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ABSTRAK 
 
Rental Mobil HAFA Transport adalah suatu rental  mobil yang  terletak Jl. DR. Wahidin No.1 Semarang 
– Jawa Tengah. Rental Mobil HAFA Transport menyediakan pelayanan berupa sewa mobil. Jenis mobil 
didasarkan pada  tipe, harga, dan fasilitas yang ada  di masing  –  masing  mobil. Dalam proses  promosi 
perusahaan telah melakukan berbagai cara  yaitu dengan saling  memberi informasi melalui  satu 
konsumen  ke konsumen  lainnya  dan  pemasangan  iklan di kolom surat kabar, ternyata  cara tersebut 
dirasakan  kurang  efektif karena  perusahaan  tidak dapat memberikan informasi tentang mobil-mobil 
yang  akan disewakan  secara  lengkap dan detail sehingga konsumen  kurang  mendapatkan informasi 
yang  lengkap dan akurat mengenai mobil-mobil yang disewakan  oleh Rental Mobil HAFA Transport.  
Selama  ini  transaksi pemesanan  sewa  mobil dilakukan oleh konsumen di rental yang besangkutan via 
telepon atau datang secara langsung ke rental tersebut. Permasalahan juga muncul pada pemesanan 
sewa  mobil dengan menggunakan telepon akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh 
informasi mengenai mobil yang belum disewa. Selain itu permasalahan muncul pada proses pencatatan 
pemesanan sewa mobil yang  memakan banyak waktu karena  masih di inputkan melalui  aplikasi 
dekstop. Serta  pemesanan melalui  telepon tidak memuaskan konsumen  karena tidak bisa melihat 
gambar mobil yang akan disewa.  Untuk menanggulangi kendala tersebut maka  dibangun sebuah 
aplikasi sistem informasi persewaan mobil berbasis web di Rental Mobil HAFA Transport, dengan 
pemodelan perangkat  lunak yang  digunakan adalah metode terstruktur. Sistem ini berbasis web, dengan 
keamanan data aplikasi dan networking  yang  terjamin, serta  proses  pembayaran otomatis  dengan 
menggunakan pihak ketiga transfer rekening. Berdasarkan hasil penelitian dan setelah dilakukannya 
pengujian alpha dan betha terhadap aplikasi  sistem informasi persewaan mobil berbasis web di Rental 
Mobil HAFA Transport,  Diharapkan dengan adanya sistem informasi persewaan mobil berbasis web di 
Rental Mobil HAFA Transport maka promosi, persewaan  mobil  dapat dilakukan secara akurat dan 
cepat sehingga menghasilkan informasi yang dapat membantu perusahaan dan konsumen. 

Kata Kunci : Sistem Informasi Persewaan Mobil Berbasis Web di Rental Mobil HAFA Transport 

 
 
1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dunia bisnis sekarang ini sudah berkembang tidak hanya jual beli namun juga persewaan yang 
dikenal luas dimasyarakat dengan istilah persewaan mobil. Persaingan terjadi antar perusahaan 
sangat ketat oleh sebab itu dibutuhkan suatu strategi pemasaran yang handal. Dengan adanya internet 
yang sangat mutakhir sekarang ini, perusahaan dapat menampilkan suatu produk melalui internet 
serta dapat melakukan transaksi. Dengan membuat halaman website yang dapat diakses melalui 
internet perusahaan dapat mempromosikan produk yang dibuat, kemudian bisa memesan via online 
melalui internet. Dan pembayaran cukup melalui rekening bank perusahaan tersebut. Hal ini perlu 
disadari betul oleh pelaku dunia usaha khususnya bagi para pengembang teknologi informasi  karena 
dalam pengembangan sistem informasi diperlukan kemampuan analisa untuk melihat sejauh mana 
kebutuhan teknologi informasi, kemudian ketepatan perancangan sistem yang akan menjadi pedoman 
aplikasi komputerisasi sistem serta harus mempertimbangkan hal-hal riil yang menjadi  kebutuhan 
lingkup perusahaan tersebut. Untuk memberikan pelayanan terhadap konsumen diperlukan berbagai 
cara agar konsumen tertarik dan dapat menikmati fasilitas yang diberikan dimanapun mereka berada. 
Bila diperhatikan  saat ini perusahaan-perusahaan persewaan mobil khususnya di kota semarang, 
masih menggunakan sistem secara konvensional. Sistem tersebut  belum bersifat online, oleh sebab 
itu sasaran calon penyewa mobil belum meluas ke berbagai wilayah dan konsumennya (user) hanya 
dapat melakukan transaksi persewaan  dengan datang ke perusahaan persewaan mobil tersebut. 
Akibatnya statistik pendapatan perusahaan ini tidak menunjukkan adannya perubahan yang 
significant bahkan cenderung menurun. Hal ini berdampak pada kesejahteraan perusahaan persewaan 
mobil tersebut berikut karyawannya, seperti yang  penulis temukan pada persewaan “ Rental Mobil 
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HAFA Transport”. Solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah yang ada saat ini di Rental Mobil 
HAFA Transport adalah dibangun sebuah aplikasi  sistem informasi persewaan mobil berbasis web 
di Rental Mobil HAFA Transport. 

