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ABSTRAK

PT. Sadulur Karya Bersama (SKB Trans) adalah perusahaan yang bergerak dibidang transport  dan
bidang  jasa  penyewaan  armada.  Dalam  bidang  jasa  penyewaan  armada  banyak  berbagai  armada  yang
ditawarkan  mulai  dari  truck,  crane,  trailer  hingga  alat  berat.  Dengan  banyaknya  kategori  armada  yang
ditawarkan SKB Trans pun berkembang pesat dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan tambang dan
instansi pemerintahan untuk pembangunan di daerah Kalimantan. 

Pada  SKB  Trans,  kegiatan  untuk  penyewaan  armada,  keuangan  dan  jadwal  armada  masih
menggunakan pembukuan manual dan Microsoft Excel untuk laporan perbulan atau pertahunnya. Dilihat dari
pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, banyak sekali perusahaan yang menggunakan web dalam
melaksanakaan tugas operasionalnya.  Hal ini  menyebabkan suatu perusahaan dituntut  membutuhkan sebuah
sistem informasi yang berbasis web yang dapat menunjang kinerja perusahaan tersebut.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah sistem informasi manajemen yang dapat mempermudah dalam
proses manajemen penyewaan, laporan keuangan baik perbulan maupun pertahun dan jadwal armada . Selain
itu  sistem ini juga memudahkan penyewa dalam memilih kategori armada yang dibutuhkan lengkap dengan
harga sewa armada, jumlah armada dan tanggal sewa armada tersebut.
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ABSTRACT

Pt.. Sadulur Karya Bersama (SKB Trans) is a company engaged in transport and fleet rental services.
In the field of fleet rental services many various fleets are offered ranging from trucks, cranes, trailers to heavy
equipment. With the many categories of fleet offered by SKB Trans also grew rapidly by working with several
mining companies and government agencies for development in kalimantan. 

At SKB Trans, activities for fleet rental, finance and fleet schedules still use manual bookkeeping and
Microsoft Excel for monthly or yearly reports. Judging from the rapid development of information technology
today, many companies  use the web in carrying out their operational tasks.  This causes a company to be
required to need a web-based information system that can support the company's performance.

Hasil  akhir daripenelitianthis  adalah management information  system yang  dapatmempermudah
dalam  proses  rental management,  financial  statements  both  monthly  and  annually  and  fleet  schedule.
Seother itu this system  juga memudahkan tenantdalam choose the required fleet category complete with fleet
rental price, number of fleets and the rental date of the fleet.
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PENDAHULUAN

PT. Sadulur Karya Bersama (SKB Trans) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang transport dan
bidang jasa penyewaan alat berat.  Dalam bidang transpot SKB Trans mampu melayani perjalanan pengiriman
barang via darat, laut dan juga udara. Dalam bidang jasa penyewaan SKB Trans bekerja sama dengan beberapa
perusahaan tambang dan bisnis alat berat yang berada di Kalimantan. 

SKB Trans  menjalankan usaha  dengan penuh komitmen untuk terus  tumbuh berkembang semakin
pesat,  “Your partner in logistic service” seperti itulah komitmen yang selalu dipegang oleh SKB Trans, selalu
berusaha menjadi partner terbaik untuk instansi pemerintah, swasta ataupun perorangan.

Pada SKB Trans,  informasi kegiatan armada  masih menggunakan Microsoft Excel, melalui telepon dan
untuk  kegiatannya dituliskan dalam buku. Hal ini akan menyebabkan kegiatan armada menjadi kurang efisien
dan masih sering terjadi kesalahan dalam pengetikan atau penulisan sehingga kegiatan armada terkadang harus
diulang hal ini juga menyebabkan banyaknya kertas yang terbuang dan memakan waktu yang cukup lama.

Adapun dalam hal pengarsipan masih banyak terdapat kekurangan, karena data bersifat hardcopy atau
masih dalam bentuk pembukuan manual. Hal ini menyebabkan pengarsipan menjadi kurang efektif dikarenakan
data yang mudah rusak dan hilang. Karena itu diperlukan sistem informasi berbasis web yang dapat mendukung
kegiatan  armada,  agar  lebih  mempermudah kepala  armada  dan  admin  bertukar  informasi  tentang  kegiatan
armada, serta pengarsipan berkas yang menjadi lebih efisien dan cepat.

