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ABSTRAK : Dalam perkembangan teknologi informasi salah satunya adalah penggunaan
komputer yang merupakan sebuah sarana utama sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan
kualitas kinerja sumber daya manusia. Sampai saat ini Asri Rent Surabaya dalam mencatat data
transaksi peminjaman masih dilakukan secara manual. kehilangan data dan juga terjadinya bentrok
jadwal peminjaman sering sekali terjadi.

Sistem Informasi Persewaan Mobil ini menggunakan metode waterfal model. Alasan
penggunaan metode waterfall model ini karena dapat lebih mudah untuk dipahami terlebih bila
hanya digunakan dalam mengembangkan perangkat lunak yang tidak begitu besar dan kompleks.
Data masukan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data operator, data mobil, pencarian
mobil, data pelanggan, pencarian pelanggan, booking, dan penyelesaian sewa mobil.

Dengan diterapkannya Sistem Informasi Persewaan Mobil Berbasis Web ini, maka pengolah data
master, transaksi dan laporan dapat terintegrasi sehingga memberikan kemudahan dan efisiensi
bagi Asri Rent.

Kata Kunci :
Teknologi Informasi, Persewaan Mobil, Asri Rent Surabaya

ABSTRACT : Development of information technology one of which is the use of
computers is a major tool that can improve the productivity and quality of human resource
performance. Rent Asri current record data Surabaya in lending transactions are still done
manually. loss of data and also the borrowing schedule clashed frequently occur .

The Car Rental Information Systems using models waterfal. The reason for using this
model waterfall method because it can be easier to understand especially if only used in
developing software that is not so large and complex. The input data used in this study include
data carriers, car data, car search, customer data, customer search, booking, and the completion of
the rental car.

By the implementation of a rent car information by using web based system. So that the processing
of master data, transaction, and reports can be integrated. In order to provide a convenience and
efficiency for Asri Rent Car.
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1. Pendahuluan
Perkembangan bisnis yang sangat pesat

tentunya juga mempengaruhi perkembangan
teknologi yang semakin cepat pula. Semua
itu terlihat dari semakin meningkatnya
perkembangan teknologi informasi. Dan
tentunya penunjang perkembangan teknologi
informasi salah satunya adalah penggunaan
komputer yang merupakan sebuah sarana

utama hal tersebut. Karena dalam
meningkatkan produktivitas dan kualitas
kinerja brainware (manusia) sangat
memerlukan sumber daya hardware
(perangkat keras) dan juga software
(perangkat lunak) yang ada didalam
komputer.
Pelayanan terhadap pelanggan pada saat ini
merupakan hal utama yang harus terus
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ditingkatkan karena ASRI RENT
SURABAYA ini adalah sebuah bisnis yang
bergerak dalam bidang rental kendaraan
khususnya mobil. Dalam hal ini peningkatan
kualitas ketepatan waktu merupakan hal
yang dilakukan untuk meningkatkan
pendapatan dari pelangan dan tentunya hal
itu bisa menjadikan ASRI RENT
SURABAYA menjadi sebuah perusahaan
yang lebih baik lagi. Sampai saat ini ASRI
RENT SURABAYA dalam mencatat data
transaksi peminjaman masih dilakukan
secara manual. kehilangan data dan juga
terjadinya bentrok jadwal peminjaman
sering sekali terjadi. Kesimpulan yang
terjadi ASRI RENT SURABAYA ini sangat
memerlukan sebuah software yang bisa
menunjang kegiatan transaksi penjualan,
mengoptimalkan penjualan dan penjadwalan
yang sangat kurang yang terjadi sebelumnya.

2. Pengertian Penyewaan
Penyewaan berasal dari kata dasar

sewa yang mendapat tambahan kata
imbuhan pe dan akhiran an. Sewa sendiri
mempunyai arti yaitu merupakan suatu
proses kegiatan pinjam-meminjam,
sedangkan penyewaan adalah suatu kegiatan
yang melayani jasa peminjaman dengan
tidak mengabadikan suatu ketentuan atau
kesepakatan dan syarat-syarat yang berlaku
di dalam organisasi tersebut guna mencapai
satu tujuan bersama. (Anonim, Hal 6, Tahun
: 1995) Penyewaan adalah pemindahan hak
guna pakai suatu barang, benda atau jasa
dari pihak pemilik barang atau benda kepada
pihak penyewa dalam jangka waktu tertentu
dengan pembayaran uang oleh pihak
penyewa kepada pihak pemilik barang/
benda sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Dirjen pajak mengeluarkan Surat
Edaran SE-35/PJ/2010 tertanggal 9 Maret
2010. Surat Edaran ini memberikan definisi
atau penjelasan tentang pengertian sewa dan
penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta, jasa teknik, jasa
manajemen dan jasa konsultan. Penghasilan-
penghasilan ini pada umumnya adalah objek
pemotongan PPh pasal 23. Sewa dan
penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta merupakan penghasilan
yang diterima atau diperoleh sehubungan
dengan kesepakatan untuk memberikan hak
menggunakan harta selama jangka waktu
tertentu baik dengan perjanjian tertulis

maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut
hanya dapat digunakan oleh penerima hak
selama jangka waktu yang telah disepakati.

