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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Penyewaan gedung pada balai komando saat ini masih dilakukan secara 

manual, dengan cara datang ke gedung balai komando lalu melakukan proses 

penyewaan gedung balai komando sesuai dengan prosedur penyewaan yang di 

buat oleh pihak gedung balai komando tersebut. Berdasarkan wawancara yang 

kami lakukan oleh pihak pengelola balai komando banyak konsumen 

menginginkan kemudahan dalam melakukan pemesanan untuk penyewaan 

gedung balai komando. Konsumen menginginkan kemudahan dalam melakukan 

pemesanan gedung balai komando. Konsumen saat ini mengeluhkan beberapa 

masalah seperti untuk melihat informasi dan melakukan pemesanan gedung balai 

komando harus datang terlebih dahulu dan juga hanya pada hari dan waktu yang 

ditentukan yaitu senin – jumat pada pukul 08.00 – 15.00. sedangkan sabtu – 

minggu bisa dilakukan hanya saat diadakan acara di gedung tersebut.  

Sistem yang kami gunakan akan menangani permasalahan tersebut dengan 

membantu konsumen dalam melihat informasi dan melakukan pemesanan 

penyewaan gedung balai komando tanpa harus datang kelokasi gedung tersebut. 

Sehingga konsumen lebih menghemat waktu untuk melihat dan melakukan 

pemesanan penyewaan gedung. Dalam pembahasan ini penulis menetapkan judul 

“PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENYEWAAN GEDUNG 

PADA BALAI KOMANDO KOPASSUS BERBASIS WEB” dengan harapan 

para anggota, staff dan konsumen diberikan kemudahan dalam melakukan 

pengolahan dari mulai informasi sampai pemesanannya. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dibahas, maka timbul perumusan masalah 

dalam penulisan Tugas akhir ini yaitu sebagai berikut: 
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a. Bagaimana membangun sebuah aplikasi pengelolaan gedung di balai 

komando? 

b. Bagaimana memudahkan para customer untuk mendapatkan informasi 

tentang gedung di balai komando? 

c. Memfasilitasi fitur pemesanan, agar para customer yang ingin memesan 

lebih mempermudah untuk pemesanannya. 

d. Memfasilitasi informasi dan gambar yang ada pada gedung balai 

komando agar mudah memperkenalkannya kepada para customer. 

 

1.3  Ruang Lingkup 

Berdasarkan kebutuhan akan sistem ruang lingkup yang akan dibahas 

difokuskan hanya pada aspek informasi apa saja yang berhubungan dengan web 

layanan publik yang dibatasi hanya pada informasi pemesanan, pembayaran, serta 

fasilitas yang tersedia. 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitan : 

1) Membangun sebuah web untuk pengelolaan gedung di balai komando 

dari mulai informasi sampai pemesanan gedung. 

2) Memberi kemudahan bagi para customer yang ingin melihat gedung   

balai komando dengan mudah. 

b. Manfaat Penelitian : 

Aplikasi pengelolaan gedung ini diharapkan dapat mempermudah para 

customer yang ingin melihat gedung balai komando dengan lebih 

menyingkat waktu karena untuk melihatnya tidak perlu langsung datang 

ke tempat, tetapi bisa langsung dilihhat di gambar yang tertera di daftar 

informasi yang ada bahkan bisa memesan langsung menggunakan 

aplikasi ini. 
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1.5  Luaran yang diharapkan 

Luaran yang diharapkan dalam penulisan tugas akhir Terciptanya sebuah 

aplikasi pengelolaan gedung balai komando dalam memfasilitasi para customer 

dalam mencari informasi yang diinginkan tentang gedung tersebut. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Berikut ini adalah sistematika penulisan laporan yang terbagi dalam 

beberapa bab yang tersusun sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum penulisan proposal yang terdiri dari 

latar belakang penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian, luaran yang diharapkan dan sistematika 

penulisan yang digunakan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi uraian tentang berbagai literatur yang berkaitan dengan teori, 

konsep, prosedur, metode, dan proses yang digunakan sebagai referensi 

dalam penulisan penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang langkah-langkah penelitian yang digunakan sebagai 

pemecahan permasalahan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan tentang profil dari organisasi dan strukturnya, fungsi 

dan tugas masing-masing bagian, dokumen masukan, dokumen keluaran, 

prosedur sistem berjalan, data hasil penelitian, analisa dan pemecahan 

masalahnya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis dari selama proses pembuatan 

dan penelitian yang mungkin berguna untuk masa yang akan datang. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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