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ABSTRAK
CV.SURYA RENTAL MOBIL BANDUNG adalah salah satu
perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan rental mobil, permasalahan
yang terjadi adalah lambatnya proses pengolahan data yang belum terkendali
dikarenakan sering terjadinya kesalahan pencatatan, kesalahan dalam
perhitungan transaksi dan lambatnya dalam pembuatan laporan. Tujuan
penelitian adalah untuk mengetahui sistem yang berjalan, merancang, serta
mengimplementasikan sistem informasi penyewaan rental mobil di CV.SURYA
RENTAL MOBIL BANDUNG. Kegunaan penelitian bermaksud agar menambah
wawasan dan pengetahuan sekaligus mengimplementasikan teori tersebut
kedalam perusahaan.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi
kasus pada Cv.Surya Rental Mobil. Sedangkan sumber penelitian dengan
metode pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara observasi,
wawancara, dan pengumpulan data sekunder. Metode yang digunakan dalam
pengembangan sistem ini menggunakan teknik prototype. Adapun alat
pemodelan perancangan sistem dengan menggunakan metode pendekatan
model terstruktur dengan menggunakan alat bantu flow map, Diagram Konteks,
DFD, Kamus Data, Normalisasi, Relasi Tabel dan ERD,. Software yang
digunakan adalah Java dengan menggunakan database MySQL server.
Dengan dirancangnya sebuah sistem informasi Penyewaan rental
mobil ini diharapkan dapat membantu bagian admin atau penyewaan dalam
proses penyewaan serta pengembalian mobil dan memeudahkan admin dalam
pembuatan laporannya.
Kata Kunci : Rental, Prototype, Metode Deskriptif, Sistem Informasi
Penyewaan.
I.
1.1

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Di era globalisasi ini kemajuan teknologi dan ilmu pengatahuan
merupakan bagian yang sangat penting dan sangat berpengaruh dalam
perkembangan suatu organisasi, pesatnya teknologi informasi telah merubah
tata kerja di segala bidang menjadi lebih efisien, praktis dan handal dari waktu
ke waktu.
Sedangkan hasil kemajuan teknologi seperti komputer pada saat ini

merupakan suatu kebutuhan setiap instansi, baik dalam pemerintahan maupun
instansi perusahaan swasta, kemajuan suatu instansi atau perusahaan dapat
dilihat dari bagaimana cara memanfaatkan teknologi komputerisasi sebagai alat
bantu dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan. Hal tersebut dapat sangat
menunjang dalam perusahaan berskala besar, menengah maupun kecil dalam
persaingan bisnis global yang semakin pesat.
Setiap perusahaan baik itu perusahaan kecil, menengah maupun
perusahaan besar membutuhkan pengolahan data yang khusus untuk mengelola
suatu data dengan cepat dan tepat, sehingga tidak menjadi banyak penumpukan
tugas yang menyita waktu dan tenaga dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.
Hal inilah yang menjadi permasalahan pada setiap perusahaan tersebut,
untuk itu penggunaan dengan cara metode pencatatan media kertas dan tulisan
harus mengalamin perubahan, dikarenakan akan sulit dalam pencarian data dan
penyimpanan datanyanya yang rentan akan kehilangan data. Salah satu
penerapan yang baik adalah dengan menggunakan sistem komputerisasi.
Dengan teknologi komputerisasi mampu menyediakan kemudahan berupa
aplikasi yang mengelola data, Dalam hal pencarian data dan penyimpanan data.
CV. SURYA RENTAL MOBIL Bandung merupakan sebuah instansi
atau perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Adapun kendala yang
dihadapi oleh CV. SURYA RENTAL MOBIL Bandung adalah masih
menggunakan media kertas dan tulisan bentuk dokumen berupa
data
pengembalian mobil, data penyewa, dan laporan transaksi penyewaan mobil,
yang dapat memperlambat dalam proses penyewaan mobil, pencarian data dan
pembuatan laporan penyewaan tiap bulannya, karena harus mencari dan
menyesuaikan arsip-arsip tersebut dan keamanan datanya pun belum tentu
terjamin.
Berdasarkan permasalah tersebut, maka penulis membuat sistem
informasi yang berbasis desktop sebagai bahan tugas akhir dengan judul “
SISTEM INFORMASI PENYEWAAN RENTAL MOBIL DI CV. SURYA
RENTAL MOBIL BANDUNG ” dimana system informasi ini diharapkan dapat
mengoptimalkan kinerja rental mobil tersebut.
1.2 Indentifikasi Masalah.
Dari latar belakang diatas maka dapat dapat disimpulkan permasalahan
sebagai berikut :
1.Pencatan menggunakan media kertas yang rentan akan kehilangan data
menyebabkan kesulitan dalam pencarian data yang dibutuhkan.
2.Media penyimpanan data penyewaan dan data penyewa masih berupa
arsip, sehingga memperlambat dalam proses pencarian data dan
penyewaan mobil karena tidak adanya media penyimpanan
data/database khusus penyewaan.
3.Proses pembuatan laporan dan pencarian data memerlukan waktu yang
cukup lama karena data masih berbentuk arsip/dokumen