Sistem  informasi  penyewaan  yang  sekarang  diterapkan  pada  SKB  Trans  masih  menggunakan
pembukuan manual  sama seperti  penelitian pada PT. Indo Truck Citra  Pramata Jambi yang mengolah data
informasi  dengan bantuan pembukuan manual.  Oleh karena  itu,  penelitian ini  bertujuan memberikan  solusi
untuk  permasalahan  yang  terjadi  dengan  menawarkan  aplikasi  penyewaan  alat  berat  menggunakan  bahasa
pemrograman PHP, database MySQL dan menggunakan pendekatan model sistem  unified model languange
menghasilkan  usecase  diagram,  activity  diagram,  class  diagram,  dan  flowchart  diagram.  Sistem  baru
menghasilkan output yang dapat mengelola dan menampilkan data alat berat, data penyewaan alat berat, data
pembayaran alat berat dan data forum.(Iskandar, Fendy et. all, 2017)

  Penelitian terkait lainnya adalah peneilitan pada PT. Tri Harfi Mandiri yang merupakan salah satu
perusahaan  bidang  jasa  alat  berat,  namun  dalam  proses  aktifitas  penyewaan  alat  berat  ini  masih  terdapat
beberapa kendala dalam melakukan penetapan biaya sewa dengan cepat, karena dalam penetapan biaya sewa
belum terdapat tool yang baku, sehingga penetapan biaya sewa sangat dipenuhi oleh subjekfitas pribadi, kondisi
ini mengakibatkan tidak adanya kepastian harga sewa, juga proses data sering tumpang tindih data, sehingga
jika ingin mengevaluasi dan menganalisa data pelanggan akan menjadi sulit. Aplikasi ini memberikan informasi
seputar penyewaan, pengembalian, serta pemberian informasi kepada penyewa tentang jenis alat-alat berat yang
tersedia.  Program aplikasi  ini  juga menghasilkan tampilan beberapa berupa laporan seputar  penyewaan alat
berat.  Perancangan program aplikasi  pada PT. Tri Harfi  Mandiri menggunakan Visual basic sebagai bahasa
pemrograman dan Microsoft Access sebagai basis data.(Ekawati, Fakhwati, 2018).

METODE

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Literatur

Studi literatur dilakukukan untuk mendapatkan data penunjang dalam penelitian, adapun data yang didapatkan
berupa jurnal, skripsi dan baca-bacaan yang terkait dengan judul penelitian.

2. Observasi 
Observasi yang langsung dilakukan di lapangan guna mendapatkan rancangan aplikasi yang sesuai dengan

kebutuhan kinerja pada PT. Sadulur Karya Bersama (SKB Trans). Dengan melakukan observasi di perusahaan
tersebut ketika melakukan PKL pada bulan Agustus sampai dengan September 2019. Dari observasi selama dua
bulan  tersebut  didapatkan  hasil yang kurang  efisiensi  ketika  akan  mengolah  data  manajemen  persewaan,
keuangan dan jadwal armada di perusahaan tersebut.

3. Wawancara 
Wawancara  dilakukan  kepada  sekertaris  utama  di  PT.  Sadulur  Karya  Bersama  (SKB  Trans) yaitu  Lily

Maranita,  S.AB  guna mendapatkan data yang diperlukan dan membuat rancangan aplikasi  demi tercapainya
target  aplikasi  yang mampu membantu kebutuhan dan kinerja  karyawana di  perusahaan tersebut.  Dan juga
dilakukan wawancara di  perusahaan tersebut ketika sedang melaksanakan PKL pada bulan  Agustus sampai
dengan September 2019. Dari wawancara yang telah dilakukan bahwa para karyawan masih kesusahan dalam
membuat laporan manajemen persewaan dan sering terjadi kesalahan karena masih dilakukan secara pembukuan
manual.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Use Case Diagram

Menurut (Rosa A. S dan M. Shalahuddin, 2013) menyatakan bahwa “Use case atau  Diagram use case
merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan
sebuah interaksi antara satu sama lain atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat”.

Gambar 1. 1 Use Case Diagram

2. Activity Diagram

Menurut (Rosa A. S dan M. Shalahuddin, 2013) menyatakan bahwa “Activity Diagram me nggambarkan
workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat
lunak. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa
yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem”. 

Gambar 1. 2 Activity Diagram Admin

Gambar 3. 1 Activity Diagram Penyewa

Gambar 1. 3 Activity Diagram penyewa



3. Sequence Diagram

Menurut (Rosa A. S dan M. Shalahuddin, 2013) menyatakan bahwa “Sequence Diagram menggambarkan
kelakuan objek pada  use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan
diterima antar objek. Sequence diagram menunjukan urutan event kejadian dalam suatu waktu”.

Gambar 1. 4 Sequence Diagram Admin

Gambar 1. 5 Sequence Diagram Penyewa

4. Class Diagram
Menurut  (Rosa  A.  S  dan  M.  Shalahuddin,  2013)  menyatakan  bahwa  “Class  Diagram menggambarkan

struktur sistem dari segi pendifinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem”.