1.1. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah adalah 

adalah  bagaimana membangun sebuah sistem informasi persewaaan mobil berbasis web di 
Rental Mobil HAFA Transport. 

1.2. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan dan  rumusan  masalah diatas maka penulis 

membuat suatu batasan masalah yaitu :  
1. Sistem tidak menyimpan data seluruh staff (hanya yang berhubungan dengan 

pemesanan,  pengambilan, dan  pengembalian mobil  serta pembayaran mobil sewa 
tidak termasuk biaya overtime).  

2. Sistem hanya melakukan perhitungan harga untuk  pemesanan mobil  saja (tidak 
termasuk biaya car service, komisi, dll.) dan tidak dapat menampilkan stock mobil pada 
hari tersebut 

3. Manajemen pembayaran dilakukan dengan dua cara yaitu secara  offline  dan  online.   
 

1.3. Tujuan 
       Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah :  

1. Memudahkan perusahaan  dalam memberikan informasi yang lengkap dan detail kepada 
konsumen  tentang mobil-mobil yang akan disewakan oleh  Rental Mobil HAFA Transport, 
sehingga  konsumen  mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai  mobil-
mobil  beserta gambar mobil yang akan disewakan. 

2. Memudahkan  konsumen  pada saat akan melakukan pemesanan sewa mobil tanpa harus 
datang langsung ke Rental Mobil HAFA Transport untuk mengetahui mobil yang belum 
disewa. 

3. Memudahkan  staff  pada proses pencatatan pemesanan  dan pembuatan laporan sewa mobil 
yang tidak akan memakan banyak waktu. 

 

1.4. Manfaat 
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagi Penulis 
 Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai cara pembuatan sistem 
informasi persewaan mobil berbasis web. 

2. Bagi Universitas Dian Nuswantoro 
Sebagai sarana pengenalan dan tambahan informasi serta referensi bagi mahasiswa lain 

yang akan membuat dan mengembangkan tema sejenis dan juga menambah kepustakaan di 
Universitas Dian Nuswantoro Semarang. 

3. Bagi Masyarakat 

Sebagai informasi apabila membutuhkan persewaan mobil. 
4. Bagi Perusahaan 

       Diharapkan dengan adanya sistem informasi persewaan mobil     berbasis web di 
Rental Mobil HAFA Transport maka promosi, persewaaan mobil dapat dilakukan 
secara akurat dan cepat sehingga menghasilkan informasi yang dapat membantu 
perusahaan dan konsumen. 

 
 

2. LANDASAN TEORI 
 2.1 Definisi Sistem 

Pengertian sistem menurut Moscove : Suatu sistem adalah suatu entity (Kesatuan ) yang 
terdiri dari bagian – bagian yang  saling berhubungan (disebut sub sistem) yang bertujuan untuk 
mencapai tujuan – tujuan tertentu [1] 
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  3.2  Jenis dan Sumber Data 

 
Jenis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data kualitatif yaitu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data tidak berbentuk angka yang diperoleh dari rekaman, 
pengamatan, wawancara atau bahan tertulis. 

