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ABSTRAK 

  

PT. Matahari Mitra Sukses (PT. MMS) adalah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang penyewaan peralatan multimedia, yang berlokasi di Surabaya. 

Peningkatan jumlah transaksi membuat PT. MMS sering mengalami kendala dalam 

hal mengelola pemesanan dan transaksi penyewaan.  

Agar semua peralatan yang ada dapat dihitung, diawasi serta diketahui 

keberadaannya maka PT. MMS memerlukan suatu sistem yang dapat membantu 

menyelesaikan permasalahan di atas dengan merancang bangun sistem informasi 

penyewaan peralatan multimedia pada PT. MMS. Pengembangan sistem informasi 

ini mengacu pada spesifikasi kebutuhan pengguna dan dilanjutkan melalui tahapan 

yang ada pada System Development Life Cycle (SDLC) model waterfall. 

Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan bersama Owner, sistem 

informasi penyewaan peralatan multimedia ini dapat membantu Bagian 

Operasional dan Front Desk dalam mengelola pemesanan peralatan dan sirkulasi 

peralatan, memberikan rekomendasi peralatan untuk dilakukan pemeliharaan 

kepada Bagian Operasional. Sistem informasi juga dapat membantu Owner dalam 

memberikan laporan pendapatan per periode, laporan transaksi penyewaan 

peralatan dari rekanan, laporan peralatan dengan penyewaan tertinggi, laporan 

pelanggan dengan penyewaan tertinggi, dan laporan pemeliharaan.  

 

Kata Kunci: Penyewaan, Multimedia, Web, Aplikasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT. Matahari Mitra Sukses (PT. MMS) adalah perusahaan yang melayani 

penjualan dan penyewaan peralatan multimedia yang berada di Surabaya. PT. MMS 

memiliki peralatan multimedia untuk disewakan seperti live multicam system, LED 

videotron dan  peralatan dokumentasi video. Pengguna dari peralatan multimedia 

tersebut adalah stasiun televisi, rumah produksi, vendor penyedia jasa fotografi dan 

videografi, event organizer, dan kalangan profesional dalam bidang acara-acara 

multimedia. 

PT. MMS didirikan pada 19 September 2008 terletak di Raya Wiguna 

Timur K-65 Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota 

Surabaya. Karyawan pada PT. MMS berjumlah 24 orang yang dibagi ke beberapa 

bagian yaitu satu orang manajer, satu orang Bagian Operasional, satu orang pada 

bagian pemasaran, empat orang pada bagian maintenance, lima belas orang pada 

bagain produksi, dan dua orang pada bagian Front Desk. Karyawan memiliki jam 

kerja yang dibagi menjadi dua shift agar dapat memberikan pelayanan yang 

maksimal kepada pelanggan. 

Secara umum penyewaan peralatan multimedia di PT. MMS terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu Audio Video Rental (AVR) dan Live Production System 

(LPS). Jenis penyewaan AVR ditangani oleh Front Desk, sedangkan jenis 

penyewaan LPS ditangani oleh Bagian Operasional. Jenis penyewaan AVR 

meliputi peralatan seperti kamera video, mirrorless dan lensa. Karena penggunaan 
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peralatan tergolong mudah, peralatan tersebut dapat dioperasikan oleh penyewa 

sendiri. Jenis penyewaan LPS meliputi peralatan seperti multicam system, LED wall 

videotron, dan jimmy jib. Karena kompleksitas instalasi peralatan yang tinggi, PT. 

MMS memfasilitasi penyewaan LPS termasuk dengan operator. 

Pada jenis penyewaan LPS saat kehabisan stok dan ada permintaan 

penyewaan yang masuk, PT. MMS akan memasukkan permintaan penyewaan 

tersebut ke dalam daftar tunggu. PT. MMS akan mencarikan peralatan sesuai 

dengan permintaan permintaan yang ada dalam daftar tunggu ke beberapa rekanan. 

Jika persediaan peralatan di rekanan ada maka PT. MMS akan mengonfirmasi ulang 

ke penyewa tentang ketersediaan peralatan. Jika penyewa setuju maka penyewaan 

dapat dilanjutkan. 

Dengan jumlah transaksi yang terus meningkat, PT. MMS sering 

mengalami kendala dalam hal mengelola pemesanan dan transaksi penyewaan. 

Proses pencarian data pemesanan untuk verifikasi membutuhkan waktu yang cukup 

lama, sehingga sering terjadi penumpukan antrian dengan pelanggan yang akan 

menyewa maupun yang akan mengembalikan peralatan. Front Desk sering tidak 

sempat mencatat transaksi pengembalian pada buku besar, yang mengakibatkan 

ketidaksesuaian antara data persediaan peralatan yang ada di buku besar dengan 

data persediaan yang ada di gudang. Akibatnya pelanggan yang telah memesan 

peralatan tersebut terpaksa membatalkan sewa, atau tetap menyewa dengan merk 

yang lain. 

Saat pemesanan, pelanggan yang sudah lama kenal ada yang tidak 

melakukan pembayaran DP terlebih dahulu, melainkan hanya meminta untuk 

disimpankan peralatan tersebut dan akan dibayar lunas saat pengambilan. Hal ini 
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memiliki risiko jika pelanggan tersebut sewaktu-waktu membatalkan sewa atas 

peralatan tersebut. Berdasarkan informasi dari bagian Front Desk saat transaksi 

sedang ramai, dalam setiap bulan terjadi 2 sampai 6 transaksi yang dibatalkan 

pelanggan. Nilai transaksi yang dibatalkan juga terbilang besar, yaitu Rp 2.000.000 

hingga Rp 4.000.000. Padahal saat ada peningkatan jumlah transaksi, banyak 

pelanggan lain yang juga membutuhkan dukungan peralatan multimedia dari PT. 

MMS. Hal ini memiliki risiko perusahaan akan kehilangan keuntungan jika tidak 

segera ditangani. 

Pada saat terjadi peningkatan jumlah transaksi dan ada keterbatasan 

persediaan pada jenis peralatan tertentu membuat transaksi penyewaan dilakukan 

secara estafet. Pelanggan yang kebetulan menyewa peralatan tersebut sering tidak 

menyadari bahwa alat yang disewanya juga akan digunakan oleh pelanggan lain 

setelahnya. Sering terjadi keterlambatan pengembalian yang mengakibatkan 

terganggunya proses estafet penyewaan peralatan tersebut  sehingga perlu notifikasi 

pengingat pengembalian peralatan bagi pelanggan. 

Pada buku besar hanya memuat catatan transaksi harian, tidak ada buku 

atau catatan khusus untuk riwayat perbaikan pada peralatan multimedia. Setiap 

peralatan yang ada pada PT. MMS memiliki waktu rekomendasi untuk dilakukan 

pemeliharaan, waktu rekomendasi tersebut bervariasi pada setiap alat. Saat ini 

proses pemeliharaan akan dilakukan ketika ada keluhan dari operator ataupun dari 

pelanggan. Sehingga dibutuhkan pengingat waktu pemeliharaan untuk setiap 

peralatan agar proses penyewaan dapat berjalan lancar. Ketika peralatan 

multimedia akan dilepas atau dijual, pihak Owner kesulitan untuk memutuskan 
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peralatan multimedia mana yang lebih dulu habis masa pakainya dan dapat 

dihentikan dari kegiatan operasional. 