Gambar 1. 6 Class  Diagram



Berikut ini Relasi Tabel Siste Informasi Manajemen Persewaan, Keuangan dan Jadwal Armada Berbasis Web
pada PT. Sadulur Karya Bersama (SKB Trans) :

Gambar 1. 7 Relasi Tabel

HASIL TAMPILAN APLIKASI

Berikut adalah perancangan antarmuka masukan Sistem Informasi Manajemen Persewaan, Keuangan
dan Jadwal Armada Berbasis Web Pada PT. Sadulur Karya Bersama (SKB Trans)  :

1. Form Login Penyewa
Form login penyewa untuk masuk kedalam menu utama sesuai dengan hak akses untuk menyewa dengan

cara memasukkan nama username dan password.

Gambar 1. 8 Tampilan Form Login Penyewa



2. Form Daftar Penyewa
Form daftar penyewa untuk penyewa yang belum mempunyai akun, jika penyewa belum mempunyai akun

tidak bisa melakukan transaksi sewa armada.

Gambar 1. 9  Form Daftar Penyewa

3. Tampilan Menu Utama
Menu utama terdapat informasi beberapa armada terbaru yang bisa disewa dan beberapa sub menu.

Gambar 1. 10  Tampilan Menu Utama

4. Sub Menu Daftar Armada
Sub menu daftar armada adalah sub menu yang terdapat pada menu utama yang terdiri dari beberapa pilihan

armada yang bisa disewakan.

Gambar 1. 11 Tampilan Sub Menu Daftar Armada



5. Form Pembayaran

Adapun tampilan form pembayaran yang berfungsi untuk penyewa input bukti pembayaran dan informasi
armada yang disewa beserta total bayar.

Gambar 1. 12 Tampilan Form Pembayaran

6. Tampilan Menu Utama Admin
Menu utama untuk admin menampilkan beberapa submenu data master (jenis, merk, armada, karyawan),

transaksi, pengeluaran, pelanggan, user dan laporan.

Gambar 1. 13 Tampilan Form Menu Utama Admin

7. Form Data Armada
Adapun tampilan form data armada menampilkan data armada, tambah, ubah dan hapus.

Gambar 4. 1 Tampilan Form Data Armada



8. Form Transaksi
Adapun tampilan form transaksi yang berfungsi untuk menampilkan informasi transaksi dan button untuk

memproses transaksi.

Gambar 1. 14 Tampilan Form Transaksi

9. Form Sub Menu Laporan
Adapun tampilan form tampilan sub menu laporan yang berfungsi menampilkan pengelolaan data laporan

pelanggan, laporan karyawan, laporan pengguna, laporan denda, laporan armada, laporan pembayaran, laporan
laba rugi, laporan transaksi perbulan dan pertahun.

Gambar 1. 15  Tampilan Form Sub Menu Laporan
10. Laporan Data Transaksi Perbulan

Adapun tampilan  laporan  data transaksi  perbulan  yang berfungsi  untuk menampilkan  laporan  transaksi
perbulan dengan detail dan button untuk mencetak laporan.

Gambar 1. 16 Laporan Data Transaksi Perbulan



PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan  maka diperoleh beberapa kesimpulan
sebagai berikut :

1. Sistem  komputerisasi  yang  dihasilkan  adalah  Sistem  Informasi  Manajemen  Persewaan,  Keuangan  dan
Jadwal Armada Berbasis Web Pada PT. Sadulur Karya Bersama (SKB Trans)

2. Pengolahan data yang lebih efisien dan efektif dapat menunjang kinerja instansi dalam pengolahan laporan
laba rugi, transaksi perbulan dan pertahun.

3. Sebelum adanya sistem komputerisasi ini, pengolahan data memakan waktu yang cukup lama. 

4. Dengan adanya sistem komputerisasi ini, pengolahan data persewaan, keuangan dan jadwal armada menjadi
lebih  mudah,  mempercepat  pembuatan  laporan  dan  menghasilkan  laporan  yang  lebih  efisien  serta
menghindari banyaknya kertas yang terbuang.

5. Penyewa menjadi lebih mudah dalam melakukan penyewaan armada dan mengetahui informasi armada lebih
detail sebelum melakukan penyewaan.

B. Saran

Dalam  meningkatkaan  kinerja  dari  Sistem  Informasi  Manajemen  Persewaan,  Keuangan  dan  Jadwal
Armada yang bertujuan memberikan kemudahan bagi pihak perusahaan, maka penulis memberikan beberapa
saran yaitu :

1. Sistem yang berbasis web in dapatt dikembangkan menjadi system yang berbasis android agar  menjadi lebih
kompleks dan bias diakses menggunakann smartphone dimanapun.

2. Pengembangan  dalam  segi  informasi  kegiatan  persewaan  lebih  detail  dengan  menambahkan  informasi
operator atau driver yang bekerja
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