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                                                                                Abstrak  

 

Rental mobil Amanah merupakan salah satu unit usaha yang berada di Kabupaten Purwakarta yang bergerak 

dibidang jasa penyewaan mobil. Rental mobil Amanah selain menyediakan mobil untuk disewa juga 

memungkinkan para pemilik mobil untuk ikut menyewakan mobilnya melalui rental mobil Amanah sehingga 

selain memberikan keuntungan materi kepada rental mobil Amanah juga dapat dijadikan sebagai mata 

pencaharian tambahan bagi para pemilik mobil disekitar daerah Purwakarta. Permasalahan yang ada saat ini di 

rental mobil Amanah adalah sistem pengolahan data yang dipakai masih dilakukan secara konvensional sehingga 

sering terjadi kesalahan dalam pendataan transaksi penyewaan mobil. Selain itu, pemasaran jasa penyewaan mobil 

juga hanya sebatas menggunakan famplet sehingga tersebarnya informasi hanya dapat dilakukan diwilayah sekitar 

kantor rental mobil Amanah saja. Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem informasi penyewaan mobl berbasis web 

yang dapat menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi rental mobil Amanah. Dalam penelitian ini 

pembuatan sistem menggunakan bahasa pemrograman php dan database mysql dengan metode pengembangan 

perangkat lunak waterfall dan pemodelan perancangan sistem ini juga menggunakan Diagram Contex, DFD, dan 

ERD.  

 

Kata kunci : Sistem Informasi Penyewaan Mobil, Waterfall, Diagram Contex, DFD, ERD 

 

 

Pendahuluan  

Perkembangan teknologi yang sangat pesat 

mendorong manusia untuk semakin memanfaatkan 

tekonologi di segala bidang untuk dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Pemanfaatan teknologi ini 

salah satunya adalah dalam hal pengembangan 

berbagai program aplikasi yang dirancang 

sedemikian rupa agar dapat membantu 

mempermudah pekerjaan dan kebutuhan manusia 

dalam kehidupan sehari-hari.Kemajuan teknologi 

ini juga dipicu oleh adanya kebutuhan informasi 

oleh pengguna, perusahaan, organisasi dan lainnya. 

Rental mobil merupakan salah satu bisnis yang 

menguntungkan dan sangat berhubungan dengan 

jasa karena dengan model kendaraan khususnya 

mobil yang sangat banyak, memungkinkan 

seseorang dapat membuka usaha rental mobil. 

Bisnis ini juga membantu masyarakat yang 

memerlukan jasa persewaan mobil untuk berbagai 

keperluan. 

Rental mobil Amanah merupakan salah satu 

unit usaha yang berada di Kabupaten Purwakarta 

yang bergerak dibidang jasa penyewaan mobil. 

Rental mobil Amanah selain menyediakan mobil 

untuk disewa juga memungkinkan para pemilik 

mobil untuk ikut menyewakan mobilnya melalui 

rental mobil Amanah sehingga selain memberikan 

keuntungan materi kepada rental mobil Amanah 

juga dapat dijadikan sebagai mata pencaharian 

tambahan bagi para pemilik mobil disekitar daerah 

Purwakarta. Selain itu jenis mobil yang disewakan 

oleh rental mobil Amanah juga menjadi lebih 

beragam.  

Permasalahan yang ada saat ini di rental mobil 

Amanah adalah sistem pengolahan data yang 

dipakai masih dilakukan secara konvensional 

sehingga sering terjadi kesalahan dalam pendataan 

transaksi penyewaan mobil. Selain itu, pemasaran 

jasa penyewaan mobil juga hanya sebatas 

menggunakan famplet sehingga tersebarnya 

informasi hanya dapat dilakukan diwilayah sekitar 

kantor rental mobil Amanah saja. 

Berdasarkan permasalahan yang telah 

dipaparkan pada paragraf sebelumnya, penulis 

terdorong untuk membahas permasalahan tersebut 

sebagai bahan penelitian 

 

Kajian Pustaka 

 

Definisi Rancang Bangun 

Menurut Ladjamuddin (2005) bahwa 

perancangan adalah kegiatan yang memiliki tujuan 

untuk mendesain sistem baru yang dapat 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi 

perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif 

sistem yang terbaik. Sedangkan menurut Whitten Et 

El (2004) menjelaskan bahwa bangun sistem adalah 

membangun sebuah informasi dan komponen yang 
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didasarkan pada spesifikasi desain. Jadi definisi 

rancang bangun disini merupakan sebuah kegiatan 

dalam menterjemahkan hasil analisis desain atau 

konsep kedalam sebuah paket perangkat lunak. 

