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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi sekarang berjalan sangat cepat. Tren teknologi juga 

berubah dengan sangat cepat. Saat ini, salah satu tren teknologi yang sedang 

berkembang adalah mobile application pada smartphone. Dari sekian banyak 

Operation System yang ada, OS yang paling banyak digunakan pada saat ini adalah 

Android dari Google. 

Android sendiri adalah OS berbasis Linux yang dimiliki oleh Google. 

Android sudah berkembang sangat pesat, dari versi pertamanya, versi beta di 2007 

sampai versi  terbarunya saat ini, Android Marshmallow versi 6.0 (November 

2015). Sampai dengan Mei 2014, sudah ada lebih dari satu juta aplikasi yang 

tersedia di Google Play. Ini membuktikan bahwa pasar aplikasi pada smartphone 

sudah berkembang sangat pesat. Salah satu alasan perkembangan aplikasi di Google 

Play adalah karena Android merupakan OS dengan sistem operasi terbuka, yang 

berarti untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android, tidak diperlukan lisensi. 

Android menggunakan bahasa pemrograman Java dalam pengembangannya 

Mobile application sendiri sudah masuk ke berbagai bidang, dari hiburan, 

informasi serta pariwisata. Di Indonesia, bidang pariwisata merupakan salah satu 
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yang ditonjolkan, sehingga pasar aplikasi di pariwisata Indonesia masih terbuka 

luas. Salah satu poin penting dalam pariwisata adalah transportasi. Penyewaan 

kendaraan di Surabaya sudah makin banyak. Dari survei yang dilakukan penulis, 

46% responden biasa mendapat informasi rental kendaraan dari brosur di pusat 

informasi, 33% dari rental booth di bandara dan hanya 20% responden yang sudah 

memiliki langganan. Dengan banyaknya rental kendaraan yang ada, calon penyewa 

bisa kesulitan untuk mencari tempat rental kendaraan yang cocok karena mereka 

harus melihat satu per satu perusahaan yang ada. Mereka perlu mencari informasi, 

menelepon perusahaan rental sampai mendapat tempat rental yang cocok. Karena 

itulah aplikasi ini dibuat, untuk membantu mencari dan melakukan penyewaan 

kendaraan bagi penyewa kendaraan di Surabaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana membuat aplikasi berbasis Android yang membantu calon 

penyewa mencari dan memesan kendaraan di Surabaya? 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian ini mencakup hal-hal berikut.  

1) Pengguna aplikasi ini adalah user yang akan memakai aplikasi ini 

untuk mencari dan menyewa rental kendaraan. 

2) Pada penelitian ini penulis membatasi lingkup penelitian dalam 

wilayah Surabaya saja.  
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3) Penulis memasukkan lima perusahaan rental kendaraan yang ada di 

Surabaya sebagai contoh.  

4) Perusahaan yang dipilih adalah perusahaan yang memiliki ijin usaha 

penyewaan kendaraan, bukan penyewaan pribadi.  

5) Aplikasi yang dibuat disini adalah aplikasi yang dipakai oleh 

konsumen untuk mencari kendaraan rental di Surabaya.  

6) Admin Panel dibuat untuk admin mengubah data booking dan 

memilih supir bagi pemesan. 

7) Aplikasi dibuat menggunakan Cordova menggunakan AngularJs 

dan Ionic Framework. 

8) Aplikasi ini ditujukan untuk digunakan perorangan, tiap pemesanan 

yang dilakukan untuk memesan satu kendaraan saja. 

 

1.4 Tujuan Penelitian Tugas Akhir 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi berbasis Android 

yang membantu user untuk mencari dan menyewa kendaraan di Surabaya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian Tugas Akhir 

Manfaat dari hasil tugas membuat aplikasi pencari rental kendaraan yaitu : 

1) Bagi pengguna, dapat membantu mencari dan menyewa kendaraan di 

Surabaya. 
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2) Bagi pemilik rental kendaraan, dapat memperluas jangkauan pelanggan dan 

sebagai alat promosi. 

3) Bagi peneliti, untuk mempelajari cara membuat suatu aplikasi mobile dan 

menghubungkannya dengan database. 

 

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Metodologi yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini adalah: 

1) Melakukan survei dalam bentuk kuesioner 

2) Mendesain diagram untuk database 

3) Mendesain User Interface aplikasi 

4) Membuat program rental 

5) Melakukan input data 

6) Melakukan testing aplikasi 

7) Pembuatan dokumentasi 

 

1.7 Sistematika Penelitian Tugas Akhir 

Penulisan laporan tugas akhir ini tersusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

 BAB I Pendahuluan 
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 Bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 

pelaksanaan dan sistematika penelitian 

 BAB II Landasan Teori 

 Landasan teori menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai 

dasar dari penelitian ini. Adapun yang dibahas dalam bab ini adalah 

mengenai Android,  Database dan Cordova serta Javascript. 

 BAB III Analisis dan Perancangan Sistem 

Bab ini membahas tentang perancangan aplikasi rental kendaraan 

serta perancangan tampilan aplikasi dan pengembangan sistem aplikasi 

 BAB IV Implementasi 

Bab ini membahas tentang tampilan-tampilan dari aplikasi rental 

mobil yang telah dibuat dan langkah-langkah menjalankan aplikasi tersebut. 

 BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini menjelaskan tentang proses pengujian terhadap aplikasi 

yang telah dibuat dan melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian tersebut. 

 

1.8 Aspek Entrepreneurial 

TM-DROID adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang mobile 

application development. Aplikasi yang dikembangkan oleh TMDROID adalah 
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aplikasi di platform Android dengan fokus utama aplikasi dalam bidang pariwisata. 

Dibentuk pada 2014, nama perusahaan ini sendiri diambil dari gabungan dua kata, 

Tourism dan Droid. Hal ini menunjukkan fokus dari perusahaan ini, yaitu 

mendukung pariwisata melalui pengembangan aplikasi di platform Android. 

Segmentasi pengguna aplikasi ini adalah masyarakat dan turis pengguna 

smartphone Android. Perusahaan-perusahaan rental kendaraan dapat mendaftar 

untuk dimasukkan ke aplikasi ini dengan syarat dan ketentuan tertentu. 

Dari aplikasi ini, perusahaan ini mendapat revenue dari komisi perusahaan 

rental tiap ada pemesanan yang dilakukan melalui aplikasi ini.  

Biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan aplikasi ini antara lain : 

1) Biaya pemakaian listrik selama tujuh bulan senilai Rp.700.000. Biaya listrik 

ini sudah mencakup biaya listrik laptop dan keperluan pendukung 

pembuatan aplikasi selama tujuh bulan. 

2) Biaya pengerjaan aplikasi selama tujuh bulan dengan tarif programmer 

Rp.2.500.000 per bulan.  

Partner perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan rental di Surabaya yang 

telah memiliki ijin usaha dan track record yang bagus. Seleksi juga dilakukan pada 

kendaraan, dimana kendaraan yang secara fisik dan mekanikal berfungsi dengan 

baik.  

Dengan bergabung di aplikasi ini, perusahaan rental kendaraan dapat 

menjangkau konsumen lebih luas. Selain itu, perusahaan juga tidak perlu 
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mengeluarkan biaya advertising seperti pembuatan brosur dan lainnya karena 

advertising aplikasi ini dilakukan oleh perusahaan ini. 

Penyewa dapat memesan menggunakan aplikasi ini dengan melakukan registrasi 

terlebih dahulu. 

Key resources perusahaan ini antara lain programmer untuk memprogram aplikasi, 

desainer untuk mendesain UI program, kantor dan listrik serta internet. 

 

  