Sewa-menyewa diatur dalam pasal
1548 sampai dengan pasal 1600 KUH
Perdata Sewa menyewa adalah suatu
persetujuan, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan diri untuk memberikan
kenikmatan suatu barang kepada pihak yang
lain selama waktu tertentu, dengan
pembayaran suatu harga yang disanggupi
oleh pihak terakhir itu. (Pasal 1548 KUH
Perdata). Definisi lainnya menyebutkan
bahwa perjanjian sewa menyewa adalah
persetujuan untuk pemakaian sementara
suatu benda, baik bergerak maupun tidak
bergerak, dengan pembayaran suatu harga
tertentu. (Algra, dkk., 1983:199)

2.1. Unsur Sewa-Menyewa
Pada dasarnya sewa menyewa

dilakukan untuk waktu tertentu, sedangkan
sewa-menyewa tanpa waktu tertentu tidak
diperkenankan. Persewaan tidak berakhir
dengan meninggalnya orang yang
menyewakan atau penyewa. Begitu juga
karena barang yang disewakan
dipindahtangankan. Disini berlaku asas
bahwa jual beli tidak memutuskan sewa-
menyewa (Salim,dkk, 2006).

Dari uraian di atas, dapatlah
dikemukakan unsur-unsur yang tercantum
dalam perjanjian sewa-menyewa adalah:
1. Adanya pihak yang menyewa dan

pihak penyewa.
2. Adanya konsensus antara kedua belah

pihak yang melakukan sewa.
3. Adanya objek sewa-sewanya, yaitu

barang, baik barang bergerak maupun
tidak bergerak.

4. Adanya kewajiban dari pihak yang
menyewakan untuk menyerahkan
kenikmatan kepada pihak penyewa atas
suatu benda.

5. Adanya kewajiban dari penyewa untuk
menyerahkan uang pembayaran kepada
yang menyewakan.

2.2. Subyek dan Objek Sewa-Menyewa
Pihak yang terlibat dalam perjanjian

sewa menyewa adalah pihak yang
meyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang
menyewakan adalah orang atau badan
hukum yang menyewakan barang atau benda
kepada pihak penyewa, sedangkan pihak
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penyewa adalah orang atau badan hukum
yang menyewa barang atau benda dari pihak
yang menyewakan. Yang menjadi objek
dalam perjanjian sewa menyewa adalah
barang dan harga. Dengan syarat yang
disewakan adalah barang yang halal, artinya
tidak bertentangan dengan undang-undang,
ketertiban, dan kesusilaan.

2.3. Bentuk dan Substansi Sewa-
Menyewa
Dalam KUH perdata tidak ditentukan

secara tegas entang bentuk perjanjian sewa
menyewa yang dibuat oleh para pihak. Oleh
karena itu, perjanjian sewa menyewa dapat
dibuat dalam bentuk tertulis dan lisan.
Dalam perjanjian sewa-menyewa bangunan,
khususnya dalam praktik dibuat dalam
bentuk tertulis dan isi perjanjian itu, telah
dirumuskan oleh para pihak atau notaris.
Akan tetapi yang paling dominan dalam
menentukan substansi kontrak adalah dari
pihak yang menyewakan, sehingga pihak
penyewa berada pada pihak yang lemah.
Dengan demikian, semua persyaratan yang
diajukan oleh pihak yang menyewakan
tinggal disetujui oleh pihak penyewa.

2.4. Hak dan  Kewajiban dalam
Penyewaan

Yang menjadi hak dan kewajiban dari
para pihak yaitu pihak yang menyewakan
dan pihak yang menyewa, menurut KUHP
adalah sebagai berikut:
1. Hak pihak yang menyewakan yaitu

mendapatkan pembayaran uang sewa
dari penyewa dan menuntut ganti
kerugian atas properti yang disewakan
apabila penyewa telah merusak kondisi
properti sehingga tidak sesuai dengan
tujuan penggunaan properti yang
bersangkutan menurut perjanjian sewa.

2. Kewajiban yang menyewakan yaitu
menyerahkan properti yang disewakan
kepada penyewa dan memberikan
kenyamanan, ketentraman dan
keamanan kepada penyewa dari
properti yang disewakan.

