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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Analisis Aplikasi 

Analisis aplikasi merupakan analisis yang bertujuan untuk mengembangkan 

aplikasi dengan menganalisa permasalahan dan solusinya. 

3.1.1 Analisis Kuesioner 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan metode kuesioner untuk 

mengetahui minat konsumen akan aplikasi untuk mencari rental kendaraan 

dan fitur yang diinginkan. Populasi pada penelitian ini adalah masyarakat 

Surabaya yang pernah menyewa kendaraan sebelumnya. Penelitian dengan 

sistem random sampling ini dilakukan dari tanggal 25 November 2014 

sampai 30 November 2014. Terdapat 32 responden dalam kuesioner ini. 

Jumlah responden diambil menggunakan metode Slovin, dengan populasi 

300, yaitu perkiraan pengguna aplikasi ini di Surabaya tahun 2016. Dengan 

demikian, jumlah responden adalah n = N / ( 1 + N e² ) = 300/(1+300 x 0.22) 

= 23,07. 

Pertanyaan 1 : Apa hal yang menarik anda sehingga memilih rental 

kendaraan dibanding mode transportasi lainnya ? 

Pada kuesioner ini, 19 responden menjawab memilih rental kendaraan 

karena lebih bebas atau lebih fleksibel mengatur perjalanan, enam 
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responden menjawab bahwa rental kendaraan lebih murah daripada mode 

transportasi lainnya, empat menjawab bahwa transportasi publik tidak 

memadai dan dua menjawab bahwa dengan rental kendaraan bisa memuat 

satu keluarga. Dari jawaban-jawaban yang didapat, dapat disimpulkan 

bahwa kebanyakan memilih menyewa kendaraan karena lebih bebas untuk 

pergi kemana saja. 

 

Pertanyaan 2 : Darimana anda biasa mendapat informasi mengenai rental 

kendaraan? 

 

 

Gambar 3.1 Hasil Survei Pertanyaan 2 

Pada Gambar 3.1 dapat dilihat bahwa kebanyakan responden mendapat 

informasi rental dari brosur di pusat informasi dan rental booth di bandara. 

Hanya enam responden yang memiliki langganan. 

Pertanyaan 3 : Apa akan memudahkan jika ada aplikasi pencarian rental 

kendaraan pada smartphone? 
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Gambar 3.2 Hasil Survei Pertanyaan 3 

Dari Gambar 3.2, dapat dilihat bahwa 93.3% responden berpikir bahwa 

aplikasi mencari rental kendaraan pada smartphone akan memudahkan 

untuk menyewa kendaraan. 

 

Pertanyaan 4 : Pada aplikasi tersebut, apa perlu ditambahkan fitur guide 

wisata? 

 

Gambar 3.3 Hasil Survei Pertanyaan 4 

Dari Gambar 3.3, dapat dilihat bahwa 66.7% responden meminta adanya 

fitur guide wisata pada aplikasi pemesanan rental kendaraan ini. 
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Pertanyaan 5 : Pada aplikasi tersebut, apa perlu ditambahkan fitur peta lokasi 

rental kendaraan? 

 

Gambar 3.4 Hasil Survei Pertanyaan 5 

Dari Gambar 3.4, dapat dilihat bahwa 86.7% responden meminta adanya 

fitur peta lokasi rental kendaraan pada aplikasi pemesanan rental kendaraan 

ini. 

 

Pertanyaan 6 : Pada aplikasi tersebut, apakah perlu ditambahkan fitur 

informasi emergency? 

 

Gambar 3.5 Hasil Survei Pertanyaan 6 

Dari Gambar 3.5, dapat dilihat bahwa 86.7% responden meminta adanya 

fitur informasi darurat pada aplikasi pemesanan rental kendaraan ini. 
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Pertanyaan 7 : Pada aplikasi tersebut, menurut anda seberapa banyak pilihan 

rental pada suatu daerah? 

 

Gambar 3.6 Hasil Survei Pertanyaan 7 

Dari Gambar 3.6, dapat dilihat bahwa 50% responden meminta sebanyak-

banyaknya perusahaan rental dimasukkan sementara 50% lainnya meminta 

untuk membatasi pilihan rental yang terbaik. 

 

 

 

Pertanyaan 8 : Bagaimana proses pembayaran yang anda inginkan? 

 

Gambar 3.7 Hasil Survei Pertanyaan 8 

Dari Gambar 3.7, dapat dilihat bahwa 93.3% responden meminta dapat 

melakukan pemesanan, tidak hanya melihat pilihan rental. 



20 
 

3.1.1.1 Kesimpulan Analisis Kuesioner 

Data yang didapatkan dari kuesioner di atas diolah untuk mendapatkan 

kesimpulan. 