Dalam periode satu tahun, buku besar tersebut hanya disimpan tanpa ada 

proses untuk menghitung jumlah transaksi yang ada pada tahun sebelumnya. 

Akibatnya performa perusahaan dari tahun ke tahun tidak dapat dipantau dengan 

baik.  

Berdasarkan uraian di atas maka kendala (permasalahan) yang dihadapi 

oleh PT. MMS yaitu sebagai berikut: (1) Pencatatan transaksi pemesanan dan 

penyewaan berisiko terjadi perbedaan stok di buku besar dan di gudang. (2) 

Pelanggan yang tidak melakukan DP dapat sewaktu-waktu membatalkan sewa 

sehingga PT. MMS berisiko kehilangan keuntungan atau loss profit. (3) 

Keterlambatan penyewaan tidak dapat dimonitor akibat transaksi penyewaan belum 

terkomputerisasi. (4) Pihak Owner tidak dapat memantau performa perusahaan dari 

tahun ke tahun. (5) Tidak ada buku catatan khusus untuk pencatatan pemeliharaan 

sehingga Owner kesulitan memutuskan peralatan multimedia mana yang dapat 

dihentikan dari kegiatan operasional sehingga diperlukan sebuah sistem yang dapat 

menyimpan data pemesanan dan transaksi penyewaan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka PT. MMS memerlukan suatu 

sistem yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan di atas dengan 

merancang bangun aplikasi penyewaan peralatan multimedia pada PT. MMS yang 

berbasis website. Aplikasi penyewaan ini memiliki dua sisi pengguna, yaitu 

pelanggan dan admin. Dari sisi pengguna aplikasi memilik fitur untuk melihat 

semua produk, melakukan booking online, dan membuat tanda terima untuk 

mengambil alat. Dari sisi admin aplikasi memiliki fitur pencatatan peralatan baru, 
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pencatatan penyewaan dan pengembalian, pencatatan pesanan, pencatatan 

pelanggan, pencatatan histori peralatan, perencanaan pemeliharaan, laporan 

pendapatan per periode, laporan transaksi penyewaan dan pengembalian, laporan 

jumlah penyewaan peralatan, laporan jenis peralatan yang banyak diminati, dan 

laporan jumlah transaksi pelanggan yang paling banyak melakukan penyewaan. 

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mengatasi permasalaan yang ada pada 

PT. Matahari Mitra Sukses untuk meningkatkan pelayanannya. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang di 

atas, maka didapatkan perumusan masalah yang diangkat Tugas Akhir ini adalah 

bagaimana merancang bangun aplikasi penyewaan peralatan multimedia pada PT. 

Matahari Mitra Sukses. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah pada aplikasi penyewaan peralatan multimedia pada PT. 

Matahari Mitra Sukses adalah sebagai berikut :  

1. Aplikasi dibangun berbasis website. 

2. Transaksi dengan rekanan hanya sebatas pencatatan nilai transaksi dan jenis 

peralatan yang sama dengan PT. MMS. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat 

tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah membuat rancang bangun sistem 

informasi penyewaan peralatan multimedia pada PT. Matahari Mitra Sukses. 
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1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Pihak Perguruan Tinggi 

a. Perguruan tinggi mendapatkan masukan tentang kondisi dunia kerja yang 

dinamis. 

b. Meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman observasi dan 

pemecahan masalah melalui solusi yang bersifat akademik. 

c. Perguruan Tinggi akan lebih dikenal di dunia industri. 

2. Owner 

a. Membantu Owner dalam memberikan laporan pendapatan, rekanan, 

peralatan, pelanggan dan pemeliharaan. 

b. Performa perusahaan dapat lebih terekam dengan baik. 

3. Bagian Operasional 

a. Membantu pengelolaan pemesanan. 

b. Membantu pengelolaan sirkulasi penyewaan peralatan. 

c. Membantu dalam memberikan rekomendasi peralatan untuk dilakukan 

pemeliharaan.  

4. Front Desk 

a. Membantu pengelolaan pemesanan 

b. Membantu pengelolaan sirkulasi peralatan 

c. Membantu untuk memonitor peralatan yang disewa pelanggan 

5. Pelanggan (customer) 

a. Mengurangi waktu tunggu penyewa saat pengambilan alat. 

b. Mempermudah mendapatkan informasi tentang ketersediaan alat. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan disusun dengan tujuan agar segala aktifitas yang 

dilakukan dalam penelitian ini dapat terekam dalam bentuk laporan secara jelas dan 

sistematis. Penyajiannya dibagi berdasarkan beberapa bab. 

Pada bab pertama pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah yang 

mendasari perancangan sistem informasi penyewaan peralatan multidmedia pada 

PT. MMS. Bab ini juga mencakup perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian. 

Pada bab kedua landasan teori menjelaskan mengenai teori-teori yang 

mendukung dalam penyelesaian penelitian, yaitu: konsep dasar sistem informasi, 

penyewaan, first come first serve (FCFS), inventory control, aplikasi, website, 

database, mysql, system development life cycle (SDLC), testing, dan behavioral 

(black-box) testing. Teori-teori ini digunakan dalam menyelesaikan laporan dan 

sistem informasi penyewaan peralatan multimedia pada PT. MMS pada penelitian 

ini. 

Pada bab ketiga analisis dan perancangan sistem berisi tentang penjelasan 

dari analisis sistem dan desain sistem yang dilakukan. Pada bagian analisis sistem 

dijelaskan tentang sistem atau proses bisnis yang berjalan saat ini, kemudian 

dilanjutkan dengan analisis dari permasalahan yang ada. Setelah melakukan analisis 

akan dilakukan desain sistem yang menjelaskan bagaimana sistem ini akan dibuat. 

Pada bab keempat implementasi dan evaluasi menjelaskan mengenai hasil 

implementasi dari analisis dan perancangan sistem yang telah dilakukan. Bab ini 

akan menunjukkan tampilan dari sistem informasi yang telah dibuat, serta analisis 

dari hasil uji coba sistem informasi yang telah dilakukan. 
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Pada bab kelima kesimpulan dan saran berisi tentang kesimpulan 

pembahasan permasalahan yang telah dilakukan dan saran bagi pengembangan 

sistem informasi penyewaan peralatan multimedia pada PT. MMS.  
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 

2.1.1 Sistem 

Menurut Sutabri (2012), sistem adalah adalah sekelompok unsur yang erat 

hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai 

tujuan tertentu. Hall (2011) memaparkan bahwa sistem adalah sebuah kelompok 

dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan atau subsistem untuk 

mencapai tujuan bersama.  

