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ABSTRAK 

 

Rental mobil merupakan usaha yang dapat membantu masyarakat jika memerlukan jasa rental mobil 

atau kendaraan senbagai  keperluan pribadi dan keperluan perusahaan.Veraren Mobil salah satu Retal mobil 

yang ada di Banjarmasin yang letaknya di Jl. Sultan Adam gg NusaIndah RT.36 No.6. Veraren mobil sendiri 

masih menggunakan sistem manual, veraren mobil tidak mempunyai sistem penyimpanan database yang 

efesien sehingga semua data masih disimpan kedalam sebuah buku.Veraren Mobil merupakan sistem 

informasi yang dirancang untuk memudahkan pengusaha rental mobil dalam hal merawat data master, data 

transaksi dan laporan. Sistem informasi yang sedang dirancang ini juga bisa mempermudah pengusaha rental 

mobil untuk mengawas maupun mengontrol bisnis rental dimana saja selama ada jaringan internet. Veraren 

Mobil ini diharapkan bisa membantu mempermudah mengelola data dengan efektif dan efisien. 

 

Kata Kunci: : jasa, kendaraan, penyewaan, renntal mobil, sistem informasi. 
 
 

ABSTRACT 

 

Car rental is a business that can help people if they need car or vehicle rental services for personal and corporate 

needs. Veraren Car is one of the car rentals in Banjarmasin which is located on Jl. Sultan Adam gg NusaIndah RT. 36 

No.6. Veraren cars themselves still use a manual system, Veraren cars do not have an efficient database storage system 

so that all data is still stored in a book. Veraren Mobil is an information system designed to make it easier for car rental 

entrepreneurs in terms of maintaining master data, transaction data and reports. The information system that is being 

designed can also make it easier for car rental entrepreneurs to supervise and control the rental business anywhere as 

long as there is an internet network. Veraren Mobil is expected to help make it easier to manage data effectively and 

efficiently. 
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PENDAHULUAN  

Rental mobil merupakan usaha yang dapat membantu masyarakat jika memerlukan jasa rental mobil 

atau kendaraan senbagai  keperluan pribadi dan keperluan perusahaan.Veraren Mobil salah satu Retal mobil 

yang ada di Banjarmasin yang letaknya di Jl. Sultan Adam gg NusaIndah RT.36 No.6. Veraren mobil sendiri 

masih menggunakan sistem manual, veraren mobil tidak mempunyai sistem penyimpanan database yang 

efesien sehingga semua data masih disimpan kedalam sebuah buku. 

Veraren Mobil merupakan sistem informasi yang dirancang untuk memudahkan pengusaha rental 

mobil dalam hal merawat data master, data transaksi dan laporan. Sistem informasi yang sedang dirancang ini 

juga bisa mempermudah pengusaha rental mobil untuk mengawas maupun mengontrol bisnis rental dimana 

saja selama ada jaringan internet. Veraren Mobil ini diharapkan bisa membantu mempermudah mengelola data 

dengan efektif dan efisien. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dirancangkan sebuah Sistem Informasi Rentas Mobil untuk 

mempermudahkan pemilik dalam mengelola bisnis rental mobil tersebut, dari penelitian ini,”penulis 

mengangkat judul  SISTEM INFORMASI RENTAL MOBIL VERAREN BANJARMASIN .” 

 

 

METODE  

Dalam penelitian diperlukan dua buah metode penelitian yaitu Teknik pengumpulan data dan Tahapan 

pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan data 

 

Teknik Pengumpulan Data 

 

1. Observasi 

. Observasi dengan metode ini dapat secara langsung mengamati sistem yang ada atau yang sedang 

berlangsung di Veraren Mobil Banjarmasin. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah untuk pengumpulan data dengan meminta secara langsung dari pihak yang 

bersangkutan agar memberikan keterangan data yang diinginkan supaya data menjadi lebih lengkap dan 

jelas. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini adalah berbentuk program aplikasi yang berbasis web, supaya mebantu pengolahan data 

agar lebih baik dan lebih cepat pada Rental Mobil Veraren Banjarmasin. Diharapkan dengan hasil penelitian ini supaya 

dapat benar-benar bermanfaat dan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. 