3. Hak pihak penyewa yaitu meminta
pemilik untuk memberikan
kenyamanan, ketentraman dan
keamanan kepada penyewa atas
properti yang disewakan. Meminta
penyerahan properti yang disewa sesuai

dengan jangka waktu dalam perjanjian
sewa-menyewa.

4. Kewajiban pihak penyewa yaitu
merawat dan menggunakan properti
yang desewa dengan sebaik-baiknya
sesuai dengan tujuan yang diberikan
kepada properti itu menurut perjanjian
sewa-menyewa. Membayar harga sewa
dalam keadaan seperti sedia kala serta
melakukan hal-hal untuk menjaga
barang itu tetap berfungsi, misalnya
pada kendaraan yaitu mengisi bensin,
menambal ban bila terjadi kebocoran
ban, pada rumah berupa membayar
rekening listrik dan air, telepon dan
iuran kebersihan selama masa sewa.
Dengan mengetahui hak dan kewajiban

masing-masing pihak, diharapkan proses
sewa menyewa properti bisa berjalan dengan
baik serta hubungan diantara keduanya
berjalan dengan baik pula sehingga tidak
timbul suatu salah paham.

2.5. Pengertian Konsumen Serta
Perlindungannya
Banyak ahli mendefinisikan pengertian

dari konsumen. Menurut para ahli hukum,
konsumen adalah pemakai terakhir dari
benda dan jasa yang diserahkan kepada
mereka oleh penguasa. Menurut Philip
Kotler, pengertian konsumen adalah semua
individu dan rumah tangga yang membeli
atau memperoleh barang dan jasa untuk
dikonsumsi pribadi. Menurut Aziz Nasution,
konsumen pada umumnya adalah setiap
orang yang mendapatkan barang atau jasa
digunakan untuk tujuan tertentu.

Menurut Undang-Undang Perlindungan
Konsumen (UUPK), Konsumen adalah
setiap orang pemakai barang atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang
lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak
diperdagangkan. Konsumen dapat dibagi
menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
1. Konsumen Antara, yaitu setiap orang

yang mendapatkan barang atau jasa
untuk digunakan dengan tujuan
komersil atau dengan kata lain, mereka
membeli barang bukan untuk dipakai,
melainkan untuk diperdagangkan.
Contoh: distributor, agen dan pengecer.

2. Konsumen Akhir, yaitu setiap orang
yang mendapatkan dan menggunakan
barang dan jasa untuk tujuan
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memenuhi hidupnya pribadi, keluarga
dan tidak untuk diperdagangkan
kembali.
Sedangkan pengertian dari

perlindungan konsumen yaitu segala upaya
yang menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberikan perlindungan kepada
konsumen sehingga konsumen merasa
nyaman dalam melakukan segala aktivitas
untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya
maupun keluarga.

3. Tahap Perancangan
3.1. Dokumen Flowchart

Sebelum melakukan perancangan suatu
sistem yang baru, harus memahami sistem
yang telah ada terlebih dahulu agar dapat
menilai kekurangan apa saja yang dapat
diperbaiki. Di bawah ini proses bisnis
sebelumnya secara keseluruhan Asri Rent
Surabaya yaitu:
1. Pelanggan mengecek mobil dapat

melalui SMS ataupun menelepon
operator yang bertugas untuk
mengetahui mobil yang tersedia.

2. Operator memastikan mobil yang
dipesan oleh pelanggan tersedia atau
tidak.

3. Pelanggan memesan mobil sesuai
dengan kriteria mobil yang diinginkan
dan dicatat dibuku pemesanan mobil
oleh operator yang bertugas sehingga
memudahkan operator untuk
mengetahui mobil yang sudah dipesan.

4. Pelanggan datang dan melakukan
pembayaran uang muka sebelum
peminjaman untuk memastikan mobil
tersebut telah disewakan kepada
pelanggan yang bersangkutan sesuai
dengan waktu penyewaan yang
diinginkan oleh pelanggan.

5. Pelanggan meninggalkan identitas
berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
ataupun Kartu Tanda Mahasiswa
(KTM).

6. Operator yang bertugas mencatat
identitas pelanggan kedalam buku
penyewaan sebagai bukti jaminan dari
penyewa sehingga memudahkan
operator dalam menghubungi penyewa.

7. Operator memberikan kunci dan STNK
sekaligus memastikan bahwa mobil
tersebut layak digunakan agar penyewa
merasa nyaman dengan kendaraan yang
dipakai.

8. Pelanggan mengembalikan mobil tepat
waktu sesuai dengan ketentuan
peminjaman mobil, apabila melewati
waktu pengembalian maka pelanggan
akan dikenakan biaya tambahan/ denda
per jam.