 Pertanyaan 4 = Ya, perlu fitur panduan wisata (66.7%) 

 Pertanyaan 5 =Ya, perlu fitur peta lokasi rental (86.7%) 

 Pertanyaan 6 = Ya, perlu fitur informasi darurat (86.7%) 

 Pertanyaan 7 = Jumlah kedua pilihan sama (50%-50%) 

 Pertanyaan 8 = Melakukan pembayaran di tempat (93.3%) 

Dari data yang didapatkan, penulis memprioritaskan fitur yang 

memiliki persentase diatas 50%. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pada aplikasi ini akan diimplementasikan fitur panduan wisata, 

informasi darurat. 
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3.2 Alur Sistem 

 

Gambar 3.8 Diagram alur sistem 

Aplikasi mobile yang terlihat pada Gambar 3.8 terhubung dengan server 

melalui jaringan internet. Setiap kali user melakukan pemesanan, aplikasi akan 

mengirim request kepada server untuk menampilkan pilihan yang ada. 

3.3 Use Case Diagram 

Use case diagram berisi tentang kebutuhan sistem dari sisi aktor pada sebuah 

proses. Dapat dilihat pada Gambar 3.9 dan dijelaskan dibawah. 
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Gambar 3.9 Use Case Diagram 

3.4 Use Case Narrative 

Use case narrative merupakan penjelasan dari use case diagram tentang fungsi 

sistem dari sudut pandang pengguna. 

3.4.1 Melakukan Pencarian dan Pemesanan 

Use case untuk melakukan pencarian dan pemesanan kendaraan 

dapat dilihat pada Tabel 3.1. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa user pada 

kondisi sudah login. User lalu masuk pada menu pemesanan dan mengisi 

kota dan jenis kendaraan yang diinginkan serta tanggal peminjaman. User 

lalu menekan tombol lanjut dan masuk ke halaman kedua. Disini user perlu 

memasukkan data diri dan alamat pengantaran kendaraan. Setelah itu user 

masuk ke halaman berikutnya, dimana user perlu memilih perusahaan yang 
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diinginkan lalu memilih kendaraan yang tersedia. Setelah user setuju, user 

menekan tombol OK untuk konfirmasi pemesanan. Pada halaman terakhir 

aplikasi akan menampilkan informasi booking yang telah dilakukan user. 

Tabel 3.1 Use Case Pencarian dan Pemesanan Kendaraan 

Nama use case Melakukan pencarian dan pemesanan 

Aktor User 

Tujuan Untuk melakukan pencarian dan pemesanan kendaraan 

Deskripsi 
Menjelaskan tentang memulai aplikasi dan melakukan 
pencarian 

Pra-kondisi User berada pada menu utama aplikasi dan sudah login 

Pasca kondisi User berhasil melakukan pemesanan dan pembayaran 

Aliran utama 

Aktor Tanggapan Sistem 

1. Membuka aplikasi dan memilih 
menu pemesanan 

2.Sistem akan menampilkan menu pemesanan 
halaman pertama 

3.Mengisi kota dan jenis 
kendaraan serta tanggal antar dan 
jemput kendaraan 4. Sistem akan menampilkan halaman berikutnya 

5.Mengisi biodata user 6. Sistem akan menampilkan halaman berikutnya 

7 .Memilih perusahaan dan 
kendaraan yang diinginkan 8.Sistem akan menyimpan data booking ke database  

  9.Sistem akan menampilkan data booking 
 

3.4.2 Melakukan Pengecekan Kode Booking 

Use case untuk melakukan pencarian dan pemesanan kendaraan 

dapat dilihat pada Tabel 3.2. Disini user melakukan kegiatan pengecekan 

kode booking. User masuk ke halaman pengecekan kode booking. User lalu 
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memasukkan kode booking dan emailnya. Lalu aplikasi akan menampilkan 

data booking tersebut. 

Tabel 3.2 Use Case Pengecekan Kode Booking 

Nama Use Case Melakukan pengecekan kode booking 

Aktor  User 

Tujuan Untuk melakukan pengecekan kode booking 

Deskripsi 
Menjelaskan tentang proses user mengecek kode 
booking 

Pra Kondisi User berada pada menu utama aplikasi 

Pasca Kondisi User berhasil melihat data booking 

Aliran Utama 

Aktor  Tanggapan sistem 

1. Membuka aplikasi dan 
memilih menu cek kode booking 2. Sistem akan menampilkan menu cek kode booking 

3. Mengisi kode booking dan 
email di kolom 

4. Sistem akan menampilkan data booking sesuai 
kode booking 

Aliran Alternatif : Kode booking tidak valid 
 

3.4.3 Melihat Halaman Informasi 

Use case untuk melakukan pencarian dan pemesanan kendaraan dapat dilihat pada 

Tabel 3.3. Disini user melakukan aktivitas melihat informasi kota. User masuk ke 

halaman informasi. Pada halaman ini user memilih kota yang diinginkan dan 

aplikasi akan menampilkan informasi terkait kota tersebut. 
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Tabel 3.3 Use Case Melihat Halaman Informasi 