 

A. Sistem 

Sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk 

merancang suatu rangkaian komponen yang 

berhubungan satu dengan yang lainnya dengan 

maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan 

dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah 

ditentukan (Ladjamudin, 2005). Dari definisi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah 

kumpulan elemen yang saling berkait dan 

bertanggung jawab. Pada dasar model suatu sistem 

adalah memproses masukan (input), sehinga 

menghasilkan keluaran (output) untuk mencapai 

tujuan tertentu.  

 

2.3  Informasi 

Informasi adalah hasil dari pengolahan data 

dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih 

berarti bagi penerimanya yang menggambarkan 

suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) 

yang digunakan untuk pengambilan keputusan 

(Ladjamudin 2005). Informasi bisa dikatakan 

sebagai pengetahuan yang didapatkan dari belajar, 

pengalaman atau instruksi. Namun, istilah ini masih 

memiliki banyak arti tergantung pada konteksnya. 

Dalam beberapa pengetahuan tentang suatu 

peristiwa tertentu yang telah dikumpulkan ataupun 

dari sebuah berita dapat juga dikatakan sebagai 

informasi. Lain halnya dalam ilmu komputer, 

informasi adalah data yang disimpan, diproses atau 

ditransmisikan. 

 

2.4  Penyewaan(Rental) Mobil 

Penyewaan adalah sebuah persetujuan di mana 

sebuah pembayaran dilakukan atas penggunaan 

suatu barang atau properti secara sementara oleh 

orang lain. Barang yang dapat disewa bermacam-

macam, tarif dan lama sewa juga bermacam-macam. 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sedangkan mobil 

(kependekan dari otomobil yang berasal dari bahasa 

Yunani 'autos' (sendiri) dan Latin 'movére' 

(bergerak)) adalah kendaraan beroda empat atau 

lebih yang membawa mesin sendiri. Jenis mobil 

termasuk bus, van, truk. Pengoperasian mobil 

disebut menyetir. (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa penyewaan mobil adalah sebuah persetujuan 

di mana sebuah pembayaran dilakukan atas 

penggunaan kendaraan beroda empat atau lebih 

secara sementara oleh orang lain. 

 

2.5  Bagan Alir Dokumen (Flowmap) 

Bagan alir dokumen adalah bagan yang 

menggambarkan tentang gerakan dokumen yang di 

pakai di dalam suatu sistem. Bagan alir dokumen 

akan menunjukkan tentang dokumen apa saja yang 

bergerak di dalam suatu sistem dan setiap kali 

dokumen tersebut sampai atau melalui suatu bagian 

tertentu akan dapat dilihat perlakuan apa saja yang 

telah diberikan terhadap dokumen tersebut. 

(Ladjamuddin, 2005). 

 

2.6  Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram atau sering disingkat DFD 

merupakan suatu diagram yang menggambarkan alir 

data dalam suatu entitas ke sistem atau sistem ke 

entitas. DFD juga dapat diartikan sebagai teknik 

grafis yang menggambarkan alir data dan 

transformasi yang digunakan sebagai perjalanan 

data dari input atau masukkan menuju keluaran atau 

output. Salah satu keuntungan menggunakan 

diagram aliran data adalah mempermudah pemakai 

atau user yang kurang menguasai bidang komputer 

untuk mengerti sistem yang akan dikerjakan 

(Ladjamudin,  2005). 

 

2.7  Diagram Konteks 

Diagram konteks adalah diagram yang memberi 

gambaran tentang keseluruhan sistem baik input, 

output, dan ruang lingkup suatu sistem. Dalam 

diagram konteks hanya boleh ada satu proses dan 

tidak ada data store. Diagram konteks merupakan 

tahap level tertinggi dalam pembuatan DFD, masih 

ada tahap–tahap selanjutnya dalam pembuatan DFD 

seperti diagram nol (zero), dan diagram rinci 

(Ladjamuddin, 2005).  

 

2.8  ERD 

ERD merupakan suatu model yang 

memperlihatkan hubungan antar data store yang 

terdapat pada DFD dengan menggunakan notasi 

grafik lebih menekankan pada struktur-struktur dan 

relationship data. (Ladjamuddin, 2005). Menurut 

Fathansyah (2007) ERD Memiliki 2 komponen 

utama yaitu Entitas (Entity) dan Relasi (Relation). 

Kedua komponen ini di deskripsikan lebih jauh 

melalui sejumlah atribut. 

 

2.9  Bahasa Pemrograman PHP 

Hypertext Preprocessor (PHP) merupakan suatu 

bahasa pemrograman yang scripting sisi server 

(server-side) karena untuk menjalankan kode-kode 

PHP dibutuhkan web server. (Sidik, 2003).  

