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Alif Transport adalah salah satu usaha yang bergerak dibidang 

penyewaan kendaraan dan tour wisata yang ada di provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Alif Transport didirikan pada 

tahun 1999 dan hingga saat ini memiliki lebih dari 100 unit 

kendaraan. Alif Transport melayani  penyewaan kendaraan 

dan tour wisata baik itu perorangan maupun untuk perusahaan 

besar dan kecil. 

Pengelolaan transaksi di Alif Transport saat ini masih 

menggunakan pencatatan secara manual, dimana semua 

pengelolaan data seperti transaksi penyewaan dan 

pengembalian kendaraan, pengelolaan data kendaraan, 

pengelolaan data konsumen, pengelolaan data keuangan, 

pengelolaan data mitra, pengelolaan data bagi hasil dan 

pengelolaan seluruh data yang ada diusaha ini masih 

menggunakan Microsoft Excel. Hal ini menyebabkan 

pengelolaan data menjadi tidak efektif dan efisien. Semisal 

untuk pengelolaan keuangan sangat rentan terjadi kesalahan-

kesalahan dan proses perhitungan yang lebih lambat karena 

Customer Service harus memasukkan rumus perhitungan 

secara manual. Pemesanan kendaraan dan tour wisata yang 

selama ini dilakukan dengan menghubungi melalui Whatsapp 

dan sms, dengan adanya sistem yang dikembangkan akan bisa 

melakukan reservasi secara langsung melalui website. Untuk 

itulah dibuat Sistem Informasi Penyewaan Kendaraan dan 

Tour Wisata berbasis Web di Alif Transport Yogyakarta. 

Metodologi dalam pembuatan skripsi berjudul Rancang 

Bangun Sistem Informasi Penyewaan Kendaraan dan Tour 

Wisata Berbasis Web (Studi Kasus:Alif Transport 

Yogyakarta) ini diantaranya adalah analisis sistem, metode 

perancangan, pembuatan activity diagram, perancangan basis 

data dan perancangan antar muka (interface). 

 
Kata kunci : sistem informasi, rental mobil, paket wisata, php 

I.  PENDAHULUAN 

Salah satu usaha rental kendaraan dan tour wisata yang 

berkembang pada saat ini yaitu Alif Transport. Alif Transport 

adalah salah satu penyedia layanan penyewaan kendaraan dan 

tour wisata yang ada di provinsi Yogyakarta. Alif Transport 

menyewakan berbagai jenis mobil dan sepeda motor dari 

berbagai merk, tipe, harga, dan fasilitas yang ada dimasing-

masing kendaraan. Juga terdapat pilihan paket wisata yang 

tersedia. Terdapat beberapa masalah yang perlu diselesaikan 

di usaha ini. Masalah-masalah tersebut diantaranya yaitu: 

pertama, penyajian informasi layanan yang kurang lengkap 

dan detail. Kedua, sistem pemesanan kendaraan yang kurang 

efektif dan efisien. Ketiga masalah pengelolaan transaksi yang 

tidak efektif dan efisien. dan yang keempat adalah  masalah 

pengelolaan bagi hasil dengan mitra yang tidak efektif, tidak 

efisien dan transparan. 

II. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Membuat sistem yang mampu menyelesaikan 

masalah yang ada di perusahaan transportasi dalam 

hal penyajian informasi layanan yang mereka miliki. 

2. Membuat sistem yang bisa meningkatkan efektifitas 

dan efisiensi dalam hal pemesanan kendaraan dan 

tour wisata. 

3. Membuat sistem yang mampu meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan transaksi 

perusahaan transportasi. 

4. Membuat sistem yang mampu meningkatkan 

efektifitas, efisiensi dan transparasi dalam hal bagi 

hasil dengan mitra usaha.  

III. ANALISA KEBUTUHAN SISTEM 

Pada tahap perancangan dan implementasi sebuah 

sistem, diperlukan analisa kebutuhan perangkat lunak tersebut 

untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan perangkat yang akan 

dibuat nantinya, yaitu dengan mengidentifikasi dan 



mengevaluasi hal-hal yang diperlukan untuk pembuatan 

Sistem Informasi Penyewaan Kendaraan dan Tour Wisata ini. 

