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Abstract—The development of increasingly high-tech led to 

the need for information quickly and accurately in the 

business world becomes more and more is needed. In this 

final project, the authors take a writing material of 

observations on the PT. Sinar Jaya Langgeng Utama. 

Companies engaged in the rental services and shuttle buses 

employees. The author observed the various activities that 

take place at PT. Sinar Jaya Langgeng Utama, among them 

the process of bus rental LIVE and regulations. For this 

reason the author tried to make a final project about the 

design of information systems Web-based tourism bus rental. 

Place an order online and search the Web-based 

information is the best solution to solve the existing 

problems, making it easier to place an order, saving time, 

more affordable and there are many more that can be taken 

to sell online. Therefore the online rental system allows 

consumers to perform rental at PT. Sinar Jaya Langgeng 

Utama. 

 

Intisari—Perkembangan teknologi yang semakin 

tinggi menyebabkan kebutuhan akan informasi yang 

cepat, tepat dan akurat dalam dunia usaha menjadi 

semakin sangat dibutuhkan.Di dalam Tugas Akhir ini, 

penulis mengambil bahan penulisan dari hasil 

pengamatan pada PT. Sinar Jaya Langgeng 

Utama.Perusahaan yang bergerak didalam jasa 

penyewaan bus pariwisata dan antar jemput karyawan. 

Penulis mengamati berbagai kegiatan yang berlangsung 

pada PT. Sinar Jaya Langgeng Utama tersebut, di 

antaranya adanya proses penyewaan bus secra langsung 

dan peraturan yang berlaku. Untuk itulah penulis  

mencoba  membuat Tugas Akhir mengenai perancangan 

sistem informasipenyewaan bus pariwisata berbasis Web. 

Melakukan pemesanan  & pencarian informasi secara 

online berbasis Web merupakan solusi yang terbaik untuk 

memecahkan permasalahan yang ada, sehingga 

memudahkan dalam melakukan pemesanan, lebih 

menghemat waktu, lebih terjangkau dan masih banyak 

lagi kelebihan yang dapat diambil dengan berjualan 

secara online. Maka dari itu dengan sistem penyewaan 

secara online memudahkan konsumen untuk melakukan 

penyewaan pada PT. Sinar Jaya Langgeng Utama. 

 

 

Kata kunci  : Penyewaan, Informasi, Bus Pariwisata, 

Website 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 
Penyewaan adalah sebuah persetujuan dimana sebuah 

pembayaran dilakukan atas penggunaan suatu barang  atau 

properti secara sementara oleh orang lain. Pada 

perkembangannya penyewaan menjadi sebuah kebutuhan 

dimasyarakat, atas barang/jasa yang yang disewakan. 

Umumnya barang yang disewakan adalah sesuatu yang 

digunakan secara berkala. Barang yang dapat disewakan 

bermacam-macam, tarif dan lama sewa disesuaikan dengan 

kebutuhan konsumen.Proses penyewaan akan terus dilakukan 

selama penyewa jasa/barang masih memasarkan unit yang 

akan disewakan. Kegiatan ini tentunya memiliki proses yang 

panjang dari proses pengecekan unit yang akan disewakan, 

negosiasi , transaksi, sampai dengan proses penyewaan itu 

terjadi serta setelahnya. Pada perkembangan teknologi saat ini 

bukan hal yang sulit lagi untuk membuat sebuah program 

aplikasi yang dapat digunakan sebuat perusahaan/penyedia 

layanan jasa untuk mempermudah proses terjadi nya sebuah 

transaksi.  Salah satu perangkat yang digunakan adalah 

komputer, yaitu perangkat yang dapat digunakan untuk 

membantu manusia atau user dalam proses input, pengolahan 

data, penyimpanan data sampai menampilkan hasil output. 

Aplikasi yang sudah berkembang pesat saat ini tidak lagi 

hanya digunakan oleh kalangan tertentu (exclusive). Aplikasi 

Web saat ini sudah digunakan oleh hampir seluruh kalangan 

masyarakat sehingga penggunaan aplikasi websebagai sarana 

mempermudahnya membuat laporan dengan  alternatif yang 

dilirik oleh banyak perusahaan, baik perusahaan besar maupun 

perusahaan kecil. 