9. Operator mencatat pengembalian mobil
serta uang pelunasan dari pelanggan
menandakan proses penyewaan mobil
telah selesai.

10. Transaksi selesai.

Gambar 3.1 Flowchart Asri Rent Surabaya

3.2. System Flowchart
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Gambar 3.2 System Flowchart
Penjelasan dari gambar 3.2
1. Pelanggan melakukan pengecekan

mobil untuk mengetahui mobil yang
tersedia.

2. Data store untuk mengecek mobil yaitu
pelanggan, mobil, merk mobil, jenis,
tarif, paket waktu, hak akses dan menu.

3. Pelanggan memesan mobil sesuai
dengan kriteria mobil yang diinginkan
dan dicatat dibuku pemesanan mobil
oleh operator yang bertugas sehingga
memudahkan operator untuk
mengetahui mobil yang sudah dipesan
dan data store tersimpan di booking.

4. Pelanggan meninggalkan identitas
berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
ataupun Kartu Tanda Mahasiswa
(KTM).

5. Operator yang bertugas mencatat
identitas pelanggan kedalam buku
penyewaan sebagai bukti jaminan dari
penyewa sehingga memudahkan
operator dalam menghubungi penyewa
dan tersimpan di data store booking,
operator dan sewa.

6. Pelanggan memakai mobil dan
mengembalikan mobil tepat waktu
sesuai dengan ketentuan peminjaman
mobil, apabila melewati waktu
pengembalian maka pelanggan akan

dikenakan biaya tambahan/ denda per
jam.

7. Operator mencatat pengembalian mobil
serta uang pelunasan dari pelanggan
menandakan proses penyewaan mobil
telah selesai dan tersimpan di data store
sewa.

8. Transaksi selesai.

3.3. Context Diagram
Data Peminjaman

Searching

Searching

Data Registrasi

data mobil

login operator

data peminjam

data pelanggan

data operator

data booking
data mobil
data pelanggan

Login
data booking

1
Sistem

Informasi Asri
Rent +

Pelanggan

Operator

Gambar 3.3. Context Diagram

Penjelasan dari gambar 3.3:
1. Operator
- Operator dapat melakukan login untuk

masuk ke dalam sistem.
- Operator dapat melakukan pencarian

monil yang ada di dalam sistem.
- Operator dapat melakukan registrasi

pelanggan.
- Operator dapat mengakses data mobil.
- Operator mempunyai hak untuk

mengakses data peminjam.
- Operator merupakan pengguna atau

pemakai sistem.
2. Pelanggan
- Pelanggan dapat melakukan login

untuk dapat masuk ke dalam sistem.
- Pelanggan dapat melakukan pencarian

mobil yang ada.
- Pelanggan dapat mengupdate nomor

teleponnya.
- Pelanggan dapat melakukan booking

mobil yang diinginkan.

3.4. DFD Level 0
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Hak Akses

Data Menu

Data Merk Mobil

Data JenisData TarifData Paket Waktu

Data Pelanggan

Data Operator

Session Operator

Data Pelanggan

Session Operator

Data Operator

Status Pelanggan

Login

Session Operator

[Data Peminjaman]

ID Operator

ID Pelanggan

Session Pelanggan

[Searching]

[Searching]

Data Mobil

Data Mobil

Searching
NoPolisi

Data Sewa

Data Booking

[Data Registrasi]

[data operator]

[data mobil]

[data peminjam]

[login operator]

[data pelanggan]

[Login]

[data pelanggan]

[data mobil]

[data booking]

[data booking]

Operator
OperatorOperatorOperatorOperatorOperatorOperator

1.1

Data
Pelanggan

1.2

Data Mobil

1.3

Proses Login

1.4

Booking

1.5

Data Operator

1 Booking

2 PaketWaktu 3 Tarif

4 Mobil

5 Jenis

6 MerkMobil

7 Sewa

8 Operator

9 Pelanggan

10 Menu

11 HakAkses

1.6

Registrasi
Pelanggan

1.7

Proses Cari
Pelanggan

1.8

Peminjaman
Mobil

1.9

Cari Mobil

PelangganPelangganPelangganPelangganPelangganPelangganPelangganPelangganPelanggan

Gambar 3.4 DFD Level 0

Penjelasan dari Gambar 3.4:
Pada DFD level 0 ini terdapat ada

beberapa proses yaitu:
1. Proses Login, pengguna sistem hanya

dapat melakukan fungsinya jika sukses
melakukan login dengan hak akses
tertentu. Langkah pertama pengguna
memasukkan username dan password,
data tersebut akan cek ke store data
pelanggan, jika benar maka pengguna
bersangkutan dapat menggunakan
sistem sesuai dengan otoritas yang
dimiliki dan jika tidak maka sistem
tidak dapat digunakan.