        3.3  Metode Pengumpulan Data 
 
1. Observasi 
2. Wawancara 
3. Studi Pustaka 
 
 

3.4Tahap-Tahap Pengembangan Sistem 
 

Tahapan-tahapan yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah System 
Development Life Cycle (SDLC)  yakni, tahapan perencanaan sistem, analisis sistem,  
perancangan sistem, implementasi sistem dan perawatan sistem. 

 
4. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1. Coding/Implementasi 
Coding atau implementasi ini merupakan proses penerjemahan desain sistem rental online 
tersebut kedalam bentuk bahasa pemrograman PHP menggunakan database MySQL. 
 

 
 
 

 4.2 Pengujian Sistem 
Program yang telah dimplementasi akan diuji dengan metode black-box. Metode black-box 
merupakan pengujian terhadap user-interface, apakah output proses sesuai dengan yang 
diharapkan atau tidak. Metode pengujian ini akan diterapkan dengan menggunakan table 
referensi masukan keluaran untuk menguji perilaku sistem saat diberikan masukan tertentu, 
apabila keluaran yang dihasilkan sesuai yang diharapkan maka dapat dikatakan bahwa sistem 
lolos dari pengujian  black-box. Dalam sistem ini pengujian dilakukan dengan menjalankan 
proses input data dan order mobil. 
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4.2.1 Pengujian input data pengadaan 
 

Tabel 4.1  Pengujian input data mobil 
 

Pengujian ke‐1 
Memasukkan data mobil 

Kondisi 
Awal 

Form input mobil 

 
Proses  Entri data mobil dan keterangannya 

Keluaran 

 

Menampilkan daftar mobil yang telah di input 

Hasil 
Pengujian 

Sesuai 
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4.2.

abel 4.2 pengujian pesan mobil 
 

a mobil 

1 engujian Pesan Mobil 
 
P

T

Pengujian ke‐2 
Pengujian menu untuk menyew

Kondisi 
Awal 

List Mobil dan Form Pesan Mobil 

 
Dan 

Proses    mobil  setelah  memilih  mobil  yang  di 
kehendaki 
 Pemesanan
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Keluaran 

 

pilkan keranjang  daftar pesanan Menam

Hasil
Pengujian 

Sesuai  

 
 
 

5. PENUT
        5

erdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pembangunan aplikasi e-
pulan sebagai 

1. 
FA Transport para calon penyewa 

perusahaan menjadi lebih cepat dalam pembuatan laporan 
karena  staff  yang bersangkutan  tidak harus mencari data-data yang sudah 

        5

n atau maintenance terhadap software dan hardware yang ada. 
. Hendaknya dibuat pelatihan secara berkala bagi para pegawai dalam penggunaan 

hardware dan software. 

UP 
.1 Kesimpulan 

B
commerce pada  Rental Mobil HAFA Transport, maka dapat ditarik beberapa kesim
berikut :  

Aplikasi ini dapat memberi informasi secara detail dan akurat mengenai  
mobil-mobil yang disewakan Rental Mobil HA
secara online, sehingga perusahaan terbantu dalam mempromosikan mobil dan 
memperluas jaringan dengan efektif dan efisien.  

2. Aplikasi ini mempermudah perusahaan dalam proses pengolahan transaksi dan 
pengelolaan data yang terjadi di Rental Mobil HAFA Transport.  

3. Aplikasi ini membantu  

diarsipkan sebelumnya.. 

.2 Saran 
Dalam perancangan jaringan baru ini masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi, 

untuk itu kami memberikan saran kepada User yaitu : 

1. Setiap beberapa kurun waktu perlu diadakan evaluasi terhadap sistem baru yang 
digunakan untuk penyesuaian. 

 Perlu diadakan perawata2.
3
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