Adapun metode analisa yang akan digunakan untuk 

pembuatan sistem informasi ini antara lain : 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

mengumpulkan referensi, literatur dari buku, jurnal dan 

studi kasus yang terkait dengan sistem informasi 

penyewaan, sistematika penulisan dan cara penyelesaian 

masalah-masalah yang ada pada transaksi penyewaan 

beserta operasional usahanya.   

b. Wawancara 

Tahap ini peneliti melakukan wawancara kepada 

pemilik Alif Transport dan Customer Service guna 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan.  Hasil dari 

wawancara ini diantaranya yaitu penjelasan tentang 

sistem yang ada saat ini yang masih belum menyajikan 

layanan usahanya secara lengkap dan detail, situs Alif 

Transport belum memiliki sistem pemesanan yang tepat, 

transaksi penyewaan masih diinputkan secara manual ke 

Microsoft Excel dan bagi hasil usaha dengan mitra belum 

transparan dan cepat. 

 

Analisis Kebutuhan Proses 

a. Proses manajemen profile 

Pada proses manajemen profil ini memiliki 

masukan berupa data profil dan memiliki 

keluaran berupa informasi profil 

b. Proses manajemen mobil 

Pada proses manajemen mobil ini memiliki 

masukan berupa data mobil dan memiliki 

keluaran berupa informasi mobil 

c. Proses manajemen sepeda motor 

Pada proses manajemen sepeda motor ini 

memiliki masukan berupa data sepeda motor 

dan memiliki keluaran berupa informasi 

sepeda motor 

d. Proses manajemen paket tour wisata 

Pada proses manajemen paket wisata ini 

memiliki masukan berupa data paket wisata 

dan memiliki keluaran berupa informasi 

paket wisata 

e. Proses manajemen pemesanan mobil 

Pada proses manajemen pemesanan mobil 

ini memiliki masukan berupa data 

pemesanan mobil dan memiliki keluaran 

berupa informasi pemesanan mobil 

f. Proses manajemen pemesanan sepeda 

motor 

Pada proses manajemen pemesanan sepeda 

motor ini memiliki masukan berupa data 

pemesanan sepeda motor dan memiliki 

keluaran berupa informasi pemesanan 

sepeda motor 

g. Proses manajemen pemesanan paket 

wisata 

Pada proses manajemen pemesanan paket 

wisata ini memiliki masukan berupa data 

pemesanan paket wisata dan memiliki 

keluaran berupa informasi pemesanan paket 

wisata 

h. Proses manajemen pengembalian mobil 

Pada proses manajemen pengembalian mobil 

ini memiliki masukan berupa data 

pengembalian mobil dan memiliki keluaran 

berupa informasi pengembalian mobil 

i. Proses manajemen pengembalian sepeda 

motor 

Pada proses manajemen pengembalian 

sepeda motor ini memiliki masukan berupa 

data pengembalian sepeda motor dan 

memiliki keluaran berupa informasi 

pengembalian sepeda motor 

j. Proses manajemen pengembalian paket 

tour wisata 



Pada proses manajemen pengembalian paket 

wisata ini memiliki masukan berupa data 

pengembalian paket wisata dan memiliki 

keluaran berupa informasi pengembalian 

paket wisata 

k. Proses manajemen laporan transaksi 

mobil 

Pada proses manajemen laporan transaksi 

mobil ini memiliki keluaran berupa 

informasi laporan transaksi mobil 

l. Proses manajemen laporan transaksi 

sepeda motor 

Pada proses manajemen laporan transaksi 

motor ini memiliki keluaran berupa 

informasi laporan transaksi motor 

m. Proses manajemen laporan transaksi tour 

wisata 

Pada proses manajemen laporan transaksi 