2. Proses Data Operator yaitu operator
dapat melakukan proses tambah data
operator, mengubah data operator dan
menghapus data operator dan
semuanya tersimpan dalam store
operator.

3. Proses Data Pelanggan yaitu operator
dapat melakukan proses tambah data
pelanggan, mengubah data pelanggan
dan menghapus data pelanggan dan
semuanya tersimpan dalam store
pelanggan.

4. Proses Data Mobil yaitu operator dapat
melakukan proses tambah data mobil,
mengubah data mobil dan menghapus
data mobil dan semuanya tersimpan
dalam store mobil.

5. Proses Cari Mobil yaitu proses untuk
mencari dan menampilkan daftar mobil

dari store mobil yang dapat dilakukan
oleh operator dan pelanggan.

6. Proses Peminjaman Mobil yaitu proses
yang dilakukan oleh pelanggan yang
kemudian diupdate oleh operator dan
tersimpan di store sewa dimana store
ini terhubung dengan store mobil, store
pelanggan dan store operator.

7. Proses Booking yaitu proses yang
dilakukan oleh pelanggan untuk
melakukan pemesanan mobil, yang
terhubung dengan store pelanggan dan
store mobil dan semua datanya
tersimpan di store Booking.

8. Proses Cari Pelanggan yaitu proses
pencarian yang dilakukan oleh operator
untuk melakukan tambah pelanggan,
update pelanggan serta menghapus data
pelanggan dimana operator dapat
mengaksesnya dalam store pelanggan.

9. Proses Registrasi Pelanggan yaitu
proses dimana user biasa dapat
melakukan registrasi untuk menjadi
pelanggan dan kemudian semua
datanya disimpan dalam store
pelanggan oleh operator.

3.5. Conceptual Data Model (CDM)
Sebuah Conceptual Data Model

(CDM) menggambarkan secara keseluruhan
konsep struktur basis data yang dirancang
untuk suatu aplikasi sebagaimana pada
gambar 3.5.

memiliki memiliki

memiliki

memiliki

memiliki

memiliki

memiliki

memiliki

memiliki

memiliki

memiliki

Booking
idbooking
waktukeluar
waktumasuk
ketbooking

PaketWaktu
idpw
waktupw

Tarif
hargatarif

Mobil
nopolisi
warna
tahun
statusmobil
gambarmobil
kapasitas
denda

JenisMobil
idjenis
jenismobil

Merk
idmerk
merkMobil

Sewa
idsewa
waktukeluarsw
waktumasuksw
paketwaktu
dp
bayar
dendasw
sisabayar
statussw
overtime

Operator
idoperator
namaoperator
notelp
pwd

Pelanggan
idpelanggan
namapel
notelppel
pwdpel

Menu
idmenu
menu
link
nourut

HakAkses
idakses
akses

Gambar 3.5 CDM

3.6. Phycial Data Model (PDM)
Sebuah Phycial Data Model (PDM)

menggambarkan secara detail konsep
rancangan struktur basis data yang dirancang
untuk suatu aplikasi. PDM merupakan hasil
Generate dari CDM. Pada PDM tergambar
jelas tabel-tabel penyusunan basis data
beserta field-field yang terdapat pada setiap
tabel sebagaimana terlihat pada gambar 3.6.
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idakses = idakses

idakses = idakses

idakses = idakses

idoperator = idoperator

idpelanggan = idpelanggan
nopolisi = nopolisi

idmerk = idmerk

idjenis = idjenis

idjenis = idjenis

idpw = idpw

nopolisi = nopolisi

Booking
idbooking integer
nopolisi varchar(10)
idpelanggan varchar(30)
waktukeluar timestamp
waktumasuk timestamp
ketbooking varchar(100)

PaketWaktu
idpw varchar(5)
waktupw integer

Tarif
hargatarif decimal(15,2)
idpw varchar(5)
idjenis varchar(4)

Mobil
nopolisi varchar(10)
idjenis varchar(4)
idmerk varchar(4)
warna varchar(20)
tahun date
statusmobil varchar(30)
gambarmobil varchar(225)
kapasitas integer
denda decimal(15,2)

JenisMobil
idjenis varchar(4)
jenismobil varchar(20)

Merk
idmerk varchar(4)
merkMobil varchar(30)

Sewa
idsewa integer
nopolisi varchar(10)
idoperator varchar(30)
waktukeluarsw timestamp
waktumasuksw timestamp
paketwaktu integer
dp decimal(15,2)
bayar decimal(15,2)
dendasw decimal(15,2)
sisabayar decimal(15,2)
statussw varchar(30)
overtime integer