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah komponen 

komponen yang saling berkaitan dan bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. 

2.1.2 Informasi 

Sutabri (2012), mendefinisikan informasi sebagai data yang telah 

diklasifikasi atau diinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan 

keputusan. Sistem pengolahan informasi mengolah data menjadi informasi atau 

tepatnya mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi berguna bagi 

penerimanya. 

2.1.3 Sistem Informasi 

Menurut Susanto (2013), sistem informasi adalah kumpulan dari sub-sub 

sistem baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan 

bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data 
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menjadi informasi yang berguna. Pada hakikatnya sistem informasi adalah 

seperangkat manusia, data, dan prosedur yang bekerja sama secara koordinatif. 

Tekanannya terletak pada konsep sistem yang memperlihatkan bahwa berbagai 

komponen yang terlihat di dalamnya secara fungsional dan kooperatif mencapai 

tujuan yang sama. Kegiatan fungsional dan kooperatif itu meliputi pelaksanaan 

bisnis setiap hari, komunikasi informasi, manajemen aktifitas dan pembuatan 

keputusan. 

2.2 Penyewaan 

Menurut Richard Eddy (2010:64), “Sewa-menyewa adalah suatu 

persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan 

kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan 

pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu (Pasal 1548 

KUH Perdata)”. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyewaan/sewa-menyewa 

adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

memberikan kepada pihak yang lainnya, selama suatu waktu tertentu dengan 

pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak terakhir. 

2.3 First Come First Serve (FCFS) 

Menurut Subagyo (2005), dalam membuat penjadwalan produksi, 

khususnya penyewaan peralatan multimedia dilakukan dengan bantuan sequencing 

yaitu menentukan urutan pekerjaan yang harus dikerjakan terlebih dahulu agar 

setiap aktivitas produksi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. 
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Menurut Russell dan Taylor (2006), adapun metode yang dapat digunakan 

yaitu First Come First Serve (FCFS). Menurut aturan ini, urutan penjadwalan 

dilakukan berdasarkan waktu kedatangan job atau pesanan penyewaan dari 

pelanggan. Jadi, job yang pertama kali datang atau pelanggan yang telah melakukan 

down payment, akan dikerjakan terlebih dahulu dan begitu seterusnya untuk job 

berikutnya. 

2.4 Inventory Control 

Inventory control atau manajemen inventaris adalah kombinasi teknologi 

(perangkat keras dan perangkat lunak) dan proses serta prosedur yang mengawasi 

pemantauan dan pemeliharaan barang-barang yang disimpan oleh suatu 

perusahaan. Barang-barang ini bisa merupakan aset perusahaan, bahan baku, atau 

produk jadi yang siap dikirim ke konsumen akhir. Berikut adalah beberapa definisi 

para ahli terkait dengan persediaan barang: 

1. Menurut Alexandri (2009), persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi 

barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu 

periode usaha tertentu atau persediaan barang-barang yang masih dalam 

pengerjaan atau proses produksi ataupun persediaan bahan baku yang 

menunggu penggunaannya dalam proses produksi. 

2. Menurut Ristono (2009), persediaan adalah barang-barang yang disimpan 

untuk digunakan atau dijual pada masa yang akan datang. 

3. Menurut Sartono (2010), persediaan umumnya merupakan salah satu jenis 

aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. 
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2.5 Website 

Menurut Hidayat (2010), website adalah keseluruhan halaman-halaman 

web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Sebuah 

website biasanya dibangun atas banyak halaman web yang saling berhubungan. Jadi 

dapat dikatakan bahwa, pengertian website adalah kumpulan halaman-halaman 

yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, 

animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun 

dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang 

masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Hubungan antara 

satu halaman website dengan halaman website lainnya disebut dengan hyperlink, 

sedangkan teks yang dijadikan media penghubung disebut hypertext. 

2.6 Database 

Menurut Ladjamudin (2013), database adalah sekumpulan data store (bisa 

dalam jumlah yang sangat besar) yang tersimpan dalam magnetic disk, optical disk, 

magnetic drum, atau media penyimpanan sekunder lainya. 

Menurut Connoly dan Begg (2010), database adalah suatu kumpulan data 

yang saling berhubungan secara logis dan penjelasan tentang data yang terhubung 

tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang 

diperlukan oleh organisasi. 

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa database  adalah 

sekumpulan data yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media 

penyimpanan komputer. 
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2.7 System Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut Pressman (2015), nama lain dari Model Waterfall adalah Model 

Air Terjun. kadang dinamakan siklus hidup klasik (classic life cyle), dimana hal ini 

menyiratkan pendekatan yang sistematis dan berurutan (sekuensial) pada 

pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak dimulai dari 

spesifikasi kebutuhan pengguna dan berlanjut melalui tahapan-tahapan 

perencanaan (planning), pemodelan (modeling), konstruksi (construction), serta 

penyerahan sistem perangkat lunak ke para pelanggan/pengguna (deployment), 

yang diakhiri dengan dukungan berkelanjutan pada perangkat lunak yang 

dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode SDLC model 

Waterfall. Model ini dipilih karena mempunyai kelebihan antara lain:  

a. Model pengembangan paling umum digunakan . 

b. Model ini dapat digunakan bagi system software yang mempunyai skala besar 

dan bersifat generic. 

c. Pengerjaan sistem memiliki jadwal yang tersusun dengan baik sehingga dapat 

dilakukan pengawasan. 

 

Gambar 2.1 Model Pengembangan Waterfall 

Berikut ini adalah penjelasan dari tahap-tahap yang dilakukan di dalam Model 

Waterfall menurut Pressman (2015):  
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a. Communication  

Langkah pertama diawali dengan komunikasi kepada konsumen atau 

pengguna. Langkah awal ini merupakan langkah penting karena menyangkut 

pengumpulan informasi tentang kebutuhan konsumen/pengguna. 

b. Planning 

Setelah proses communication ini,kemudian menetapkan rencana untuk 

pengerjaan software yang meliputi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, 

risiko yang mungkin terjadi, sumber yang dibutuhkan, hasil yang akan dibuat, 

dan jadwal pengerjaan. 

c. Modelling  

Pada proses modeling ini menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah 

perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. 

Proses ini berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur software, 

representasi interface, dan detail (algoritma) prosedural. 

d. Construction 

Construction merupakan proses membuat kode (code generation). Coding atau 

pengkodean merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali 

oleh komputer. Programmer akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh 

user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan 

suatu software, artinya penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam 

tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap 

sistem yang telah dibuat. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-

kesalahan terhadap sistem tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki. 
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e. Deployment 

Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah software atau sistem. 

Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean maka sistem yang sudah 

jadi akan digunakan user. Software yang telah dibuat harus dilakukan 

pemeliharaan secara berkala. 

