaan. Maka 

dari itu, calon penyewa tak perlu lagi datang langsung ke tempat persewaan untuk melihat Elf 

yang disewakan, melihat ketersediaan Elf atau melakukan pemesanan. Tentu saja ini akan 

membuat para calon penyewa Elf lebih menghemat waktu mereka. Pemilik rental juga akan 

lebih mudah untuk mengolah data persewaan Elf oleh pemilik persewaan agar lebih tepat, cepat 

dan akurat. Data yang diolah meliputi data pelanggan, data kendaraan, transaksi persewaan dan 

transaksi pengembalian Elf. 

Melihat begitu banyaknya manfaat adanya pemesanan rental Elf secara online, dan 

melihat website EMCI yan penulis rasa pasif, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi 

dengan judul Sistem Informasi Rental Elf Online Berbasis Website Studi Kasus Paguyuban Elf 

Mania. 

1.2.  Perumusan Masalah 

a. Rumusan masalah yang didapat dari latar belakang permasalahan yaitu : 



 

 

b. Bagaimana supaya penyewa Elf EMCI bisa dengan mudah, cepat, dan tepat saat 

akan menyewa Elf EMCI ? 

c. Bagaimana supaya pemilik rental mudah untuk mengolah data persewaan Elf 

melali EMCI ? 

d. Bagaiaman cara membuat sistem penyewaan Elf EMCI ? 

1.3.  Batasan Masalah 

Batasan masalah dari sistem penyewaan elf yaitu : 

a. Aplikasi ini hanya di tujukan untuk penyewaan Elf. 

b. Hanya ditujukan untuk anggota EMCI yang terdaftar. 

c. Aplikasi ini tidak menyediakan chat box antara penyewa dan pemilik Elf. 

Tujuan dari pembuatan sistem penyewaan elf online ini yaitu: 

a. Pengembangan usaha rental Elf  untuk anggota EMCI. 

b. Mempermudah penyewa Elf EMCI untuk memperoleh Elf yang tepat. 

c. Mempermudah pemilik rental dalam mengolah data persewaan Elf. 

1.4.  Manfaat 

Manfaat dari pembuatan sistem penyewaan elf  online EMCI ini yaitu:  

Anggota EMCI akan lebih aktif, dan lebih mudah dala melakukan pemasaran  usaha 

rental elf.  

 