 

Analisis sistem yang berjalan 

Sistem pengelolaan rental pada Veraren Mobil pada dasarnya adalah tidak memiliki sistem informasi tersendiri 

dan juga masih sistem manual dalam pengolahan datanya. Selama ini proses pemesannan, pelanggan penncataan masih 

menggunakan buku catatan pemasukan dan dalam pembuatan laporan juga masih menggunakan sistem manual sehingga 

dapat memungkinkan terjadinya kesalahan. 

 

Berikut ini rancangan Use Case, Sequence diagram dan class diagram  yang digunakan dalam membangun program 

aplikasi ini. 

 

a. Use case diagram 

 
 

Gambar  1.1 Use Case Diagram 

 
 

 

 



b. Sequence diagram 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Sequence Diagram 

 
c. Class diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Class Diagram 

 
Implementasi antar muka ( user interface implementation ) yang diramcang dengan menggunakan bahasa 

pemograman PHP pada Sistem Informai Rental Mobil Veraren Banjarmasin sebagai berikut: 

 
a. Menu Utama 

Halaman utama atau menu utama adalah tanpilan awal dari sistem. Halaman utama mempunyai beberapa menu. 

Berikut adalah tampilah menu utama : 

 

 

 

 

 

 



 
Gambar 1.4 Form Menu 

 
b.  Input Data Pelanggan 

Merupakan menu untuk menginput atau memasukan Data Pelanggan yang terdiri dari Nik KTP, Nama 

Pelanggan, Alamat, email dan Telepon. 

 
Gambar 1.5 Input Data Pelanggan 

 

c. Menu Input Data Mobil  

Merupakan menu untuk menginput atau memasukan Data Mobil yang terdiri dari Gambar, Nama Mobil, 

Kapasitas, Harga Sewa Perhari, dan Keterangan. 

 

 

Gambar 1.6 Menu Input Data Mobil 

 

 



d. Menu Input Data Sopir 

Merupakan menu untuk menginput atau memasukan Data Sopir yang terdiri dari Nama Sopir, Alamat dan No 

Telp. 

 

Gambar 1.6 Menu Input Data Sopir 

 

 
Tampilan laporan merupakan hasil dari suatu sistem berbentuk format laporan data yang dihasilkan oleh sistem. 

Tampilan yang di implementasikan dengan menggunakan bahasa pemograman PHP pada Sistem Infromasi Rental 

Mobil Veraren  Banjarmasin adalah sebagai berikut : 

 

1.  Laporan Pelanggan 

 Merupakan menu untuk menampilkan Laporan atau informasi dari data pelanggan. 

 

Gambar 1.7 Laporan Pelanggan 

2. Laporan Mobil 

Merupakan menu untuk menampilkan Laporan atau informasi dari data mobil. 

 

 
 

Gambar 1.7 Laporan Mobil 



3. Laporan Sopir 

Merupakan menu untuk menampilkan Laporan atau informasi dari data sopir. 

 
Gambar 1.8 Laporan Sopir 

 
PENUTUP 

Hasil dari analisis dan rancangan aplikasi ini dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Dengan dibangunnya aplikasi rental mobil di Veraren Banjarmasin berbasis web ini, diharapkan dapat 

mempermudah dalam melayani kosumen untuk melakukan penyewan mobil. 

2. Dengan dibangunnya Sistem Informasi Rental Mobil di Veraren Banjarmasin berbasis web ini, diharapkan dapat 

mempermudah dalam membuat laporan-laporan . 

   

Adapun beberapa saran yang diusulkan yaitu:  

1. Menambahkan nota pembayaran untuk data pengembalian. 

2. Perkembangan sistem informasi rental mobil berbasis web pada Veraren Mobil Banjarmasin ini diharapkan berupa 

aplikasi berbasis web agar memudahkan dalam pelayanan pemesanan mobil tanpa harus datang langsung. 

3. Menambahkan fasilitas menu promo atau diskon untuk setiap hari besar maupun liburan atau pada hari-hari 

tertentu. 
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