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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Bisnis car rental atau persewaan kendaraan roda empat merupakan salah 

satu bidang bisnis yang sangat berprospek di Indonesia. Dari segi pasar, bisnis ini 

dapat menjangkau semua elemen pasar mulai dari personal yang membutuhkan 

jasa transportasi sampai korporat yang berupa perusahaan-perusahaan yang 

menggunakan jasa outsourcing untuk kebutuhan transportasi perusahaan tersebut 

Menurut Asperkindo (Asosiasi Perusahaan Rental Kendaraan Indonesia), 

saat ini Asperkindo memiliki anggota resmi mencapai 260 perusahaan yang 

tersebar di 13 cabang di Indonesia dengan potensi aset masing-masingnya 

mencapai 200 unit mobil per perusahaan. Data ini belum melingkupi usaha rental 

rumahan yang jumlahnya mencapai 1.800 rental. Saat ini dengan pemberlakuan 

pajak kendaraan bermotor (UU PDRD, 2009), mempermudah usaha-usaha rental 

rumahan untuk membuat badan usaha kecil dan menengah seperti firma dan CV 

sehingga memungkinkan mereka untuk terdaftar resmi sebagai perusahaan rental. 

Hal ini dikarenakan pajak kendaraan bermotor atas nama pribadi relatif lebih 

mahal dibandingkan jika terdaftar atas nama perusahaan.1 

Mengacu pada semakin besar suatu perusahaan rental dan semakin banyak 

aset serta transaksi yang terjadi, perusahaan tersebut tidak mungkin hanya 

                                                 
1 http://otomotif.kompas.com/read/2009/09/10/15090621/.Rental.Mobil.Perorangan.Terancam.Bangkrut, diakses pada 
4 Januari 2010 
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mengandalkan sistem manual saja. Aset perusahaan rental dapat berupa kendaraan 

bermotor, pegawai, pengemudi, dan lain-lain. Data-data penting tersebut tidak 

mungkin diolah secara manual. Bagian-bagian tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.1 Ilustrasi data car rental   

 Sedangkan untuk transaksi yang terjadi, beberapa data penting yang tidak 

mungkin diolah secara manual, jika dilihat dari 3 aset diatas dapat digambarkan 

seperti ini: 

 

 

  Gambar 1.2 Ilustrasi transaksi data car   

 Dan yang terpenting adalah data mengenai aturan dari proses bisnis yang 

ditentukan oleh perusahaan seperti: 

a. Tarif penyewaan per satuan waktu 
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b. Satuan waktu untuk setiap penyewaan

c. Penentuan tarif denda dan kerusakan kendaraan akibat pelanggan

d. Jadwal pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.

 Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa pencatatan data-data memang 

sangat rumit jika dilakukan secara manual, sehingga sangat dibutuhkan suatu 

sistem informasi yang mengolah dan menyimpan data tersebut. Sistem informasi 

ini juga dapat membantu seorang pemilik perusahaan untuk mengambil 

keputusan. Berikut adalah beberapa informasi penting yang dapat di hasilkan 

adalah: 

a. Daftar semua transaksi yang telah terjadi

b. Siapa saja pelanggan  yang sering menggunakan jasa perusahaan

c. Arsip dari setiap aset berupa kendaraan bermotor.

d. Arsip dari setiap pegawai dan pengemudi dalam mejalankan pekerjaannya

Dan tentunya masih banyak lagi informasi penting lainnya yang bisa 

didapatkan oleh seorang pemilik perusahaan. 

CV. Kenalan car rental memiliki beberapa kategori proses penting yang

dilakukan yang meliputi: 

a. Proses pencatatan data pelanggan. Hal ini untuk mencatat setiap pelanggan

yang melakukan penyewaan dan identitas yang digunakan.

b. Inventarisasi setiap aset yang berupa kendaraan roda 4. Dalam proses ini

setiap kendaraan dicatat setiap data-data spesifikasinya.
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c. Proses penyewaan. Dalam proses ini, pegawai dan pelanggan membuat 

kontrak penyewaan yang terdiri dari jumlah uang transaksinya, jenis 

kendaraannya, lama penyewaan dan jaminan yang digunakan. 