II. TUJUAN PENELITIAN
Dilihat berdasarkan rumusan masalah yang terjadi di Kantor Otoritas
Pelabuhan Penyeberangan maka diperoleh tujuan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui sistem penyewaan rental mobil yang sedang berjalan di
CV.Surya Rental Mobil Bandung.
2. Untuk menghasilkan sistem informasi penyewaan rental mobil yang
dibutuhkan di CV.Surya Rental Mobil Bandung
3. Untuk mengetahui pengujian sistem informasi penyewaan rental mobil di
CV.Surya Rental Mobil Bandung.
4. Untuk mengimplementasikan sistem informasi penyewaan rental mobil di
CV.Surya Rental Mobil Bandung.
III. METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Sistem
Metode pendekatan sistem yang digunakan adalah berorientasi pada
proses, yaitu menekankan pada karakteristik proses yang sedang berjalan.
Metode pendekatan sistem merupakan salah satu cara penyelesaian persoalan
yang dimulai dengan dilakukannya identifikasi terhadap adanya sejumlah
kebutuhan -kebutuhan, sehingga dapat menghasilkan suatu operasi dari sistem
yang dianggap efektif.
Dalam pelaksanaan metode pendekatan sistem diperlukan tahapan kerja
yang sistematis. Prosedur analisis sistem meliputi tahapan-tahapan diantaranya
yaitu analisis kebutuhan, formulasi permasalahan, identifikasi sistem,
pemodelan sistem, verifikasi model dan implementasi.
3.1.1.Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan
sumber yang berbeda. Dari sisimetode, pengumpulan data meliputi: wawancara,
penyebaran kuesioner, dan observasi.
1. Wawancara
Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan
melakukan tanya-jawab terhadapresponden agar memperoleh informasi yang
dibutuhkan oleh sebuah penelitian. Sebenarnya terdapatdua metode wawancara,
yaitu: wawancara tidak terstruktur (unstructured interview), dan wawancara
terstruktur (structured interview). Pada penelitian ini cenderung akan lebih
diarahkan pada wawancara tidak terstruktur.
Pada metode ini, pewawancara (interviewer) diberikan kebebasan untuk
mengembangkan pertanyaan mengikuti perkembangan tanya-jawab yang
terjadi. Pertanyaan yang dipersiapkan peneliti hanya sebatas pertanyaan pokok
(global questions) untuk mengarahkan tanya-jawab, sedangkan pertanyaanrinci
(detailed questions) ditentukan atas jawaban responden (interviewee). Hal ini
dilakukan umumnya karena peneliti belum mengetahui secara pasti informasi
yang dibutuhkannya, atau peneliti membutuhkan jawaban-jawaban bersifat
kualitatif yang lebih mendalam mengenai masalah yang dihadapinya.

2.Observasi
Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan
berdasarkan pengamatan peneliti secara langsung.
IV.

ANALISIS YANG BERJALAN.
Analisis sistem yang sedang berjalan bertujuan untuk mengetahui lebih
jelas bagaimana cara kerja sistem tersebut dan masalah yang dihadapi sistem
untuk dapat dijadikan landasan usulan perancangan analisa sistem yang sedang
berjalan yang dilakukan berdasarkan urutan kejadian yang ada dan dari urutan
kejadian tersebut dapat dibuat Diagram Alir Dokumen (flowmap).
4.1.Flomap penyewaan yang sedang berjalan.
Berikut ini adalah flow map yang sedang berjalan sistem penyewaan
mobil.
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Gambar 1 Flowmap penyewaan yang berjalan
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Gambar 2 Flowmap pengembalian yang berjalan
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4.2Diagram Konteks
Menjelaskan mengenai gambaran ruang lingkup sistem yang sedang
berjalan di CV.SURYA RENTAL MOBIL Bandung secara keseluruhan
yang ditandai dengan satu lingkaran untuk nama system dan keterkaitannya
dengan beberapa kotak entitas eksternal serta aliran data.
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Gambar 3 Diagram konteks yang sedang berjalan
4.3Data Flow Diagram
DFD (Data Flow Diagram) merupakan teknik grafik yang
menggambarkan komponen - komponen dari sebuah sistem serta aliranaliran data dari setiap komponen yang bisa dilihat asal, tujuan dan
penyimpangan data. Berikut ini DFD (Data Flow Diagram) Sistem
informasi penyewaan mobil di CV.SURYA RENTAL MOBIL bandung.
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Gambar 4 Data Flow Diagram penyewaan yang sedang berjalan
Flowmap yang diusulkan
Flowmap menggambarkan aliran dan informasi antar area didalam sebuah
organisasi dan menelusuri sebuah dokumen dari asalnya sampai tujuannya.
Secara rinci flowmap menunjukkan dari mana dokumen tersebut berasal,
distribusinya, dan tujuan digunakannya dokumen tersebut. Flowmap
bermanfaat untuk menganalisis kecukupan prosedur pengawasan dalam
sebuah sistem. Berikut ini flowmap prosedur yang diusulkan di CV.Surya
Rental Mobil Bandung.
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Gambar 5 Flowmap Penyewaan yang Diusulkan
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Gambar 6 Flowmap pengembalian yang Diusulkan
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4.4.Diagram konteks yang diusulkan
Berikut adalah diagram konteks sistem informasi penyewaan yang
diusulkan di CV.Surya Rental Mobil Bandung.
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Gambar 7 Diagram konteks yang Diusulkan
4.5.DFD yang diusulkan
Data Flow Diagram (DFD) merupakan proses yang menggambarkan
suatu alir informasi yang lebih detail dan terperinci yang merupakan
pengembangan dari diagram konteks. Berikut ini gambar DFD yang
diusulkan :