2.8 Analisis dan Perancangan Sistem 

Menurut Jogiyanto (2005:11), dalam bukunya yang berjudul Analisis Dan 

Desain Sistem Informasi berpendapat bahwa sebuah sistem yang saling terintegrasi 

mampu menyediakan informasi yang berguna bagi penggunanya. Data Flow 

Diagram  (DFD) merupakan alat bantu penggambaran skema database yang sering 

digunakan untuk menggambarkan sistem proses yang saling terhubung satu dengan 

yang lainnya. Pengembangan diagram dilakukan secara berjenjang mulai DFD 

level 1, level 2, dan seterusnya sesuai degan kompleksitas dari sistem yang akan 

dikembangkan. 

Menurut Fatta (2007:121), Entity Relational Diagram (ERD) merupakan 

sebuah gambar atau diagram yang menunjukan informasi yang akan dibuat, 

disimpan dan digunakan dalam penerapan aplikasi. Entitas digunakan dalam 

menghubungkan antar satu entitas dengan entitas yang lainnya. 

Menurut Kristanto (2011:63), Diagram konteks adalah sebuah diagram 

sederhana yang menggambarkan hubungan antara entity luar, masukan dan 

keluaran dari sistem. Diagram konteks direpresentasikan dengan lingkaran tunggal 

yang mewakili keseluruhan sistem, diagram konteks juga menggambarkan alur 

ruang lingkup dari sebuah sistem beserta fungsi-fungsi terkait. 
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2.9 Testing 

Pengertian testing menurut Nidhra dan Dondeti (2012) yaitu pengujian 

software yang merupakan suatu prosedur atau teknik yang digunakan untuk 

verifikasi dan validasi kualitas suatu software, dimana software akan dieksekusi 

untuk menemukan  kesalahan  yang  ada  didalamnya.   

Dari  pendapat tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa   pengujian software 

merupakan proses verifikasi dan validasi sebuah software apakah sudah memenuhi 

kebutuhan serta mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang ditemukan saat 

eksekusi program. Verifikasi adalah pengecekkan atau pengetesan entitas-entitas, 

termasuk software, untuk pemenuhan dan konsistensi dengan melakukan evaluasi 

hasil terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. Validasi adalah melihat kebenaran 

sistem apakah proses yang telah dituliskan sudah sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh pengguna. Adapun kegunaan test case ini, adalah sebagai berikut: 

1. Untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap desain White 

Box Testing. 

2. Untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap spesifikasi 

Black Box Testing. 

 
2.9.1 White Box Testing 

Menurut Rex Black (2014), Structural test (atau yang biasa disebut white-

box tests dan glass-box tests) menemukan bug dalam elemen struktur tingkat rendah 

seperti yang terjadi di tingkatan code, database schemas, chips, sub-assemblies dan 

interfaces. Pengujian struktural ini didasarkan pada bagaimana suatu sistem 

beroperasi. 
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2.9.2 Behavioral (Black-box) Testing 

Menurut Nidhra dan Dondeti (2012), black-box testing juga disebut dengan 

functional testing, sebuah teknik pengujian fungsional yang merancang test case 

berdasarkan informasi dari spesifikasi. Menurut Pressman (2015), pengujian black-

box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Pengujian black-box 

memungkinakan perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi 

input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu 

program. Pengujian black-box berusaha menemukan kesalahan dalam kategori: 

1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang, 

2. Kesalahan interface, 

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, 

4. Kesalahan kinerja, 

5. Inisialisasi dan kesalahan terminasi. 
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BAB III  

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian perancangan sistem 

informasi penyewaan peralatan multimedia pada PT. MMS. Metode penelitian pada 

sistem ini diambil berdasarkan model Waterfall yang meliputi communication, 

planning, dan modelling. 

3.1 Communication 

Tahap komunikasi merupakan tahap pertama dalam penelitian ini. 

Tahapan ini dibagi menjadi dua sub tahapan yaitu, pengamatan (observasi) dan 

Wawancara 

3.1.1 Pengamatan (Observasi) 

Observasi dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung ke 

PT. MMS. Observasi ini menghasilkan data antara lain: nama perusahaan, bidang 

usaha, dan gambaran umum perusahaan.  

3.1.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada pihak yang secara langsung berhubungan 

dengan ruang lingkup sistem yaitu Kepala Bagain Operasional dan Bagian Front 

Desk. Dalam wawancara tersebut membahas proses bisnis dan permasalahan yang 

terjadi saat ini di perusahaan terkait dengan proses sirkulasi penyewaan serta 

informasi-informasi yang diperlukan sehingga aplikasi yang dibuat dapat 

memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi saat ini. 
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3.2 Planning 

Tahap ini adalah tahap perencanaan dari alur kebutuhan sistem informasi 

penyewaan peralatan multimedia dengan alur terstruktur serta estimasi waktu yang 

dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi. 

3.3 Modelling 

Pada tahap ketiga model perancangan kebutuhan perangkat lunak yang 

digunakan dalam pembuatan sistem informasi penyewaan peralatan multimedia 

adalah perancangan terstruktur. Pada tahap ketiga ini dibagi menjadi dua, yaitu 

analisis sistem dan perancangan sistem. 

3.3.1 Analisis Sistem 

Analisis merupakan tahapan yang dilakukan setelah identifikasi. Terdapat 

5 (lima) tahapan analisis yaitu analisis proses bisnis, analisis kebutuhan pengguna, 

analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan non fungsional, analisis 

kebutuhan sistem, dan diagram input process output. 

A Analisis Proses Bisnis 

Analisis proses bisnis dilakukan untuk mengetahui secara menyeluruh 

proses bisnis yang terjadi di PT. MMS. Analisis dilakukan dengan cara wawancara 

dan observasi dengan pihak yang terkait dalam pembuatan aplikasi. Hal ini 

dilakukan agar aplikasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pihak terkait. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi proses penyewaan peralatan 

multimedia di PT. MMS terbagi menjadi dua jenis, yaitu AVR dan LPS. Jenis 

penyewaan AVR ditangani oleh Front Desk, sedangkan jenis penyewaan LPS 

ditangani oleh Bagian Operasional. Karena penyewaan peralatan AVR tergolong 
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mudah, peralatan tersebut dapat dioperasikan oleh penyewa sendiri. Sedangkan 

penyewaan peralatan LPS memiliki kompleksitas instalasi peralatan yang tinggi, 

PT. MMS memfasilitasi penyewaan LPS termasuk dengan operator. 

Pada jenis penyewaan LPS saat kehabisan stok dan ada permintaan 

penyewaan yang masuk, PT. MMS akan memasukkan permintaan penyewaan 

tersebut ke dalam daftar tunggu. PT. MMS akan mencarikan peralatan sesuai 

dengan permintaan permintaan yang ada dalam daftar tunggu ke beberapa rekanan. 

Jika persediaan peralatan di rekanan ada maka PT. MMS akan mengonfirmasi ulang 

ke penyewa tentang ketersediaan peralatan. Jika penyewa setuju maka penyewaan 

dapat dilanjutkan. 