d. Proses pengembalian. Dalam proses ini, perusahaan mengakhiri kontrak 

penyewaan dengan melakukan pengecekan kendaraan dan pengembalian 

jaminan ke pelanggan. Pengecekan kendaraan ini berfungsi untuk 

mengetahui apakah diperlukan denda terhadap pelanggan. 

e. Proses penentuan aturan perusahaan. Yang berkaitan dengan penentuan 

satuan waktu penyewaan, tarif dan aturan denda. 

f. Proses pemeliharaan dan perbaikan mobil: Dalam proses ini setiap aset 

kendaraan akan dicatat setiap pemeliharaan yang dilakukan. Dengan 

demikian menghasilkan cacatan tentang proses pemeliharaan dan 

perbaikan untuk setiap kendaraan. 

g. Proses pengajuan klaim asuransi mobil sampai pada pemenuhannya. 

h. Proses pencatatan pembayaran bulanan yang terkait dengan mobil, 

termasuk angsuran dan premi asuransi mobil. 

Setiap informasi yang dihasilkan tentu saja tidak hanya dalam bentuk data 

elektronik, melainkan diperlukan arsip fisik untuk nantinya dijadikan dalam 

bentuk fisik. Hal ini biasanya diperlukan dalam proses pelaporan dari perusahaan. 

Dengan adanya sistem informasi car rental ini, tentu saja diharapkan semua 

kategori pengerjaan dapat berjalan secara terintegrasi dan menghasilkan informasi 

penting yang mendukung pengambilan keputusan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang  permasalahan diatas, maka dalam tugas akhir 

ini masalah yang dirumuskan adalah membuat suatu aplikasi sistem informasi 

rental menggunakan teknologi Java™ Swing dan PostgreSQL dengan mengambil 

studi kasus perusahaan rental CV.Kenalan car rental.  

1.3 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini  adalah merancang  dan membangun aplikasi 

sistem informasi untuk perusahaan CV.Kenalan car rental. Hasil yang diharapkan 

dapat memudahkan dan mengotomatisasi proses-proses bisnis yang berjalan di 

perusahaan rental tersebut.  

Selain itu, aplikasi yang dihasilkan dapat dikembangkan menjadi sebuah 

produk aplikasi sistem informasi untuk car rental 

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

 Pembuatan sistem informasi car rental ini menggunakan  teknologi Java™ 

Swing dan PostgreSQL. Pembuatan aplikasi rental ini meliputi:  

  a.  Modul Aplikasi 

Pembuatan aplikasi sistem informasi rental ini meliputi beberapa modul yaitu: 

- Modul pelanggan. 

Modul ini mencatat semua data pelanggan baik pelanggan bersifat pribadi 

maupun perusahaan. Selain itu juga menampilkan arsip dari setiap pelanggan 

terkait transaksi yang dilaksanakan dengan perusahaan. 

- Modul Inventarisasi 
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Modul ini mencatat semua data spesifikasi kendaraan. Modul ini juga 

menampilkan informasi detail tentang setiap kendaraan, termasuk tanggal 

jatuh tempo untuk surat-surat kendaraan, untuk angsuran kendaraan (jika 

status kendaraan dalam angsuran), untuk premi asuransi kendaraan, jadwal 

pemeliharaan dan perbaikan setiap kendaraan dan status lainnya dari masing-

masing kendaraan. Selain itu modul ini mencatat semua pembayaran 

angsuran, premi asuransi dan klaim asuransi dari setiap kendaraan. 

- Modul Pengemudi 

Modul ini mencatat semua data diri setiap pegawai perusahaan. Khusus untuk 

pengemudi, modul ini mencatat dan menampilkan status dari masing-masing 

pengemudi serta arsip mengemudinya dengan setiap kendaraan. 

- Modul Transaksi 

Modul ini merupakan modul utama, yang mencatat semua data mengenai 

proses penyewaan dari pelanggan jangka waktu penyewaan, jaminan sewa, 

sampai pada proses pengembalian dan denda. 

-  Modul Administrator Panel.  

Modul ini memungkinkan sistem memiliki seorang administrator yang 

mengatur parameter-parameter bisnis yang digunakan oleh modul-modul 

lainnya. 

b. Fitur Aplikasi 

Aplikasi sistem informasi car rental ini akan dibangun dengan 

mempertimbangkan teknologi yang digunakan, kemudahan penggunaan dari 



      7
 

penggunanya, serta fitur-fitur lain yang umumnya dimiliki oleh sebuah sistem 

informasi terlepas dari bisnis yang diimplementasikan. 