Data mobil

Data mobil

File Mobil

Data sewa mobil

KTP

KONSUMEN

Mobil Ada

Data mobil

1.0
Cek Mobil

Mobil tidak Ada

2.0
Input data
Penyewa

Ktp,Data Bayar

3.0
Cetak Kwitansi

Kwitansi

Kwitansi

Data penyewa

Data penyewa
Data Penyewa

Data Sewa
Data sewa

4.0
Membuat
Laporan
Penyewaan

5.0
Input data
penyewa

Data sewa

Data Sewa

Kwitansi denda

Bayar denda

Data Sewa

6.0
Cetak kwitansi
denda

7.0
Pengecekan
pembayaran
denda

Laporan Penyewaan

KTP

Data Sewa

KTP

8.0
Cetak transaksi
Denda

OWNER
Laporan Denda

Laporan Data Mobil

9.0
Cetak Laporan
Data Mobil

Gambar 8 Data Flow Diagram penyewaan yang diusulkan
V.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam pemrograman java netbeans, implementasi antar muka dibuat
dalam sebuah form yang berektensi Form. Setiap halaman dalam perangkat
lunak dibuat file program yang ditulis dengan berekstensi Form. Berikut
ini adalah implementasi dari setiap halaman pada program aplikasi. Dalam

penggunaan program aplikasi yang dibuat, penulis menyertakan tata cara
penggunaan program aplikasi ini.

Gambar 9Splash Screen
Di dalam tampilan awal program, yang pertama kali muncul adalah
frame splash screen, setelah itu masuk ke frame login dimana user harus
memasukkan username dan password yang benar.

\
Gambar 10 Login
Setelah melakukan login maka akan langsung ke bagian menu utama di
form menu utama tersebut terdapat beberapa form

Gambar 11 Menu Utama

Ada beberapa menu yang ada di halaman utama seperti di menu File,
Data, Menu Proses, Laporan, Dan juga About. Didalam Menu File terdapat
menu item seperti Login, Logout, dan Exit.di menu Data ada menu item Data
Mobil Data penyewa yang digunakan untuk menginput data mobil dan data
penyewa. Menu Proses terdapat menu item seperti Form penyewaan dan
Pengembalian yang berfungsi untuk Melakukan proses penyewaan dan juga
proses pengembalian. Di menu Laporan terdapat beberapa menu item seperti
Laporan penyewaan, Laporan Denda, dan laporan penyewa.

Gambar 12 Form Data Mobil
Form ini berfungsi untuk penginputan data mobil baru,klik,tambah lalu
isi semua text lalu klik simpan.adapun beberapa button seperti edit,hapus,batal
dan close.

Gambar 13 Form Data Penyewa

Frame ini digunakan untuk menginput data penyewa dan juga dapat
mengedit data penyewa yang sudah ada. Jika di klik tombol “Tambah”, maka
text box akan diaktifkan dan dikosongkan.
Jika selesai menginput, makal klik tombol “Simpan”, dan semua
textbox akan nonaktif. Dan jika tombol “Batal” diklik maka data tidak akan
bertambah ke database dan jika tombol “Edit” diklik, maka semua textbox juga
akan aktif.
Jika ingin mencari data penyewa bedasarkan no penyewa atau nama
penyewa, maka pilih combobox cari berdasarkan nip atau nama, lalu inputkan
ke dalam text dan klik tombol cari.