Operator
idoperator varchar(30)
idakses char(2)
namaoperator varchar(50)
notelp varchar(20)
pwd varchar(20)

Pelanggan
idpelanggan varchar(30)
idakses char(2)
namapel varchar(50)
notelppel varchar(20)
pwdpel varchar(20)

Menu
idmenu char(4)
menu varchar(50)
link varchar(100)
nourut integer
idakses char(2)

HakAkses
idakses char(2)
akses varchar(20)

Gambar 3.6 PDM

3.7. Struktur Tabel
1. Tabel Operator

Tabel operator berfungsi untuk menyimpan
seluruh data operator yang ada dalam sistem.
Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tabel Operator
Field Data type Extra

Idoperator varchar(30) Primary_key
Idakses char(2) Foreign_key
namaoperator varchar(50)
Notelp varchar(20)
Pwd varchar(20)
2. Tabel Pelanggan

Tabel pelanggan berfungsi untuk
menyimpan seluruh data pelanggan yang ada
dalam sistem. Hal ini dapat dilihat pada tabel
3.2.

Tabel 3.2 Tabel Pelanggan
Field Data type Extra

Idpelanggan varchar(30) Primary_key
Idakses char(2) Foreign_key
Namapel varchar(50)
Notelppel varchar(20)
Pwdpel varchar(20)

3. Tabel Mobil
Tabel mobil berfungsi untuk menyimpan
seluruh data mobil yang ada dalam sistem.
Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Tabel Mobil
Field Data type Extra

Nopolisi varchar(10) Primary_key
Idjenis varchar(4) Foreign_key
Idmerk varchar(4) Foreign_key

Warna varchar(20)
Tahun date
Statusmobil varchar(30)
gambarmobil varchar(225)
Kapasitas integer
Denda decimal(15,2)
4. Tabel Sewa

Tabel sewa berfungsi untuk menyimpan
seluruh data persewaan yang ada dalam
sistem. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Tabel Sewa
Field Data type Extra

Idsewa integer Primary_key
Nopolisi varchar(10) Foreign_key
Idoperator varchar(30) Foreign_key
waktukeluarsw timestamp
waktumasuksw timestamp
Paketwaktu integer
Dp decimal(15,2)
Bayar decimal(15,2)
Dendasw decimal(15,2)
Sisabayar decimal(15,2)
Statussw varchar(30)
Overtime integer

5. Tabel Booking
Tabel booking berfungsi untuk menyimpan
seluruh data booking yang ada dalam sistem.
Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Tabel Booking
Field Data type Extra

Idbooking integer Primary_key
Nopolisi varchar(10) Foreign_key
idpelanggan varchar(30) Foreign_key
waktukeluar timestamp
waktumasuk timestamp
Ketbooking varchar(100)
6. Tabel Merk

Tabel Merk berfungsi untuk menyimpan
seluruh data merk mobil yang ada dalam
sistem. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Tabel Merk
Field Data type Extra

Idmerk varchar(4) Primary_key
merkMobil varchar(30)

7. Tabel Jenis Mobil
Tabel Jenis Mobil berfungsi untuk
menyimpan seluruh data jenis-jenis mobil
yang ada dalam sistem. Hal ini dapat dilihat
pada tabel 3.7.
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Tabel 3.7 Tabel Jenis Mobil
Field Data type Extra

Idjenis varchar(4) Primary_key
Jenismobil varchar(20)

8. Tabel Tarif
Tabel Tarif berfungsi untuk menyimpan
seluruh data tarif jenis-jenis mobil yang ada
dalam sistem. Hal ini dapat dilihat pada tabel
3.8.

Tabel 3.8 Tabel Tarif
Field Data type Extra

Hargatarif decimal(15,2) Primary_key
Idpw varchar(5) Foreign_key
Idjenis varchar(4) Foreign_key

9. Tabel Paket Waktu
Tabel Paket Waktu berfungsi sebagai
penyimpanan paket waktu peminjaman yang
ada dalam sistem. Hal ini dapat dilihat pada
tabel 3.9.

Tabel 3.9 Tabel Paket Waktu
Field Data type Extra

Idpw varchar(5) Primary_key
Waktupw integer

10. Tabel Hak Akses
Tabel Hak Akses berfungsi sebagai
penyimpanan hak akses yang ada dalam
sistem. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.10.