Nama Use Case Melihat halaman informasi 

Aktor  User 

Tujuan Untuk melihat informasi pada kota tertentu 

Deskripsi 
Menjelaskan tentang proses user membuka page 
informasi kota 

Pra Kondisi User berada pada menu utama aplikasi 

Pasca Kondisi User berhasil melihat informasi kota yang dipilih 

Aliran Utama 

Aktor  Tanggapan sistem 

1. Membuka aplikasi dan memilih 
menu informasi 2. Sistem akan menampilkan menu informasi 

3. Memilih kota yang diinginkan 
4. Sistem akan menampilkan informasi pada kota yang 
dipilih 

 

3.5 Activity Diagram 

Activity diagram adalah alur kerja antara pengguna dan sistem berupa 

langkah-langkah proses yang dilakukan dan pelaku-pelaku proses tersebut. 

3.5.1 Activity Diagram Pemesanan Kendaraan 

Activity diagram ini adalah proses kerja pada pencarian rental pada 

menu pemesanan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.10. User masuk ke 

menu pemesanan, lalu memilih kota, jenis kendaraan dan tanggal 

peminjaman. Pada halaman berikutnya user memasukkan data diri. Di 

halaman ketiga, user memilih perusahaan yang ada lalu kendaraan yang 

tersedia. Setelah mengkonfirmasi pemesanan, di halaman berikutnya 

aplikasi akan menampilkan data pemesanan yang dilakukan. 
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Gambar 3.10 Activity Diagram Pemesanan Rental 

 

 

Melakukan pencarian rental 

 User System 
   

membuka aplikasi 
mobile 

memilih menu 
pencarian  

memilih kota 

memilih jenis 
kendaraan 

memilih tanggal 
antar dan jemput 

memasukkan 
biodata 

Memanggil 
perusahaan di 
kota pilihan 

memilih 
perusahaan 

memilih kendaraan 
dan mengkonfirmasi 

memasukkan data 
booking ke db dan 
menampilkan data 
booking 

menampilkan 
informasi booking 
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3.5.2 Activity Diagram Mengecek Pemesanan 

Activity diagram ini adalah  proses kerja pada pengecekan booking. 

Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.11. User masuk ke halaman booking 

dan mengisi kode booking dan email user. Aplikasi lalu menampilkan data 

pemesanan tersebut. 

Melakukan cek pemesanan 

 User  System 

   

Gambar 3.11 Activity Diagram Mengecek Pemesanan 

3.5.3 Activity Diagram Melihat Informasi 

Activity diagram ini adalah proses kerja pada menu melihat 

informasi. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.12. Disini user masuk ke 

halaman informasi. User lalu memilih kota lalu aplikasi akan menampilkan 

informasi kota tersebut. 

Masuk ke 
menu cek 
booking 

Memasukkan 
kode booking 
dan email Memanggil 

data booking 
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 Gambar 3.12 Activity Diagram Melihat Informasi 

 

3.6 Sequence Diagram 

Sequence diagram berisi tentang interaksi antara salah satu bagian sistem 

dengan bagian lainnya dalam suatu pengerjaan proses. 

Melihat informasi 

 User  System 

   

Masuk ke 
menu 
informasi 

Memilih kota 
Memanggil 
data 
informasi 
pada kota 
yang dipilih 

Menampilkan 
informasi 
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3.6.1 Sequence Diagram Pemesanan 

 

Gambar 3.12 Activity Diagram Melihat Informasi 

Pada Gambar 3.13 dapat dilihat sequence diagram pada proses 

pemesanan. User membuka aplikasi, lalu masuk ke menu pemesanan. 

Setelah mengisi kota dan jenis kendaraan yang diinginkan serta tanggal 

antar dan jemput, user masuk ke halaman selanjutnya. Pada halaman kedua, 

user memasukkan keterangan diri (nama, alamat, kontak dan email) lalu 

masuk ke menu berikutnya. Di tahap ini, controller mengecek kota dan jenis 

kendaraan yang dipilih, lalu menampilkan perusahaan yang masuk kriteria 

tersebut. Pada halaman berikutnya, user memilih perusahaan yang 
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diinginkan, lalu memilih kendaraannya. Setelah dikonfirmasi, pindah ke 

halaman selanjutnya, akan ditampilkan informasi booking tersebut. 