paket wisata ini memiliki keluaran berupa 

informasi laporan transaksi paket wisata 

n. Proses manajemen konsumen 

Pada proses manajemen konsumen ini 

memiliki masukan berupa data konsumen 

dan memiliki keluaran berupa informasi 

konsumen 

o. Proses manajemen Customer Service 

Pada proses manajemen Customer Service 

ini memiliki masukan berupa data Customer 

Service dan memiliki keluaran berupa 

informasi Customer Service 

p. Proses manajemen mitra 

Pada proses manajemen mitra ini memiliki 

masukan berupa data mitra dan memiliki 

keluaran berupa informasi mitra 

q. Proses manajemen bagi hasil dengan 

mitra 

Pada proses manajemen bagi hasil dengan 

mitra ini memiliki masukan berupa data bagi 

hasil dengan mitra dan memiliki keluaran 

berupa informasi bagi hasil dengan mitra 

r. Proses manajemen supir 

Pada proses manajemen supir ini memiliki 

masukan berupa data supir dan memiliki 

keluaran berupa informasi supir 

s. Proses manajemen pengeluaran 

Pada proses manajemen pengeluaran ini 

memiliki masukan berupa data pengeluaran 

dan memiliki keluaran berupa informasi 

pengeluaran 

t. Proses manajemen pemasukan 

Pada proses manajemen pemasukan ini 

memiliki masukan berupa data pemasukan 

dan memiliki keluaran berupa informasi 

pemasukan 

u. Proses manajemen pajak kendaraan 

Pada proses manajemen pajak kendaraan ini 

memiliki masukan berupa data pajak 

kendaraan dan memiliki keluaran berupa 

informasi pajak kendaraan 

v. Proses manajemen biaya perawatan 

mobil 

Pada proses manajemen biaya perawatan 

mobil ini memiliki masukan berupa data 

biaya perawatan mobil dan memiliki 

keluaran berupa informasi biaya perawatan 

mobil 

w. Proses manajemen biaya perawatan 

sepeda motor 

Pada proses manajemen biaya perawatan 

sepeda motor ini memiliki masukan berupa 

data biaya perawatan sepeda motor dan 

memiliki keluaran berupa informasi biaya 

perawatan sepeda motor 

 



IV. PERANCANGAN 

 

Gambar 1 DFD Level 0 

DFD level 0 ini menjelaskan tetang gambaran umum 

dari seluruh sistem rental kendaraan dan tour wisata di 

Alif Transport. Pada level ini terlihat arus data yang 

mengalir dari dan menuju sistem. Terlihat ada 4 

pengguna yang terlibat di sistem ini, yaitu admin, 

Customer Service, Mitra dan Konsumen. Masing-

masing pengguna mengirim data kesistem dan menerima 

informasi dari sistem. Pertama, dari sisi Admin. Admin 

mengirim data ke sistem berupa data username, 

password, profil, dan data Customer Service. Kemudian 

admin juga menerima informasi dari sistem berupa 

informasi profil, Customer Service, mobil, sepeda 

motor, paket tour wisata, laporan transaksi mobil, 

laporan transaksi sepeda motor, laporan transaksi paket 

tour wisata, konsumen, mitra, bagi hasil dengan mitra, 

supir, pengeluaran, pemasukan, dan pajak kendaraan. 

Kedua, dari sisi Customer Service. Customer Service 

mengirim data ke sistem berupa data username, 

password, profil, mobil, sepeda motor, paket tour wisata, 

pemesanan mobil, pemesanan sepeda motor, pemesanan 

paket wisata, pengembalian mobil, pengembalian sepeda 

motor, pengembalian paket wisata, laporan transaksi 

mobil, laporan transaksi sepeda motor, laporan transaksi 

paket tour wisata, konsumen, mitra, bagi hasil dengan 

mitra, supir, pengeluaran, pemasukan, pajak kendaraan, 

biaya perawatan mobil, biaya perawatan sepeda motor. 