Tabel 3.10 Tabel Hak Akses
Field Data type Extra

Idakses char(2) Primary_key
Akses varchar(20)

11. Tabel Menu
Tabel Menu berisi menu-menu yang ada
dalam sistem. Hal ini dapat dilihat pada tabel
3.11.

Tabel 3.11 Tabel Menu
Field Data type Extra

Idmenu char(4) Primary_key
Menu varchar(50)
Link varchar(100)
Nourut integer
Idakses char(2) Foreign_key

4. Implementasi Antar Muka dan
Penggunaan Program
Pada tahap ini yaitu implementasi antar

muka dan penggunaan program akan
diterangkan secara singkat penggunaan
program Sistem Informasi Persewaan Mobil
Berbasis Web (Studi Kasus: Asri Rent
Surabaya) sehingga program ini dapat
berjalan sebagaimana mestinya, dan
implementasiya meliputi:

4.1. Tampilan Login

Gambar 4.1 Tampilan Login

Pada Tampilan Login Sistem Informasi
Persewaan Mobil ini digunakan untuk
masuk ke menu Utama. Menu “Login” yang
berfungsi sebagai identifikasi pelanggan
serta untuk dapat mengakses aplikasi ini,
dan isi dari “Tampilan Login” antara lain:
a. Text Username. Digunakan untuk

mengisi nama atau identitas yaitu
tersusun dari beberapa huruf atau
angka.

b. Text Password. Digunakan untuk
mengisi password.

c. Tombol Login. Digunakan untuk
konfirmasi apakah username dan
password yang telah diisi sesuai apa
tidak. Jika sesuai dengan data
pelanggan maka akan menampilkan ke
menu Utama, sedangkan apabila
username dan password tidak sesuai
dengan data pelanggan maka sistem
akan menolak dan tidak dapat masuk ke
menu Utama.

4.2. Pencarian Mobil

Gambar 4.2 Pencarian Mobil

Pada Pencarian Mobil Sistem
Informasi Persewaan Mobil ini digunakan
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untuk mencari mobil. Menu “Pencarian
Mobil” yang berfungsi sebagai pencarian
mobil untuk disewa oleh pelanggan, dan isi
dari “Pencarian Mobil” antara lain:
a. Text Tanggal. Digunakan untuk

mengisi tanggal pencarian mobil
dengan format tanggal “YYYY-MM-
DD”.

b. Text Waktu Peminjaman. Digunakan
untuk mengisi dimulainya waktu
meminjam mobil.

c. Text Durasi. Digunakan untuk jangka
waktu peminjaman itu sendiri.

d. Text Mobil. Digunakan untuk mencari
jenis nama mobil.

e. Tombol Cari. Digunakan untuk mencari
mobil yang sesuai dengan pencarian
yang telah diisi.

f. Tombol Batal. Digunakan untuk
membatalkan pencarian mobil.

4.3. Form Pemesanan

Gambar 4.3 Booking

Pada menu Booking Sistem Informasi
Persewaan Mobil ini digunakan untuk
memesan sementara mobil. Menu “Booking”
yang berfungsi sebagai pemesanan mobil
sementara untuk diproses pelanggan menuju
peminjaman mobil, dan isi dari “Booking”
antara lain:
a. Text Pelanggan. Digunakan untuk

mengisi nama pelanggan yang akan
memesan mobil.

b. Text Mobil. Digunakan untuk mengisi
nama mobil yang akan dipesan.

c. Text Waktu peminjaman. Digunakan
untuk mengisi dimulainya meminjam
mobil.

d. Text Durasi. Digunakan untuk mengisi
berapa lama waktu peminjaman mobil.

e. Text Waktu Kembali. Digunakan untuk
mengisi berakhirnya masa peminjaman

mobil.
f. Text Keterangan. Digunakan untuk

mengisi informasi yang dibutuhkan jika
ada.

g. Tombol Simpan. Digunakan untuk
memproses booking.

h. Tombol Batal. Digunakan untuk
membatalkan booking mobil.

4.4. Daftar Pemesanan (Pelanggan)

Gambar 4.4 Daftar Pemesanan (Pelanggan)

Daftar pemesanan pelanggan berisi
seluruh daftar pemesanan yang dilakukan
oleh pelanggan tertentu beserta informasi
pemesanan mobil.

4.5. Daftar Sewa (Pelanggan)

Gambar 4.5 Daftar Sewa (Pelanggan)
Pada tabel Daftar Sewa di Sistem

Informasi Persewaan Mobil ini digunakan
untuk melihat pelanggan yang telah
memesan mobil. Di tabel daftar sewa
(pelanggan) di Sistem Informasi Persewaan
Mobil ini dapat dilihat beberapa kolom
antara lain:
a. Kolom Pelanggan. Digunakan untuk

menampilkan nama pelanggan yang
akan memesan mobil.

b. Kolom Mobil. Digunakan untuk
menampilkan nama mobil yang akan di
pinjam.

c. Kolom Waktu Keluar. Digunakan
untuk menampilkan dimulainya
meminjam mobil.
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d. Kolom Waktu Masuk. Digunakan
untuk menampilkan berakhirnya masa
peminjaman mobil.