Saat pemesanan, pelanggan yang sudah lama kenal ada yang tidak 

melakukan pembayaran DP terlebih dahulu, melainkan hanya meminta untuk 

disimpankan peralatan tersebut dan akan dibayar lunas saat pengambilan. 

Berdasarkan informasi dari bagian Front Desk saat transaksi sedang ramai, dalam 

setiap bulan terjadi 2 sampai 6 transaksi yang dibatalkan pelanggan. Pada saat 

terjadi peningkatan jumlah transaksi dan ada keterbatasan persediaan pada jenis 

peralatan tertentu membuat transaksi penyewaan dilakukan secara estafet.  

Bila digambarkan dalam BPMN, dapat dilihat pada Lampiran 1 sampai 4. 

Lampiran 1 untuk proses bisnis penyewaan peralatan AVR, Lampiran 2 untuk 

proses bisnis penyewaan peralatan LPS, Lampiran 3 untuk proses bisnis 

pengembalian peralatan AVR, dan Lampiran 3 untuk proses bisnis pengembalian 

peralatan LPS.  
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A.1 Identifikasi Permasalahan  

Dalam tahap identifikasi permasalahan dilakukan dengan tujuan untuk 

mendefinisikan permasalahan, dan dampak secara rinci mengenai proses bisnis 

yang berjalan saat ini. Tahap identifikasi permasalahan dilakukan setelah proses 

wawancara dan observasi. Hasil dari identifikasi permalasahan dapat dilihat pada 

Tabel 3.1. 

 
Tabel 3.1 Permasalahan, Dampak, dan Solusi 

Permasalahan Dampak Solusi 
Kesulitan pada saat 
pengembalian karena 
proses pencarian data 
transaksi pada buku 
besar lama dilakukan  

Berisiko terjadi 
perbedaan stok di buku 
besar dan di gudang. 

Perlu dibuatkan aplikasi 
untuk melakukan 
pencatatan sewa yang 
memudahkan pencarian 
data saat pengembalian 

Pelanggan yang tidak 
melakukan DP dapat 
sewaktu-waktu 
membatalkan sewa 

Perusahaan kehilangan 
keuntungan 
 

Aplikasi dapat mencegah 
transaksi yang dilakukan 
tanpa DP sehingga 
perusahaan tidak 
kehilangan keuntungan 
saat terjadi pembatalan 

Keterlambatan 
penyewaan tidak dapat 
dimonitor 

Pelanggan menyewa 
melebihi batas waktu 

Aplikasi dapat 
mengirimkan notifikasi via 
sms saat mendekati waktu 
pengembalian, sehingga 
mengurangi resiko 
keterlambatan 
pengembalian 

Pihak Owner tidak dapat 
memantau pendapatan 
perusahaan dari tahun ke 
tahun 

Owner tidak memiliki 
pegangan untuk 
pengambilan 
keputusan 
 

Setiap transaksi akan 
tercatat sehingga dapat 
menyajikan informasi atau 
laporan dalam bentuk 
grafik maupun tabel 

 

B Analisis Kebutuhan Pengguna 

Berdasarkan hasil analisis permasalahan yang telah dilakukan, maka dapat 

dirincikan pengguna-pengguna dari sistem infromasi penyewaan peralatan 

multimedia pada PT. MMS yang dijelaskan pada Tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Analisis Kebutuhan Pengguna 

No Pengguna Kebutuhan Data 
Kebutuhan 
Informasi 

Kebutuhan 
Dokumen 

1 Owner Data transaksi 
penyewaan 

Daftar 
pendapatan per 
periode 

Laporan 
pendapatan per 
periode 

1. Data peralatan 
2. Data transaksi 

penyewaan 
3. Data rekanan 

Daftar transaksi 
penyewaan 
peralatan dari 
rekanan 

Laporan transaksi 
penyewaan 
peralatan dari 
rekanan 

1. Data peralatan 
2. Data transaksi 

penyewaan 
3. Data pelanggan 

Daftar peralatan 
dengan 
penyewaan 
tertinggi 

Laporan peralatan 
dengan penyewaan 
tertinggi 

1. Data pelanggan 
2. Data data 

peralatan 
3. Data transaksi 

penyewaan 

Daftar 
pelanggan 
dengan 
penyewaan 
tertinggi 

Laporan pelanggan 
dengan penyewaan 
tertinggi 

1. Data peralatan 
2. Data transaksi 

Daftar 
pemeliharaan 
peralatan 

Laporan 
pemeliharaan 
peralatan 

2 Bagian 
Operasional 

Data karyawan Daftar karyawan N/A 

Data rekanan Daftar rekanan N/A 

Data peralatan Daftar peralatan N/A 

Data pelanggan Daftar 
pelanggan 

N/A 

1. Data transaksi 
penyewaan 

2. Data alat 
3. Data 

pelanggan 

Daftar 
pemesanan 

N/A 

1. Data transaksi 
penyewaan 

2. Data alat 
3. Data 

pelanggan 
4. Data rekanan 

Daftar 
penyewaan 

N/A 

1. Data 
pelanggan 

2. Data alat 
3. Data karyawan 
4. Data 

pemesanan 

Daftar 
pembayaran DP 

N/A 
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No Pengguna Kebutuhan Data 
Kebutuhan 
Informasi 

Kebutuhan 
Dokumen 

1. Data 
pelanggan 

2. Data alat 
3. Data karyawan 
4. Data transaksi 

penyewaan 

Daftar 
pembayaran 
lunas 

N/A 

1. Data 
pemesanan 

2. Data 
penyewaan 

3. Data 
pembayaran 
lunas 

4. Data peralatan 

Daftar 
penyewaan LPS 
terpenuhi 

N/A 

1. Data 
pemesanan 

2. Data 
penyewaan 

3. Data 
pembayaran 
lunas 

4. Data peralatan 
5. Daftar rekanan 

Daftar 
peminjaman ke 
rekanan 

N/A 

1. Data alat 
2. Data transaksi 

penyewaan 

Daftar 
pemeliharaan 
peralatan 

N/A 

3 Front Desk Data pelanggan Daftar 
pelanggan 

N/A 

1. Data transaksi 
penyewaan 

2. Data alat 
3. Data 

pelanggan 

Daftar transaksi 
pemesanan 

N/A 

1. Data 
pemesanan 

2. Data 
penyewaan 

3. Data 
pembayaran 
lunas 

4. Data peralatan 

1. Data 
pemesanan 

2. Data 
penyewaan 

3. Data 
pembayaran 
lunas 

4. Data 
peralatan 

N/A 
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No Pengguna Kebutuhan Data 
Kebutuhan 
Informasi 