3.6.2 Sequence Diagram Pengecekan Kode Booking 

Pada Gambar 3.14 dapat dilihat sequence diagram pada proses 

pengecekan kode booking. User membuka aplikasi lalu masuk ke menu 

pengecekan kode booking. Setelah mengisi kode booking yang diinginkan, 

sistem akan menampilkan informasi booking dengan nomor tersebut. 

 

Gambar 3.14 Sequence Diagram Pengecekan Kode Booking 

 

3.6.3 Sequence Diagram Melihat Halaman Informasi 

Pada Gambar 3.15 dapat dilihat sequence diagram pada proses melihat 

informasi. User membuka aplikasi lalu masuk ke menu informasi. User lalu 

memilih kota yang diinginkan dan sistem akan menampilkan informasi yang ada 

pada kota tersebut.  
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Gambar 3.15 Sequence Diagram Informasi 

 

3.7 Rancangan Tampilan Aplikasi 

3.7.1 Rancangan Tampilan Menu Utama 

 

Gambar 3.16 UI Menu Utama Aplikasi 

Dapat dilihat pada Gambar 3.16, pada menu utama ini pengguna 

dapat memilih tiga menu, yaitu mencari rental, cek kode booking dan 

melihat informasi. 
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3.7.2 Rancangan Tampilan Menu Cari Rental 

 

 

Gambar 3.17 UI Menu Mencari Rental 

Pada halaman pertama pada menu pemesanan, user perlu memilih 

kota tempat mencari rental dan jenis mobil yang diinginkan. User juga 

memasukkan tanggal pinjam dan tanggal pengembalian kendaraan. Setelah 

memasukkan data tersebut, user mengklik enter lalu masuk ke halaman 

berikutnya. 
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Gambar 3.18 Menu Mencari Rental -2 

 

Pada halaman ini, user memasukkan data diri berupa nama, alamat 

pengantaran, nomor telepon dan email yang bisa dihubungi. 

 

3.7.3 Rancangan Tampilan Menu Informasi 

 

Gambar 3.19 Menu Informasi 
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Pada menu ini, user dapat melihat informasi sekitar kota yang 

dipilih. Setelah memilih kota yang diinginkan, informasi akan ditampilkan 

dalam tiga bagian, yaitu informasi nomor darurat, informasi mengenai 

kuliner daerah dan informasi tempat wisata. Menu ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.19. 

3.7.4 Rancangan Tampilan Menu Cek Kode Booking 

 
Gambar 3.20 UI Menu Melihat Status Rental 

Seperti dapat dilihat pada Gambar 3.20, pada menu ini pengguna 

dapat melihat status rental kendaraannya, seperti batas pengembalian, jenis 

kendaraan dan keterangan lainnya dengan memasukkan kode booking yang 

didapat setelah pemesanan. 

 

3.8 Rancangan Tampilan Database 

Pada Gambar 3.21 di bawah adalah rancangan database dari aplikasi rental 

kendaraan ini. Rancangan database ini menggunakan physical model database. 
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Pada aplikasi ini, ada lima tabel utama, yaitu tabel company, tabel city tabel 

car, tabel user dan tabel driver. Tabel company adalah tabel yang menyimpan data 

perusahaan yang ada dalam aplikasi ini. Pada tabel ini terdapat data-data berupa 

kode perusahaan, nama, kontak dan alamat perusahaan serta lokasi menggunakan 

longitude dan latitude. Pada tabel ini, tiap perusahaan memiliki kolom city_id yang 

menunjukkan di kota apa perusahaan itu terletak.  

Tabel user adalah tabel yang menyimpan user yang digunakan untuk 

pemesanan dalam aplikasi. Pada tabel ini terdapat kolom untuk menyimpan data 

kode pengguna, email, password, nama, nomor ID, role, kontak dan alamat 

pengguna. 

Gambar 3.21 Rancangan Database 
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 Tabel city adalah tabel yang menyimpan data kota. Data yang disimpan di 

tabel ini adalah kode kota, nama kota, nomor penting di kota tersebut, tempat 

kuliner dan lokasi wisata pada kota tersebut. 

 Tabel driver adalah tabel yang menyimpan data supir. Pada tabel ini 

terdapat data-data supir seperti kode supir, nama, kontak, dan status supir dan status 

booking. Pada tiap supir terdapat company_id yang menunjukkan dari perusahaan 

mana supir tersebut. 

 Tabel car adalah tabel yang menyimpan data kendaraan. Pada tabel ini 

terdapat data-data kendaraan seperti kode kendaraan, jenis, nama kendaraan, bahan 

bakar yang digunakan, jumlah kursi, status, dan harga per hari. Pada tabel ini juga 

terdapat kolom company_id yang menunjukkan dari perusahaan mana mobil 

tersebut berasa. 

 

 

  