Maksud dari penelitian ini adalah : 

1. Mempermudah kinerja karyawan dalam proses 

komunikasi dengan client. 

2. Mempermudah para pengguna mendapatkan informasi 

harga dan penyewaan bus pariwisata. 

 

II. KAJIAN LITERATUR 

 

a. Internet 

―Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas 

dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai 

komputer dari suatu negara ke negara lain diseluruh dunia, 

dimana didalamnya terdapat berbagai sumber daya 

informasi yang dimulai dari statis hingga dinamis dan 

interaktif‖ [3]. 

b. Web 

‖World Wide Web  atau lebih sering dikenal sebagai Web 

adalah suatu layanan sajian informasi yang menggunakan 

konsep hyperlink (tautan), yang memudahkan surfer 

(sebutan para pemakai komputer yang melakukan 
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browsing atau penelusuran informasi melalui internet)‖ 

[2]. 

c. E-Commerce 

―E-Commerceberasal dari dua kata ―E‖ dan ―Commerce‖.  

Kata ―E‖ adalah singkatan dari electronic sedangkan 

commerce perdagangan. Jadi secara bahasa e-commerce 

adalah perdagangan atau perniagaan yang dilakukan 

secara elektronik‖[5]. 

d. HTML 

―HTML (Hyper Text Markup Language) 

merupakanstandard bahasa pemprograman yang populer 

digunakan untuk menampilkan dokumen yang dibuat 

dihalaman web‖ [4]. 

e. MySQL 

―MySQL adalah sebuah database relasional. Pada 

database yang memiliki struktur relasional. Ada tabel-

tabel yang menyimpan data, setiap table terdiri dari 

kolom dan baris. Sebuah kolom mendefinisikan jenis 

informasi apa yang akan disimpan‖ [8]. 

f. PHP 

―PHP (kependekan dari ‗Perl Hypertext 

Preprocessor’)adalah bahasa script yang ditanam disisi 

server‖ [8].  

g. Web Server 

―Web Servermerupakan sebuah perangkat lunak server 

yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS 

dari client yang dikenal dengan web browser dan 

mengirim kembali hasilnya dalam bentuk halaman-

halaman web yang umumnya berbentuk dokumen 

HTML‖[6]. 

h. Web browser 

―Browser merupakan software yang di-install di mesin 

client, berfungsi untuk menerjemahkan tag HTML 

menjadi halaman web‖ [1]. 

i. CSS 

―CSS (CascadingStyle Sheet) adalah Suatu teknologi 

yang digunakan untuk memperindah tampilan halaman 

website (situs)‖[8]. 

j. Javascript 

―Javascript merupakan bahasa pemprograman yang 

digunakan untuk membuat web lebih dinamis dan 

interaktif‖[8]. 

k. Adobe Dreamweaver 6 

―Dreamweaver adalah sebuah HTML editor professional 

untuk mendesain web secara visual dan mengelola situs 

atau halaman web”[7]. 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: metode 

observasi dan metode studi pustaka. 

Metodologi pengembangan sistem perangkat lunak yang 

penulis gunakan adalah model Waterfall. ―Model SDLC air 

terjun (waterfall) sering juga disebut model sekuensial linier 

(sequential linier) atau alur hidup klasik (classic life cycle). 

Model air terjun menyediakan pendekatan alur 

hidupperangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai 

dari analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap 

pendukung (support)‖ [9].  

 

 
 

Sumber: Rossa dan Shalahuddin (2013) 

Gambar 1.  Model Waterfall 

 

Tahapan – tahapan yang ada pada model waterfall secara 

global [9] adalah  

a. Analisis Kebutuhan 

―Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif 

untuk mespesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar 

dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang 

dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat 

lunak pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan‖. 

b. Desain 

―Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang 

fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak 

termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, 

representasi antarmuka, dan prosedur pengodean. Tahap 

ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap 

analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat 

diimplementasikan menjadi program pada tahap 

selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada 

tahap ini juga perlu didokumentasikan‖. 

c. Pembuatan Kode Program 

―Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat 

lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai 

dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain‖. 

d. Pengujian  

―Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi 

lojik dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian 

sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir 

kesalahan (error) dan memastikan keluaran yang 

dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan‖. 

e. Pendukung(support) atau pemeliharaan (maintenance) 

―Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak 

mengalami perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. 

Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang 

muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat 

lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap 

pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses 

pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk 
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perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak 

untuk membuat perangkat lunak baru‖. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Prosedur Sistem Berjalan dalam penelitian ini yaitu 

konsumen yang mencari informasi harga sewa bus, serta 

ketersediaan unit melalui form question pada tampilan 

website. Apabila schedule pemakaian, rute, harga, dan unit 

sudah deal, konsumen dapat langsung melakukanbooking 

melalui wesite dengan cara mendaftar sebagai user baru 

terlebih dahulu.Pada form ‘Login’ masukan username dan 

password. Pada tampilan header terdapat beberapa menu, pilih 

‘Booking Order’. Isi form ‗Booking Order’sesuai dengan 

kebutuhan pemesanan. Klik simpan dan muncul tampilan data 

order. Lakukan pembayaran sesuai informasi dan ketentuan 

sewa yang terdapat pada halaman user. Klik sidebar menu 

‗Booking Order‘, pada bagian bawah form klik ‗Tampil 

Pembayaran‘ kemudian pilih ―Konfirmasi Pembayaran‘. Isi 

data sesuai jumlah pembayaran yang dilakukan. Setelah 

disimpan, data akan diproses serta diverifikasi oleh admin. 

Admin akan memberikan informasi kwitansi pembayaran 

melalui e-mail. 

 

Rancangan antar muka front end (halaman user)  

 Halamanuser adalah halaman utama website yang akan 

dilihat oleh pengunjung ketika mengakses URL website 

tersebut.  

 
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 2.  Rancangan Antar Muka Front end 

 

Rancangan antar muka back end 

Halaman back end adalah halaman administrator untuk 

mengelola sebuah program. Tampilan front end dapat dikelola 

melalui halaman back end. 

a. Halaman beranda admin 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 3.  Halaman Beranda Admin 
 

b. Halaman tambah data produk 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 4. Halaman Tambah Data Produk 

 

c. Halaman booking order 

 
   Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 5. Halaman Booking Order 
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Tahapan Analisis yang penulis ajukan yaitu : 

Analisa kebutuhan merupakan langkah awal untuk 

menentukan perangkat lunak seperti apa yang akan dihasilkan 

ketika kita melaksanakan sebuah proyek pembuatan perangkat 

lunak. Perangkat lunak yang baik dan sesuai dengan 

kebutuhan pengguna sangat bergantung pada keberhasilan 

dalam melakukan analisa kebutuhan. 

Halaman Admin: 

A1.Admin dapat meng-update informasi web. 

A2.Admin dapat mangubah info produk, hapus produk, dan 

menambahkan produk.. 

A3.Admin dapat melihat data booking dari user. 

A4.Admin dapat melihat dan menghapus daftar member. 

A5.Admin dapat melihat dan menghapus daftar konfirmasi 

pembayaran. 

A6.Admin dapat melihat dan menghapus komentar, testimoni, 

kritik dan saran dari pengunjung web. 

A7.Admin dapat mengganti username dan password website. 

Halaman pengguna umum (pengunjung): 

B1.Pengunjung website dapat melihat informasi mengenai 

unit, fasilitas, cara pemesanan. Apabila akan memesan 

maka melakukan pendaftaran ‗User Baru‘ terlebih dahulu. 

B2.Pengunjung dapat mengirimkan pesan melalui ‗Form 

Question‘. 

Halaman pengguna khusus (member): 

B3.Member dapat melakukanlogin user. 

B4. Member dapat melihat informasi khusus (promosi) pada 

halaman user. 

B5.Member dapat melakukan booking order dan melihat 

tampilan booking order. 

B6.Setelah melakukan pembayaran, member dapat melakukan 

konfirmasi pembayaran 

B7.Member dapat menambahkan testimoni atas jasa yang 

telah digunakan. 