Kebutuhan 
Dokumen 

1. Data transaksi 
penyewaan 

2. Data alat 
3. Data 

pelanggan 

Daftar transaksi 
penyewaan 

N/A 

1. Data 
pelanggan 

2. Data alat 
3. Data karyawan 
4. Data 

pemesanan 

Daftar 
pembayaran DP 

N/A 

1. Data 
pelanggan 

2. Data alat 
3. Data karyawan 
4. Data transaksi 

penyewaan 

Daftar 
pembayaran 
lunas 

N/A 

1. Data alat 
2. Data transaksi 

penyewaan 

Daftar 
pengembalian 

N/A 

4 Pelanggan 1. Data transaksi 
penyewaan 

2. Data alat 

Daftar peralatan N/A 

N/A Notifikasi 
penyewaan 
AVR tidak 
terpenuhi 

N/A 

N/A Notifikasi 
penyewaan LPS 
Tidak terpenuhi 

N/A 

 

C Analisis Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsional berisi proses-proses yang harus dilakukan 

oleh sistem. Kebutuhan fungsional diperoleh berdasarkan pada hasil analisa dari 

kebutuhan pengguna. Hasil kebutuhan fungsional dirincikan pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Analisis Kebutuhan Fungsional 

No Pengguna Tugas Kebutuhan Fungsional 

1 Owner 1. Memeriksa daftar 
transaksi per periode 

2. Memeriksa daftar 
transaksi yang diberikan 
ke rekanan 

Fungsi pembuatan laporan 
pendapatan per periode 

3. Memeriksa daftar 
transaksi penyewaan 
peralatan dari rekanan 

Fungsi pembuatan laporan 
transaksi penyewaan 
peralatan dari rekanan 

4. Memeriksa daftar 
peralatan dengan 
penyewaan tertinggi 

Fungsi  pembuatan laporan 
peralatan dengan 
penyewaan tertinggi 

5. Memeriksa daftar 
pelanggan dengan 
penyewaan tertinggi 

Fungsi  pembuatan laporan 
pelanggan dengan 
penyewaan tertinggi 

6. Memeriksa daftar 
pemeliharaan peralatan 

Fungsi pembuatan laporan 
pemeliharaan peralatan 

2 Bagian 
Operasional 

1. Mengelola master 
karyawan 

2. Mengelola master rekanan 
3. Mengelola master 

peralatan LPS 
4. Mengelola master 

pelanggan 

Fungsi mengelola master 

5. Penerimaan transaksi 
pemesanan LPS 

Fungsi pencatatan 
pemesanan 

6. Mengelola transaksi 
penyewaan oleh 
pelanggan LPS 

Fungsi pencatatan transaksi 
penyewaan LPS 

7. Penerimaan pembayaran 
DP 

8. Penerimaan pembayaran 
lunas 

Fungsi pengecekan DP dan 
pembayaran 

9. Mengelola transaksi 
penyewaan ke rekanan 

Fungsi pengelolaan 
transaksi penyewaan LPS 

10. Mengelola pemeliharaan 
peralatan LPS 

Fungsi pencatatan 
pemeliharaan peralatan 

3 Front Desk 1. Mengelola master 
peralatan AVR 

Fungsi mengelola master 
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No Pengguna Tugas Kebutuhan Fungsional 

2. Penerimaan transaksi 
pemesanan 

Mengelola transaksi 

3. Penerimaan pembayaran 
DP 

4. Penerimaan pembayaran 
lunas 

Fungsi pencatatan 
pemesanan  

5. Mengelola transaksi 
penyewaan oleh 
pelanggan AVR 

Fungsi mengelola transaksi 
penyewaan AVR 

6. Mengelola pengembalian 
peralatan AVR 

Fungsi mengelola 
pengembalian peralatan 

4 Pelanggan 1. Melihat data ketersediaan 
alat 

Fungsi menampilkan data 
ketersediaan alat 

2. Melakukan transaksi 
pemesanan 

Fungsi pencatatan 
pemesanan 

3. Melakukan transaksi 
penyewaan 

Fungsi mencatat transaksi 
penyewaan 

 

D Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

Analisis kebutuhan non-fungsional bertujuan untuk mengetahui kebutuhan 

di luar kebutuhan fungsional, yang harus tersedia dalam perangkat lunak yang akan 

dibangun. Analisis kebutuhan non-fungsional akan dijelaskan pada Tabel 3.4. 

 
Tabel 3.4 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

Keamanan 
Untuk menjaga keamanan akses masing-masing pengguna, maka 
diberikan username dan password berdasarkan hak akses pengguna 
terhadap menu aplikasi. 

Hak Akses Owner 

 C R U D 

1. Menu laporan transaksi     
2. Menu laporan pendapatan     
3. Menu laporan rekanan     
4. Menu laporan peralatan 

dengan penyewaan tertinggi 
 

 
  

5. Menu laporan pelanggan 
dengan penyewaan tertinggi 
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6. Menu laporan pemeliharaan     

Bagian 
Operasional 

1. Menu pengelolaan data master 
LPS 

   
 

2. Menu pengelolaan transaksi 
penyewaan 

   
 

3. Menu pengelolaan 
pemeliharaan peralatan 

   
 

4. Menu pengelolaan 
pemeliharaan 

   
 

Front Desk 

1. Menu pengelolaan data master 
peralatan AVR 

   
 

2. Menu pengelolaan transaksi 
penyewaan 

   
 

3. Menu pengelolaan 
pengembalian peralatan    

 

Pelanggan 

1. Menu data ketersediaan alat     

2. Menu pencatatan transaksi 
penyewaan 

   
 

Respon 
Waktu 

Untuk menjalankan tiap menu yang tersedia aplikasi membutuhkan 
waktu 1-5 detik 

Perangkat 
Lunak 

Perangkat lunak (Software) yang dibutuhkan untuk menjalankan 
sistem informasi penyewaan peralatan multimedia pada PT. MMS 
sebagai berikut: 
1. Sistem operasi : Microsoft Windows 7 
2. Web server : Apache Server 2.4.18 
3. Web-browser : Google chrome. 
4. Database  : MySql 5.0.12 dan phpMyAdmin 4.5.1 

Perangkat 
Keras 

Spesifikasi perangkat keras (Hardware) minimal yang dibutuhkan 
untuk menjalankan sistem informasi penyewaan peralatan 
multimedia pada PT. MMS sebagai berikut: 
1. Processor : Intel Core i3-2100 dual core processor. 
2. Harddisk : 500-GB Disk Drive 
3. RAM : 2-GB DDR 3  
4. VGA : Intel HD Graphics 3000 
5. Monitor : 14-inch LED Monitor 
6. Mouse : Standard 
7. Keyboard : Standard 
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E Analisis Kebutuhan Sistem   

Analisis kebutuhan sistem ini adalah menentukan kebutuhan sistem yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, sekaligus dengan 

menyiapkan dokumentasi untuk setiap aktivitas pengkodean. Dalam proses 

pembuatannya digunakan aplikasi pendukung yaitu : 

1. Sublime Text 

2. Xammp 

3. Chrome Web Browser 

F Diagram Input Process Output 

Setelah melakukan semua tahap analisa, kemudian hasil digambarkan 

dalam diagram Input Process Output (IPO). Diagram IPO memiliki fungsi untuk 

menentukan masukan dan keluaran dari sistem. Data yang dibutuhkan oleh sistem 

akan diolah sesuai dengan fungsi yang sudah dibuat pada sistem. Diagram IPO 

sistem informasi penyewaan peralatan multimedia pada PT. MMS dijelaskan pada 

Lampiran 5. 