Gambar 14 Form Penyewaan
Pada form penyewaan ini digunakan untuk melakukan proses
penyewaan dalam melakukan Peminjaman mobil,klik tambah untuk memulai
penginputannya isi semua text setelah di isi lalu klik tombol simpan maka akan
tersimpan dalam database.
Terdapat beberapa tombol yg bisa di fungsikan seperti hapus untuk
menghapus data di dalam table.

Gambar 15 Form Pengembalian
Pada form pengembalian ini digunakan untuk melakukan proses
pengembalian dalam melakukan Pengembalian mobil.Di form ini juga di
jelaskan dalam perhitungan denda apabila penyewa melakukan keterlambatan
dalam mengembalikan mobil.
klik tambah untuk memulai lalu pilih di combobox no kwitansi yang
akan di kembalikan dan pilih juga no plat polisi mobil pada combox
sebelahnya,setelah itu akan muncul dan terlihat denda apabila penyewa telat
dalam mengembalikan mobil.

Gambar 16 Form Cek Mobil
Pada form ini hanya berguna untuk melihat data-data mobil yand
sedang disewa saja karena untuk mengontrol dan mengetahui mobil yang
sedang disewa.

Gambar 17 Kwitansi Pembayaran
Pada gambar ini adalah kwitansi pembayaran yang berguna untuk tanda
bukti pembayaran penyewa dalam melakukan penyewaan mobil di Cv.Surya
rental mobil.

Gambar 18 Kwitansi Denda
Pada gambar ini adalah kwitansi pembayaran denda yang berguna
untuk tanda bukti pembayaran penyewa dalam melakukan pembayaran denda
apabila penyewa melakukan keterlambatan dalam mengembalikan mobil pada
Cv.Surya rental mobil.

Gambar 19 Form Laporan Penyewaan
Untuk melihat laporan data penyewaan masuk ke halaman utama lalu
form laporan penyewaan lalu masukan tanggal awal yang ingin di lihat dan
masukan tanggal akhir juga setelah selesai klik tombol cetak dan akan muncul
laporan seperti di bawah ini.

Gambar 20 Laporan Penyewaan

Gambar 21 Form Laporan Penyewa
Form ini berguna untuk melihat data-data penyewa, pertama klik
jcalender lalu tentukan tanggal yang akan kita inginkan dalam pencarian data
penyewa lalu klik jcalender pada sebelahnya lagi setelah itu cetak maka akan
keluar data penyewa seperti ini

Gambar 22 Laporan Penyewa

Gambar 23 Form Laporan Denda

Form ini berguna untuk melihat data-data penyewa yang terkena denda,
pertama klik jcalender lalu tentukan tanggal yang akan kita inginkan dalam
pencarian data penyewa lalu klik jcalender pada sebelahnya lagi setelah itu
cetak maka akan keluar data penyewa yang terkena denda seperti ini

Gambar 24 Laporan Denda

Gambar 25 Form Laporan Mobil
Form ini berguna untuk melihat data-data penyewa yang terkena denda,
pertama klik jcalender lalu tentukan tanggal yang akan kita inginkan dalam
pencarian data penyewa lalu klik jcalender pada sebelahnya setelah itu cetak
maka akan keluar laporan denda.

Gambar 26 Laporan Mobil

VI. KESIMPULAN DAN SARAN
6.1.Kesimpulan
Dengan dirancangnya sebuah Sistem Informasi Penggajian di CV.
Surya Rental Mobil Bandung ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa
sistem yang dirancang dapat berfungsi sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan
apa yang dibutuhkan oleh penggunanya yakni mengurangi masalah yang terjadi
dalam pengelolaan data, dimana:
1.Dengan sistem informasi yang dibuat diharapkan dapat mempermudah
pemakai dalam mengontrol masalah Penyewaan mobil dan data-data
akan tersimpan dengan baik.
2.Dapat melakukan penyimpanan data Penyewaan dan data penyewa
dengan baik dan aman sehingga dapat mepercepat dakam proses
pencarian data dan proses penyewaan .
3.Dapat mempermudah Bagian penyewaan atau admin dalam pembuatan
laporan, baik itu laporan data penyewaan, data penyewa, data denda dan
data mobil dengan cepat dan tepat waktu.
6.2Saran
Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisa sistem yang ada
pada CV. Surya Rental Mobil Bandung, maka penulis mencoba mengajukan
beberapa saran berikut :
1.Dari sistem yang telah dibuat diharapkan dapat dikembangkan menjadi
aplikasi yang dapat membahas penyewaan mobil yang menyertakan
dengan penyewaan supir.

2.Untuk lebih menyempurnakan sistem yang telah dibangun, diharapkan sistem
dapat dikembangkan dengan menambahkan proses boking dalam
melakukan penyewaan mobil.
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