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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Seiring berjalannya jam, bulan, tahun, hingga zaman, perkembangan 

teknologi informasi sudah banyak mengalami perubahan. Sistem yang 

dikembangkan memiliki berbagai fungsi untuk meningkatkan kinerja sebuah 

perusahaan dan juga individunya. Salah satu pemanfaatan teknologi yaitu dapat 

membantu perusahaan untuk mengatur manajemen mobil serta membantu 

mengatur bagaimana proses peminjaman mobil yang terjadi sehingga memudahkan 

perusahaan dan juga individu dalam melakukan tugasnya.  

 Dalam pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan 

agile, pekerjaan dilakukan dalam tahap kecil, berdasarkan kolaborasi, perencanaan 

adaptif, pengiriman lebih awal, perbaikan secara bertahap, masukan pelanggan 

regular, seringnya pengulangan desain yang menghasilkan iterasi pengembangan 

perangkat lunak diberikan dalam iterasi yang sukses, dalam merespon perubahan 

kebutuhan pelanggan yang tiada henti (Matharu et al., 2015). 

 Dalam sebuah projek, Requirement Engineering memiliki peran yang 

penting dalam lingkaran kehidupan pengembangan perangkat lunak. Karena 

Requirement Engineering adalah titik mulai lingkaran kehidupan dalam 

pengembangan perangkat lunak. Apabila terdapat perubahan pada kebutuhan yang 

di telah di tetapkan, akan menyebabkan biaya dan waktu menjadi berlebih. Scrum 

sebagai salah satu agile development mendapat banyak perhatian karena  

kemampuannya dalam menghadapi lingkungan yang berubah-ubah (Darwish & 

Megahed, 2016). 
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 Sehingga seorang projek manager harus bisa mengelola waktu dan juga 

sumber daya untuk bisa menyelesaikan dan bisa mengembangkan sebuah sistem 

perangkat lunak yang dimana sistem tersebut dapat membantu kelancaran sebuah 

perusahaan atau individu tersebut. Dengan menggunakan pendekatan agile projek 

manajer akan lebih mudah mengatur serta memberikan tugas kepada para developer 

agar bisa melakukan tugas dengan lebih teratur dan lebih cepat dan juga lebih bisa 

untuk memperjelas kapan projek tersebut harus selesai. Ada beberapa metodologi 

kebutuhan prioritas yang dapat membantu dalam menentukan pilihan akan tetapi 

yang paling penting banyak yang melupakan faktor penting yang memiliki 

pengaruh besar dalam memprioritaskan kebutuhan. (Asghar et al., 2016) 

 Dengan latar belakang tersebut penulis menerapkan metode scrum pada 

sistem manajemen mobil dalam menentukkan pekerjaan yang lebih dahulu 

dikerjakan. Judul dari penelitian ini adalah “Perancangan dan Implementasi 

Sistem Manajemen Peminjaman Mobil Dengan Menggunakan Metode Scrum 

di Universitas Internasional Batam”. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana Sistem Manajemen Mobil dan Manajemen Peminjaman 

Mobil dapat mempermudah proses yang saat ini telah dilakukan? 

2. Sistem Manajemen Mobil dan Manajemen Peminjaman Mobil dengan 

Metode Scrum bisa diterapkan?  

1.3  Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang diuraikan agar apa yang dibahas tidak melebar, 

maka: 
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1. Pembuatan Sistem Manajemen Mobil dan Manajemen Peminjaman 

Mobil hanya menggunakan metode scrum. 

2. Sistem Manajemen Mobil dan Manajemen Peminjaman Mobil hanya 

mempermudah tugas. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tugas akhir ini memiliki tujuan yaitu: 

1. Dengan sumber hasil penelitian dari beberapa peneliti sebelumnya 

yang menggunakan sistem untuk mempermudah sebuah pekerjaan 

dengan tujuan agar meningkatkan perkembangan teknologi yang 

terjadi hingga saat ini. 

2. Dengan referensi sistem yang telah di teliti sebelumnya. 

3. Menjadi syarat utama dalam menyelesaikan tugas akhir untuk strata 1 

(S-1), fakultas ilmu computer jurusan sistem informasi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang di dapat pada penelitian perancangan dan implementasi 

sistem manajemen peminjaman mobil menggunakan metode scrum yaitu: 

1. Manfaat untuk User 

a. Memberikan keamanan terhadap data-data yang akan di masukkan 

oleh user, serta memberikan kemudahan komunikasi melalui sistem 

dengan flow yang telah disesuaikan oleh user. 

2. Manfaat untuk Peneliti 

a. Peneliti dapat meningkatkan kemampuan serta mendapatkan 

pengalaman baru terhadap flow serta pandangan dalam membuat 

sebuah sistem yang belum pernah di rancang sebelumnya. 
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b. Menyelesaikan Proyek Skripsi (Tugas Akhir). 

2. Manfaat untuk Akademisi 

a. Memberikan kontribusi terhadap perubahan zaman dengan 

menerapkan teknologi dalam melakukan sebuah pekerjaan. 

b. Sebagai pengembangan pengetahuan dimasa yang akan datang. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Urutan penulisan sistematika adalah sebagai berikut sesuai dengan referensi 

yang telah dicari oleh penulis: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab yang menjelaskan tentang garis besar project yang sedang 

dikerjakan oleh penulis sehingga membantu bagi pembaca apabila ada 

yang ingin mencari referensi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab yang menjadi salah satu dasar dari argumen maupun hal yang ditulis 

oleh penulis yang telah didasarkan dari beberapa jurnal maupun sumber-

sumber yang sudah di publikasi. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab yang menjelaskan bagaimana penulis mengembangkan aplikasi, 

dengan cara apa dan bagaimana bisa metode ini membantu penulis untuk 

bisa mengembangkan aplikasi yang sedang dikembangkan tersebut. 

BAB IV IMPLEMENTASI PEMBAHASAN 

Bab yang menjelaskan hasil dari pengembangan aplikasi. Bagaimana 

efek dari pengembangan aplikasi yang telah dibuat apakah membantu 
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atau malah sebaliknya. Disini dirangkum semua detil yang telah penulis 

uji dari aplikasinya tersebut. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi semua ringkasan serta masukan sehingga aplikasi yang 

dibangun bisa lebih baik lagi dan membantu mereka yang menjadi tujuan 

dari penulis. 
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