 
3.3.2 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem merupakan tahapan yang dilakukan setelah analisis. 

Tujuan dari perancangan ini adalah untuk membuat fondasi dan struktur sebagai 

acuan saat implementasi ke dalam sistem yang dirancang. Terdapat 5 tahapan dalam 

perancangan ini, yaitu membuat arsitektur sistem dan fisik, sitemap, perancangan 

proses, perancangan data, perancangan antar muka pengguna, dan perancangan 

pengujian aplikasi. 
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A Arsitektur Sistem dan Arsitektur Fisik 

A.1   Arsitektur Sistem (Penyewaan AVR) 

 

Gambar 3.1 Arsitektur Sistem Penyewaan AVR 

Arsitektur sistem pada proses penyewaan AVR dijelaskan pada Gambar 

3.1. Berikut adalah penjelasan gambar arsitektur sistem penyewaan AVR yang 

terjadi pada PT. MMS: 

1. Pelanggan memasukkan data peralatan yang akan disewa melalui halaman 

khusus pelanggan. 

2. Pelanggan memilih jam sewa. 

3. Pelanggan membayar biaya sewa yang tertera sesuai sistem informasi. 

4. Front Desk menerima notifikasi penyewaan masuk. 

5. Front Desk menyiapkan peralatan tersebut agar saat pelanggan datang dapat 

langsung membawa peralatan tersebut. 

6. Front Desk memproses transaksi jika transaksi akan berjalan. 

7. Front Desk memproses pengembalian penyewaan jika sudah selesai. 
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8. Denda akan langsung diketahui, Front Desk bisa langsung melakukan 

penagihan denda. 

9. Owner membaca laporan. 

A.2   Arsitektur Sistem (Penyewaan LPS) 

 

Gambar 3.2 Arsitektur Sistem Penyewaan LPS 

 

Arsitektur sistem pada proses penyewaan LPS dijelaskan pada Gambar 

3.2. Berikut adalah penjelasan gambar arsitektur sistem penyewaan LPS yang 

terjadi pada PT. MMS: 

1. Pelanggan memasukkan data peralatan yang akan disewa melalui halaman 

khusus pelanggan. 

2. Pelanggan memilih jam sewa. 

3. Pelanggan membayar biaya sewa yang tertera sesuai sistem informasi. 

4. Bagian Operasional menerima notifikasi penyewaan masuk. 

5. Bagian Operasional dapat memproses penyewaan saat mendekati waktu sewa. 
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6. Bagian Operasional mendapatkan notifikasi jika peralatan atau karyawan tidak 

tersedia. 

7. Bagian Operasional mencarikan alat yang tidak tersedia di rekanan. 

8. Bagian Operasional memasukkan kembali data peralatan yang habis di sistem 

informasi. 

9. Owner membaca laporan. 

A.3   Arsitektur Fisik 

 

Gambar 3.3 Arsitektur Fisik 

Arsitektur fisik merupakan gambaran sebuah sepesifikasi teknologi yang 

digunakan untuk mengimplementasi sistem informasi. Arsitektur fisik juga 

berfungsi untuk menentukan teknologi yang akan dipakai untuk diimplementasikan 

satu atau lebih sistem informasi. Arsitektur fisik berfungsi sebagai outline untuk 

desain, kosntruksi, dan implementasi terperinci. Gambaran dari arsitektur fisik 
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sistem informasi penyewaan peralatan multimedia pada PT. MMS digambarkan 

pada Gambar 3.3. 

B Sitemap 

Sitemap merupakan salah satu alat yang membantu untuk mempermudah 

pengenalan peta situs pada suatu website. Sitemap juga membantu untuk 

mempermudah penjelasan perancangan sistem informasi penyewaan peralatan 

multimedia ini, sitemap dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

 

Gambar 3.4 Sitemap Sistem Informasi Penyewaan 



33 

 
 

 

Gambar 3.4 Sitemap Sistem Informasi Penyewaan (Lanjutan) 

 

Gambar 3.4 Sitemap Sistem Informasi Penyewaan (Lanjutan) 
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Gambar 3.4 Sitemap Sistem Informasi Penyewaan (Lanjutan) 

 

Gambar 3.4 Sitemap Sistem Informasi Penyewaan (Lanjutan) 
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Pada gambar 3.4 terlihat gambaran umum dari sistem informasi 

penyewaan peralatan multimedia pada PT. MMS yang dibuat. Penjelasan dari 

gambar di atas dapat dilihat pada Tabel 3.5 di bawah ini. 

Tabel 3.5 Tabel Sitemap 

No. Halaman Sub Bagian Penjelasan 
1 Mengelola 

data master 
1. Data jabatan 
2. Data karyawan 
3. Data peralatan 
4. Data pemeliharaan 
5. Data rekanan 

Halaman ini digunakan oleh 
Front Desk dan Bagian 
Operasional dalam mengelola 
data master yang dibutuhkan. 

2 Penyewaan 
AVR 

1. Input daftar 
penyewaan AVR 

2. Menentukan jadwal 
sewa 

Halaman ini digunakan oleh 
pelanggan untuk mengisi detail 
transaksi penyewaan. 
 

  3. Pengecekan 
DP/Pembayaran 

Halaman ini otomatis 
dikerjakan oleh sistem, sistem 
membaca mutasi masuk pada 
rekening yang di daftarkan. 

4. Input pengembalian Halaman ini digunakan oleh 
Front Desk untuk memproses 
pengembalian peralatan. Pada 
halaman ini juga disediakan 
penghitungan denda otomatis. 

3 Penyewaan 
LPS 

1. Input daftar 
penyewaan LPS 

2. Menentukan jadwal 
sewa 

Halaman ini digunakan oleh 
pelanggan untuk mengisi detail 
transaksi penyewaan. 

3. Pengecekan 
DP/pembayaran 

Halaman ini otomatis 
dikerjakan oleh sistem, sistem 
membaca mutasi masuk pada 
rekening yang di daftarkan. 

4. Transaksi ke rekanan Halaman ini digunakan Bagian 
Operasional untuk mengelola 
penyewaan LPS yang 
peralatannya tidak tersedia. 

5. Input pengembalian Halaman ini digunakan oleh 
Bagian Operasional untuk 
memproses pengembalian 
peralatan. Pada halaman ini 
juga disediakan penghitungan 
denda otomatis. 

4 Pemeliharaan Pemeliharaan Halaman ini digunakan oleh 
Bagian Operasional memproses 
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No. Halaman Sub Bagian Penjelasan 
peralatan untuk dilakukan 
pemeliharaan. Sistem akan 
menampilkan rekomendasi 
peralatan apa saja yang sudah 
bisa dilakukan pemeliharaan. 