Customer Service juga menerima informasi dari sistem 

berupa informasi profil, mobil, sepeda motor, paket tour 

wisata, pemesanan mobil, pemesanan sepeda motor, 

pemesanan paket wisata, pengembalian mobil, 

pengembalian sepeda motor, pengembalian paket wisata, 

laporan transaksi mobil, laporan transaksi sepeda motor, 

laporan transaksi paket tour wisata, konsumen, mitra, 

bagi hasil dengan mitra, supir, pengeluaran, pemasukan, 

pajak kendaraan, biaya perawatan mobil, biaya 

perawatan sepeda motor. Ketiga, dari sisi Mitra. Mitra 

mengirim data ke sistem berupa data username, 

password dan profil. Mitra juga menerima informasi 

dari sistem berupa informasi mobil, sepeda motor, paket 

wisata, laporan transaksi mobil, laporan transaksi sepeda 

motor, laporan transaksi paket wisata, konsumen, bagi 

hasil, pajak kendaraan. Keempat, dari sisi  Konsumen.  

Konsumen mengirim data ke sistem berupa data 

username, password, profil, pemesanan mobil, 

pemesanan sepeda motor, pemesanan paket wisata, 

pengembalian mobil, pengembalian sepeda motor, 

pengembalian paket wisata. Konsumen juga menerima 

informasi dari sistem berupa informasi profil, mobil, 

sepeda motor, paket wisata, pemesanan mobil, 

pemesanan sepeda motor, pemesanan paket wisata, 

pengembalian mobil, pengembalian sepeda motor, 

pengembalian paket wisata.  

V. IMPLEMENTASI 

Dari sisi konsumen 

Konsumen memiliki kemampuan untuk memesan mobil, 

sepeda motor dan paket wisata. Konsumen juga dapat 

mengelola pemesanan yang telah mereka lakukan, misalnya 

menyunting pemesanan kendaraan maupun paket wisata yang 

telah mereka lakukan. Konsumen dapat melihat data 

pengembalian layanan yang mereka pesan. Selain itu, 

konsumen juga dapat mengelola profil mereka. Disini hanya 

ditampilkan proses pemesanan dan pengelolaan layanan yang 

dipesan oleh konsumen tersebut. 



 
Gambar 2 Halaman Konsumen setelah login 

Dari sisi Customer Service 

Customer Service memiliki kemampuan untuk mengelola 

pemesanan mobil, sepeda motor dan paket wisata yang telah 

dilakukan oleh konsumen, seperti mengkonfirmasi pemesanan 

layanan, menyunting pemesanan layanan, melakukan 

konfirmasi pengembalian dan menyunting konfirmasi 

pengembalian tersebut. Disini hanya ditampilkan proses 

konfirmasi pemesanan dan pengelolaan layanan yang dipesan 

oleh konsumen, konfirmasi pengembalian dan menyunting 

data pengembalian layanan tersebut. 

Secara umum, Customer Service memiliki peranan sebagai 

berikut : 

a. Mengelola pemesanan dan pengembalian 

layanan yang ada (mobil, sepeda motor, paket 

wisata) 

b. Mengelola data layanan, meliputi tambah, edit, 

lihat, dan hapus layanan (mobil, sepeda motor, 

paket wisata) 

c. Mengelola data laporan transaksi mobil, sepeda 

motor, dan paket wisata. 

d. Mengelola data perawatan sepeda motor 

dan mobil. 

e. Mengelola data konsumen 

f. Mengelola data mitra dan kendaraan milik mitra 

g. Mengelola data supir 

h. Mengelola data pemasukan 

i. Mengelola data pengeluaran 

j. Mengelola data pajak kendaraan 

k. Mengelola profil mereka sendiri 

 

Gambar 3 Halaman Customer Service Setelah Login 

Dari sisi Mitra 

Mitra memiliki kemampuan untuk melihat transaksi yang 

terjadi di Alif Transport. Disini, hanya akan ditampilkan 

proses mitra untuk melihat bagi hasil mobil ataupun sepeda 

motor yang mereka titipkan di Alif Transport Yogyakarta 

Secara umum, mitra dapat: 

a. Melihat laporan transaksi mobil, sepeda motor 

dan paket wisata 

b. Melihat data mobil, sepeda motor dan paket 

wisata 

c. Melihat data konsumen 

d. Melihat data pajak kendaraan 

e. Melihat data pemasukan dan pengeluaran 

f. Melihat data bagi hasil mobil dan sepeda motor 

yang mereka titipkan ke Alif Transport 

g. Mengelola profil mereka sendiri 



 

Gambar 4 Halaman Mitra Setelah Login 

Dari sisi Admin 

Halaman admin dikelola oleh pemilik Alif Transport. 

