
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Gedung Cik Puan di Kabupaten Bengkalis merupakan sarana fasilitas yang 

dapat digunakan masyarakat sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan yang 

dapat dihadiri oleh banyak orang, seperti kegiatan seni, pertemuan, acara adat dan 

lainnya. Gedung Cik Puan sendiri memiliki fasilitas yang sudah tersedia, seperti 

meja, kursi, sound system, infokus, dan ac.  

Dalam melaksanakan kegiatan, hal yang sering menjadi faktor pertimbangan 

bagi penyewa dalam melilih Gedung yang tepat adalah kaspasitas ruang, fasilitas 

yang tersedia (meja, kursi, panggung, dan sound system), dan manajemen waktu 

penyewaan.Terkadang sebelum memilih Gedung, penyewa harus datang ke 

beberapa tempat atau Gedung, karena belum adanya informasi dan aplikasi yang 

berhubungan dengan Gedung. 

Sebelum seseorang melaksanakan kegiatan di Gedung Cik Puan, orang 

tersebut harus membuat surat permohonan secara tertulis untuk penyewaan 

Gedung tersebut, sesuai denganketerangan yang akan dilaksanakannya kegiatan. 

Jika surat permohonan sudah disetujui oleh penggurus Gedung, maka akan 

dibuatkan jadwal untuk pelaksanaannya, sesuai dengan surat permohonan. Setelah 

pembuatan jadwal selesai maka penyewa dapat melakukan pembayaran Gedung.  

Setelah selesai melakukan penyewaan dan pembayaran Gedung sesuai 

kegiatan dan mendapatkan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut, maka petugas 

akan membuat laporan penyewaan Gedung tersebut. Agar saat ada orang yang 

menyewa, tidak ada terjadinya penyewaan pada hari dan waktu yang sama dalam 

penggunaan gedung. Pencatatan laporan masih manual, yaitu dengan 

menggunakan pembukuan atau Microsoft Excel. Dimana sewaktu-waktu buku 

laporan bisa saja hilang atau rusak terkena air. 

Adapun dari beberapa refrensi yang terkait dengan judul Penyewaan Gedung 

yang sudah dibaca oleh penulis terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan 



yang dapat dilanjutkan oleh penulis, antara lain ialah kurang atau tidak adanya 

sistem laporan perbulan atau pertahun. 

Dari permasalahan diatas, maka di usulkan “Aplikasi Penyewaan Gedung Cik 

Puan di Kabupaten Bengkalis Berbasis Website”, agar mendapatkan solusi seperti 

informasi fasilitas yang tersedia di gedung, membantu seseorang dalam 

penyewaan Gedung untuk melaksanakan kegitannya, seperti perpisahan, pensi, 

wedding, dan lain-lainnya. Serta untuk memperoleh laporan perbulan atau 

pertahun dalam pemesanan Gedung yang sudah tersistem. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun penyewaan gedung terdapat rumusan masalah, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakan aplikasi ini memiliki fitur infromasi, fasilitas, jadwal 

kosong, penyewaan dan pembayaran dengan menggunakan Bank Transfer atau 

Pembayaran secara langsung (COD) ? 

2. Bagaimana cara membuat apliakasi penyewaan gedung cik puan ? 

3. Bagaimana mengetahui laporan dari penyewaan gedung cik puan ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun penyewaan gedung terdapat batasan masalah, antara lain sebagai 

berikut : 

1. Pembuatan aplikasi ini memiliki fitur informasi fasilitas, jadwal kosong, 

penyewaan dan Pembayaran dengan menggunakan Bank Transfer atau 

pembayar secara langsung (COD). 

2. Pembuatan aplikasi ini  berbasis web dan pembuatan sistemnya sampai 

Laporan Perbulan atau tahun. 

3. Software yang digunakan dalam membuat sistem informasi penyewaan 

gedung adalah database MySQL, dan bahasa pemrograman PHP. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari aplikasi ini ialah untuk : 



1. Mengimplementasi sebuah sistem yang memiliki informasi, seperti 

fasilitas gedung, kapasitas dan sebagai media penyebarluasan informasi 

penyewaan gedung khususnya di Kabupaten Bengkalis. 

2. Mengimplementasi sebuah media untuk penyewaan gedung yang memiliki 

fitur jadwal kosong, penyewaan dan pembayaran melalui fia transfer atau 

pembayaran secara langsung. 

3. Mengimplementasi aplikasi yang mempermudah penjagadalam pembuatan 

laporan perbulan atau pertahun pada penyewaan gedung di Kabupaten 

Bengkalis. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari terciptanya aplikasi ini ialah untuk : 

1. Memberikan informasi yang lebih cepat kepada penyewa dalam 

penyewaan gedung. 

2. Memberikan kemudahan kepada seseorang dalam penyewaan Gedung Cik 

puan di Kabupaten Bengkalis. 

3. Memberikan kemudahan kepada petugas dalam menyewakan gedung dan 

membuat laporan perbulan atau pertahun. 

 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah merupakan sebuah tahap penyelesaian masalah 

penelitian, adapun metode yang digunakan merupakan sebagai berikut : 

1. Identifikasi Masalah 

Dilakukan dengan cara observasi ke beberapa pihak serta wawancara 

kepada beberapa masyarakat. 

2. Studi Literatur 

Mencari sumber terkait penelitian mulai dari buku hingga internet. 

3. Analisis Sistem 

Menguraikan sistem informasi untuk di identifikasikan serta di evaluasi 

masalah-masalah yang muncul, hambatan-hambatan yang mungkin terjadi 

dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga mengarah kepada suatu 



solusi untuk perbaikan maupun pengembangan ke arah yang lebih baik dan 

sesuai kebutuhan. 

4. Perancangan  

Merupakan sebuah tahapan penggambaran sistem, tampilan antarmuka dan 

database yang akan diterapkan pada aplikasi. 

5. Implementasi 

Membangun aplikasi yang diusulkan dan telah melewati tahapan 

perancangan. 

6. Pengujian  

Melihat kekurangan maupun  kelemahan aplikasi yang telah dibangun 

sebelumnya, jika terpadat kekurangan akan melakukan perbaikan kembali. 

 

 