4.6. Data Booking (Operator)
Data booking operator berisi seluruh

daftar booking yang dilakukan oleh
pelanggan dan masih aktif, booking yang
masih aktif adalah booking yang waktunya
masih lebih besar dari 1(satu) hari. Fasilitas
cari memudahkan operator dalam melakukan
pencarian data booking berdasarkan nama
pelanggan.

Gambar 4.6 Daftar Pemesanan (Operator)

Pada tabel Booking Sistem Informasi
Persewaan Mobil ini digunakan untuk
memproses pesanan pelanggan yang telah
masuk daftar pemesanan mobil. Di tabel
daftar pemesanan (operator) di Sistem
Informasi Persewaan Mobil ini dapat dilihat
beberapa kolom antara lain:
a. Kolom Pelanggan.

Digunakan untuk menampilkan nama
pelanggan yang akan memesan mobil.

b. Kolom Mobil.
Digunakan untuk menampilkan nama
mobil yang akan di pinjam.

c. Kolom Waktu Keluar.
Digunakan untuk menampilkan
dimulainya meminjam mobil.

d. Kolom Waktu Masuk.
Digunakan untuk menampilkan
berakhirnya masa peminjaman mobil.

e. Kolom Aksi.
Digunakan untuk memproses
peminjaman mobil.

4.7. Daftar Sewa (Operator)

Gambar 4.7 Daftar Sewa (Operator)

Data booking operator berisi seluruh
daftar booking yang dilakukan oleh
pelanggan dan masih aktif, booking yang
masih aktif adalah booking yang waktunya
masih lebih besar dari 1(satu) hari. Fasilitas

cari memudahkan operator dalam melakukan
pencarian data booking berdasarkan nama
pelanggan. Di tabel daftar sewa (operator) di
Sistem Informasi Persewaan Mobil ini dapat
dilihat beberapa kolom antara lain:
a. Kolom Status. Digunakan untuk

menampilkan pelanggan yang masih
aktif menyewa mobil dan yang telah
selesai menyewa mobil.

b. Kolom Pelanggan. Digunakan untuk
menampilkan nama pelanggan yang
akan memesan mobil.

c. Kolom Mobil. Digunakan untuk
menampilkan nama mobil yang akan di
pinjam.

d. Kolom Waktu Keluar. Digunakan
untuk menampilkan dimulainya
meminjam mobil.

Kolom Waktu Masuk. Digunakan untuk
menampilkan berakhirnya masa peminjaman
mobil.

4.8. Form Registrasi

Gambar 4.8 Form Registrasi

Pada Menu Registrasi Sistem
Informasi Persewaan Mobil ini digunakan
untuk mendaftar sebagai pelanggan. Menu
“Registrasi” yang berfungsi sebagai
pendaftaran pelanggan ini, dan isi dari
“Registrasi” antara lain:
a. Text Id Pelanggan. Digunakan untuk

mengisi id pelanggan.
b. Text Nama Pelanggan. Digunakan

untuk mengisi nama pelanggan.
c. Text No telepon. Digunakan untuk

mengisi nomor telepon atau nomor
handphone pelanggan.

d. Text Password. Digunakan untuk
mengisi kata kunci pelanggan.

e. Tombol Simpan. Digunakan untuk
menyimpan data pelanggan yang telah
diisi pelanggan.

Tombol Batal. Digunakan untuk
membatalkan isian registrasi pelanggan.
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5. Penutup
5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan beberapa pengujian
pada aplikasi Sistem Informasi Persewaan
Mobil Berbasis Web (Studi Kasus: Asri Rent
Surabaya), penulis menarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Dengan diterapkannya sistem informasi

ini semua kegiatan baik itu pengolahan
data master, transaksi dan laporan
semua dapat terintegrasi dalam sistem
informasi persewaan mobil ini.

2. Dengan bentuk sistem informasi
persewaan mobil berbasis web ini
pelanggan dapat bertransaksi dengan
mudah dan efisien.

5.2 Saran
Sistem informasi persewaan mobil

yang dibuat penulis dapat memudahkan
dalam hal melakukan pemesanan mobil,
pencarian, dan sewa. Serta semua data dapat
terintegrasi satu sama lain dengan baik.
Penulis mempunyai beberapa saran yang
ditujukan kepada perusahaan Asri Rent
Surabaya, diantaranya:
1. Menambahkan modul pembayaran

secara online.
2. Menambahkan modul akuntansi.
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