Tujuannya untuk mengetahui jalannya usaha yang dimilikinya. 

Disini, hanya akan ditampilkan proses admin untuk mengelola 

data Customer Service. 

Secara umum, admin dapat: 

a. Melihat laporan transaksi mobil, sepeda motor 

dan paket wisata 

b. Melihat data mobil, sepeda motor dan paket 

wisata 

c. Melihat data konsumen 

d. Melihat data mitra 

e. Mengelola data Customer Service 

f. Melihat data pajak kendaraan 

g. Melihat data pemasukan dan pengeluaran 

h. Melihat data bagi hasil mobil dan sepeda motor 

mitra 

i. Mengelola profil mereka sendiri 

 

Gambar 5 Halaman Admin Setelah Login 

VI. KESIMPULAN 

Berdasarkan teori, perancangan, implementasi dan 

pengujian Sistem Informasi Penyewaan Kendaraan dan Tour 

Wisata di Alif Transport Yogyakarta, maka dapat disimpulkan 

: 

1. Sistem Informasi Penyewaan Kendaraan dan Tour 

Wisata di Alif Transport Yogyakarta dapat 

menampilkan informasi layanan yang tersedia dengan 

lebih detail dan lebih lengkap. 

2. Sistem Informasi Penyewaan Kendaraan dan Tour 

Wisata di Alif Transport Yogyakarta memudahkan 

konsumen dalam melakukan pemesanan kendaraan dan 

paket wisata yang tersedia di perusahan ini. 

3. Pemesanan layanan dapat dilakukan dengan lebih cepat 

dan akurat dibandingkan dengan metode lama seperti 

SMS ataupun pemesanan melalui panggilan telepon. 

Hal ini dikarenakan perhitungan biaya pemesanan 

dilakukan secara otomatis sehingga hasil perhitungan 

penyewaan layanan dapat lebih cepat dan lebih akurat. 

4. Pengelolaan transaksi pemesanan dan pengembalian 

layanan yang ada menjadi lebih efektif dan efisien. 

Pada proses konfirmasi pemesanan dan konfirmasi 

pengembalian semua perhitungan dilakukan secara 



otomatis sehingga menghemat waktu dan meningkatkan 

akurasi pada proses transaksi pemesanan dan 

pengembalian. 

5.       Aplikasi ini membantu meningkatkan kepercayaan mitra        

kepada perusahaan Alif Transport, karena seluruh transaksi 

penyewaan dan pengembalian mobil, pengeluaran dan 

pemasukan, informasi bagi hasil dapat dilihat oleh mitra, dan 

mitra secara otomatis mengetahui penghasilan yang mereka 

dapatkan berdasarkan rentang waktu tertentu 

 

VII SARAN 

Dari sistem yang telah dibuat, terdapat beberapa 

kekurangan dan kelemahan untuk diperbaiki lebih lanjut 

sehingga menghasilkan sistem yang lengkap untuk sebuah 

usaha penyewaan kendaraan dan paket wisata. Sehingga 

harapan penulis untuk pengembang aplikasi sejenis ini 

diantaranya : 

1. Membuat sistem diskon untuk masing-masing 

layanan yang ada. Karena dihari-hari tertentu usaha 

penyewaan kendaraan dan paket wisata  

2. memberikan potongan harga untuk 

konsumen.Membuat fitur ketersediaan kendaraan, 

baik itu kendaraan milik sendiri, milik mitra, maupun 

milik perusahaan rental rekanan (partner) 
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