Berikut adalah beberapa fitur yang akan diimplementasikan dalam aplikasi 

ini:  

- Fitur Pembuatan Laporan 

Dalam fitur ini, sistem akan menghasilkan berbagai jenis pelaporan dalam 

bentuk PDF menggunakan JasperReport. Jenis-jenis laporan yang akan 

dihasilkan dalam aplikasi ini dijelaskan dalam sub-bab selanjutnya.  

  - Fitur Kustomisasi 

Fitur ini memungkinkan administrator melakukan pengaturan terhadap 

beberapa aspek dari aplikasi yang meliputi:  

1) Penggantian Logo dan nama Perusahaan. 

2) Pengaturan jenis pelaporan. 

3) Penggantian UI-scheme/skin dari aplikasi 

4) Modul permission terhadap pengguna untuk beberapa fitur aplikasi 

5) Penggantian beberapa aspek yang berhubungan dengan bisnis proses 

seperti tarif penyewaan per satuan waktu penyewaan dan bentuk jaminan 

pada saat proses transaksi penyewaan terjadi. Setiap perusahaan memiliki 

aturan dan bentuk yang berbeda untuk setiap aspek ini. 

  - Fitur Pengguna 

Aplikasi ini akan menyediakan akun untuk setiap pengguna. Hal ini 

memungkinkan adanya pencatatan untuk audit kegiatan serta pengaturan 

tingkat akses dari fitur/modul yang ada. 



      8
 

  c. Laporan Operasional yang dihasilkan Aplikasi 

- Laporan Inventaris: Laporan ini menampilkan daftar inventaris kendaraan 

beserta kondisinya. Laporan ini bisa diatur untuk menampilkan kendaraan 

berdasarkan tipe/model kendaraan, status kendaraan, kapasitas penumpang 

dan barang, maupun spesifikasi kendaraan lainnya. 

- Laporan Transaksi: Laporan ini ,menampilkan semua transaksi yang telah 

terjadi antara perusahaan rental dengan pelanggan Laporan ini bisa diatur 

untuk menampilkan transaksi secara periodik, baik mingguan, bulanan atau 

tahunan. 

  - Laporan Maintenance Kendaraan: Laporan ini menampilkan informasi arsip 

kegiatan pemeliharaan dan perbaikan setiap kendaraan. 

- Laporan Pembayaran terkait dengan Kendaraan: Laporan ini menampilkan 

informasi setiap kegiatan pembayaran yang terkait dengan kendaraan, 

termasuk pembayaran angsuran kendaraan, pembayaran premi asuransi, 

maupun hal-hal lain yang terkait dengan klaim asuransi. 

- Laporan Absensi Pengemudi Laporan ini menampilkan daftar absensi pegawai 

dan pengemudi yang akan dihasilkan setiap akhir bulan. 

  d. Arsitektur sistem komputer yang digunakan 

Aplikasi sistem informasi rental ini menerapkan arsitektur client-server (2 tier 

architecture). Pada arsitektur ini, aplikasi utama berjalan pada sisi client yang 

biasanya mengirimkan request dalam bentuk sintax SQL ke sebuah server 

basis data yang fungsinya menyimpan data.       
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1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini 

menggunakan metode penelitian eksperimen dan menggunakan data penelitian 

yang bersifat kualitatif. Data penelitian yang digunakan diperoleh dari beberapa 

sumber, di antaranya adalah proses wawancara dengan pemilik dan staf 

perusahaan yang menjadi objek studi kasus, proses pengumpulan data berupa 

contoh-contoh form dan dokumen yang digunakan untuk proses bisnis sehari-hari 

serta proses pengamatan langsung terhadap transaksi yang terjadi sehari-hari. 

Instrumen penelitian yang paling utama dalam tugas akhir ini adalah catatan atau 

dokumentasi terhadap kebutuhan dari sistem informasi car rental. Penelitian ini 

mempunyai tujuan untuk pengembangan sistem informasi car rental yang dapat 

menggambarkan realitas bisnis yang cukup kompleks.   
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