 

Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity Relationship Diagrampada penelitian ini adalah:  

 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 6.  Entity Relationship Diagram 
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Logical Relational Structure (LRS) 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 7. Logical Relational Structure 
 

 

 

1. Spesfikasi FileUser 

 File yang ada di dalam database terdiri dari: 

a. Spesifikasi file User 

Nama File : Users 

Akronim  : users.myd 

Fungsi  : Menyimpan data user 

Tipe File : File Master 

Organisasi File : Indexed Sequential 

Akses File : Random 

Media  : Harddisk 

Panjang Record : 196 Karakter 

Kunci Field : id_user 

Software  : apache2triad 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Tabel User 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

 

 

 

 

No Elemen 
Data 

Field Tipe Panjang Keterangan 

1 Id User id_user Int 11  Primary 

Key 

2 Username username Varchar 20  

3 Password password Varchar 20  

4 Nama 

Lengkap 

nama_lengkap Varchar 30  

 

5 Tanggal 

Lahir 

tanggal_lahir Varchar 20  

6 Alamat alamat Varchar 50  

7 Telp telp Int 15  

8 Email email Varchar 30  
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b. Spesifikasi file Booking 

Nama File : Booking 

 

Akronim : booking.myd 

Fungsi  : Menyimpan data booking 

Tipe File : File Transaksi 

Organisasi File : Indexed Sequential 

Akses File : Random 

Media  : Harddisk 

Panjang Record : 378 Karakter 

Kunci Field : idbooking 

Software : apache2triad 

 

Tabel 2. Tabel Booking 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

 

 

c. Spesifikasi file Produk 

Nama File : Produk 

Akronim : produk.myd 

Fungsi  : Menyimpan data produk / 

unit yang disewakan 

Tipe File : File Transaksi 

Organisasi File : Indexed Sequential 

Akses File : Random 

Media  : Harddisk 

Panjang record : 137 Karakter 

Kunci field : id_produk 

Software : apache2triad 

 

 

Tabel 3. Tabel Produk 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

 

  

   

Rancangan struktur navigasi 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 8. Struktur Navigasi Halaman User 

 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 9. Struktur Navigasi Halaman Admin

No Elemen 

Data 

Field Tipe Panjang Keterangan 

1 Id User id_user Int 11   

2 Id Booking id_booking Varchar 7 Primary 

Key 

3 Asal 
Penyewa 

asal_penyewa Varchar 25  

4 Atas Nama atasnama Varchar 40  

5 Telp telp Int 15  

 

6 Tanggal 
Lahir 

tanggal_lahir Varchar 20  

7 Tujuan tujuan Varchar 25  

8 Seats seats Varchar 20  

9 Harga 

Satuan 

hargasatuan Int 15  

10 Jumlah Unit jumlahunit Int 10  

11 Jam 

Berangkat 

jamberangkat Time   

12 Alamat 
Jemput 

alamatjemput Varchar 100  

13 Harga Total hargatotal Int 25  

14 Waktu waktu Date   

15 Keterangan keterangan Varchar 50  

16 Status status Varchar 15  

No. Elemen 

Data 

Field Tipe Panjang Keterangan 

1 Id 

Produk 

id_produk Int 2  Primary 

Key 

2 Kapasitas kapasitas Varchar 15  

3 Deskripsi deskripsi Varchar 100  

4 Gambar gambar Varchar 20  
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2. Tampilan Program 

Tampilan program pada halaman beranda dapat dilihat padaGambar 10.

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 10.Tampilan Halaman Beranda 

 

 

Tampilan program pada halaman beranda dapat dilihat pada gambar 11. 

 
 Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 11. Tampilan Halaman Beranda Admin 
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Tampilan program pada halaman user dapat dilihat pada gambar 12. 

 
 Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 12. Tampilan Halaman User Baru 

 

 

 

 

Tampilan program pada halaman user dapat dilihat pada gambar 13. 

 
 Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 13. Tampilan Halaman User Form Diskusi 
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V. KESIMPULAN 

 
Kesimpulan berdasarkan penelitian pembuatan web ini 

adalah: 

1. Web memberikan banyak manfaat bagi penggunanya, 

seperti memudahkan dalam komunikasi bisnis. 

2. Dengan web dapat mengetahui informasi tanpa harus 

datang langsung ke tempat yang akan dituju. 

3. Web dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk 

pemasaran produk dan promosi.  

 

Saran yang ingin disampaikan adalah: 

1. Memperbaiki desain dan tata letak agar lebih interaktif 

dan dinamis. 

2. Melakukan evaluasi terhadap web e-commerce yang 

sudah berjalan. 

3. Informasi yang ada pada website harus selalu di-update. 
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