 

2.10  Database Server MySQL 

MySQL merupakan perangkat lunak Database 

Management System (DBMS) yang sangat populer 

digunakan untuk membangun aplikasi web dengan 

menggunakan database sebagai sumber dan 

pengelola datanya (Sidik, 2003). 

 

Metode Penelitian 

 
3.1. Metode Pengumpulan Data  

Metodologi pengumpulan data yang penulis 

lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Studi Pustaka  

Penulis mempelajari teori-teori dalam buku 

yang mendukung dalam proses pembuatan 

aplikasi pengelolaan data asrama.  

2. Wawancara  

Penulis memberikan pertanyaan kepada pihak-

pihak yang berwenang untuk mendapatkan 

informasi dan data-data yang akurat. Dalam 

penelitian ini wawancara dilakukan terhadap 

pemilik Rental Mobil Amanah. 

3. Observasi  

Penulis mengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan mengenai 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bagian 

administrasi dalam melakukan pengolahan 

data asrama. 

 
3.2. Metode Pengembangan Perangkat Lunak  

Metode pengembangan perangkat lunak yang 

digunakan dalam pembangunan sistem informasi 

pengolahan data kursus ini yaitu metode waterfall. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Metode Waterfall (Pressman, 2012) 

 

Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Komunikasi (Communication)  

Pada tahap ini dilakukan komunikasi 

(wawancara) dengan user untuk mendapatkan 

spesifikasi kebutuhan dalam pembangunan 

sistem informasi penyewaan mobil.  

2. Perencanaan (Planning)   

Pada tahap ini dilakukan perencanaan-

perencanaan dan penjadwalan mengenai 

perangkat lunak untuk membangun sistem 

informasi penyewaan mobil.  

3. Pemodelan (Modeling)   

Pada tahap ini dilakukan analisis dan 

perancangan terhadap kebutuhan sistem. 

Tahap analisis dilakukan untuk menggali 

informasi user agar sistem informasi yang 

dibangun sesuai dengan kebutuhan user. 

Setelah melakukan analisis maka dilakukan 

proses perancangan (design) sistem yang 

diusulkan untuk membangun sistem informasi 

penyewaan mobil.  

4. Kontruksi (Construction)  

Pada tahap ini dilakukan kontruksi perangkat 

lunak dengan penerjemahan design dalam 

bahasa pemrograman PHP dan database server 

MySQL. Setelah pengkodean selesai dilakukan 

pengujian (test) terhadap sistem informasi 

penyewaan mobil yang telah bangun. Untuk 

memastikan sistem informasi telah sesuai 

dengan yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Sistem 

 
4.1. Flowmap Usulan  
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Gambar 4.1 Flowmap Usulan 

Sistem Informasi Penyewaan Mobil 

 

 
4.2. Diagram Konteks  

 

 
 

Gambar 4.2 Diagram Konteks Sistem Informasi 

Penyewaan Mobil 

 

 

 

 
4.3. DFD Level 1  

 

 
Gambar 4.3 DFD Level 1 Sistem Informasi 

Penyewaan Mobil 

 

4.4. ERD  

 

 
 

Gambar 4.4 ERD Sistem Informasi Penyewaan 

Mobil 

 

 

 

Implementasi 

 
5.1. Halaman Utama 

 

 
Gambar 5.1 Halaman Utama 

 

5.2. Halaman Menu Registrasi 

 

 
Gambar 5.2 Halaman Menu Registrasi 

 

5.3. Halaman Login 

 

 
 

Gambar 5.3 Halaman Login 

 

 

5.4. Halaman Menu Data Mobil 
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Gambar 5.4 Halaman Mobil 

 

5.5. Halaman Menu Data Penyewaan Mobil 

 

 
 

Gambar 5.5 Halaman Menu Detail Data 

Penghuni 

 

Kesimpulan dan Saran 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis 

maka dapat disimpulkan bahwa sistem penyewaan 

mobil dapat berjalan dengan baik. Sistem yang 

penulis bangun ini dapat mengatasi masalah yang 

ada di Rental Mobil Amanah yaitu :  

1. Sistem ini dapat meminimalisir kesalahan 

pendataan data penyewa mobil dan data mobil.  

2. Sistem ini dapat membantu penyewa dalam 

menentukan mobil untuk disewa.  

3. Sistem ini dapat membantu pemilk rental 

dalam pembuatan laporan data penyewaan 

mobil. 

6.1. Saran  

Penulis masih merasa banyak kekurangan 

dalam pembuatan aplikasi ini. Penulis berharap 

sistem yang dibangun ini dapat dikembangkan 

menjadi lebih baik. 
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