5. Pembuatan 
laporan 

1. Laporan pendapatan 
per periode 

2. Laporan transaksi ke 
rekanan 

3. Laporan peralatan 
4. Laporan pelanggan 
5. Laporan 

pemeliharaan 

Halaman ini digunakan oleh 
Owner untuk melihat laporan-
laporan terkait PT. MMS. 

 

C Perancangan Proses 

Tahapan perancangan merupakan tahapan yang dilakukan setelah analisis. 

Perancangan proses dijabarkan menggunakan data flow diagram (DFD) yang 

meliputi context diagram, diagram jenjang proses, dan DFD level di bawahnya. 

Context diagram adalah diagram merupakan suatu proses yang 

menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan level 

tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input ke dalam sistem dan output 

dari sistem yang menjelaskan seluruh alur proses yang terjadi di dalam sistem. Di 

dalam Context diagram digambarkan juga seluruh aktor yang terlibat atau 

berinteraksi dengan sistem yang dikembangkan. Aktor-aktor yang berinteraksi 

dalam sistem digambarkan sebagai entity. Aktor yang berinteraksi yaitu: Owner¸ 

Bagian Operasional, Front Desk,  dan pelanggan. Front Desk dan Bagian 

Operasional memberikan input berupa seluruh data master yang dibutuhkan oleh 

sistem dan mendapatkan output berupa daftar pembayaran dan daftar peralatan. 

Owner mendapatakn output berupa laporan tentang penyewaan. Pelanggan 

memberikan input data penyewaan dan mendapatkan output histori sewa. Context 
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diagram sistem infromasi penyewaan peralatan multimedia dapat dilihat pada 

Gambar 3.5. 

 

 

Gambar 3.5 Context Diagram 

 

 

Gambar 3.5 Context Diagram (Lanjutan) 
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Diagram jenjang proses merupakan alat perancangan sistem yang dapat 

menampilkan seluruh proses yang terdapat pada suatu aplikasi tertentu dengan jelas 

dan terstruktur. Diagram jenjang proses memiliki fungsi untuk menggambarkan 

hubungan proses yang ada guna mendukung sistem informasi. Bagan dari diagram 

jenjang proses ini akan digunakan sebagai landasan dalam membuat data flow 

diagram. Diagram jenjang proses dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

Data flow diagram (DFD) merupakan suatu cara atau metode untuk 

membuat rancangan sebuah sistem yang mana berorientasi pada alur data yang 

bergerak pada sebuah sistem nantinya. Data flow diagram (DFD) level 0 proses 

penyewaan peralatan multimedia pada PT. MMS dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

 

Gambar 3.7 DFD Level 0 
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Gambar 3.7 DFD Level 0 (Lanjutan)  

 

Gambar 3.7 DFD Level 0 (Lanjutan)  
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Gambar 3.7 DFD Level 0 (Lanjutan)  

 

Gambar 3.7 DFD Level 0 (Lanjutan)  

Pembuatan data flow diagram (DFD) level satu ini merupakan hasil 

dekomposisi dari DFD level 0, hasil penjabaran dari detil aliran pada proses yang 

ada didalamnya. Terdapat 5 (lima) proses pada DFD level 0 yang didekomposisi 

berdasarkan urutan proses pada aplikasi yaitu mengelola data master, penyewaan 

AVR, penyewan LPS, pemeliharaan, dan pembuatan laporan.  DFD level 1 (satu) 

pada sistem informasi penyewaan peralatan multimedia pada PT. MMS dapat 

dilihat sebagai berikut:  

1. Mengelola Data Master 

Pada DFD level 1 proses mengelola data master, menjelaskan secara umum 

proses yang dilakukan saat mencatat data master, mengelola data master 

dijelaskan pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 DFD Level 1 Mengelola Data Master 

2. Penyewaan AVR 

 

Gambar 3.9 DFD Level 1 Penyewaan AVR 
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Proses penyewaan AVR atau penyewaan yang dilakukan tanpa operator pada 

DFD Level 0 dijelaskan pada Gambar 3.9. 

3. Penyewaan LPS 

Proses penyewaan LPS atau penyewaan yang dilakukan dengan operator 

terdapat pada DFD Level 0 dijelaskan pada Gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 DFD Level 1 Penyewaan LPS 

4. Laporan 

Proses pembuatan laporan peralatan multimedia yang teradapat pada DFD 

Level 0 ini diturunkan menjadi DFD Level 1. Terdapat 5 proses pembuatan 
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laporan yang ada pada PT. MMS seperti pembuatan laporan pelanggan, 

pembuatan laporan peralatan, pembuatan laporan karyawan, pembuatan 

laporan penyewaan dan pembuat laporan pemeliharaan. Pembuatan laporan 

pada DFD level 1 dijelaskan pada Gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 DFD Level 1 Pembuatan Laporan 

D Perancangan Data 

Tahap selanjutnya setelah merancang desain proses dari aplikasi dengan 

menggunakan software requirement kemudian context diagram dan data flow 

diagram, maka proses selanjutnya yaitu merancang skema database. Pada tahap 

merancang skema database digunakan beberapa cara yaitu membuat entity 

relationship diagram (ERD). 



45 

 
 

D.1  Rancangan Basis Data 

Pada pembuatan ERD ini akan dijelaskan mengenai hubungan antar 

entitas. Untuk mempermudah dalam melihat entitas dan hubungan antar entitas 

tersebut, maka proses selanjutnya yaitu merancang basis data. Pada tahap 

merancang basis data digunakan beberapa cara yaitu: 

1. Membuat ERD 

Pada pembuatan ERD ini dijelaskan mengenai hubungan antar entitas, untuk 

mempermudah dalam melihat entitas dan hubungan antar entitas tersebut. 

Selanjutnya ERD digambarkan dalam bentuk Conceptual Data Model. ERD 

dari sistem informasi penyewaan peralatan multimedia dapat dilihat pada 

Lampiran 6. 

2. Conceptual Data Model 

CDM menggambarkan secara keseluruhan dari konsep struktur basis data 

yang dirancang untuk suatu sistem. CDM ini menampilkan hubungan antar 

entitas beserta atribut yang dimiliki setiap entitas. Setiap entitas memiliki satu 

key atribut yang berfungsi sebagai identitas dari entitas tersebut. Key atribut 

juga berfungsi untuk menghubungkan entitas satu dengan entitas lainnya 

yang dibutuhkan sistem. CDM penyewaan dapat dilihat pada Lampiran 7. 

3. Physical Data Model 

PDM menggambarkan secara detil tentang basis data yang dirancang untuk 

sistem penjualan yang berasal dari pemetaan CDM. Pada PDM telah 

tergambar jelas relasi antar tabel beserta primary key dan foreign key dari 

masing-masing tabel. PDM penyewaan dapat dilihat pada Lampiran 8. 
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D.2  Struktur Tabel  

Pada struktur tabel ini dijelaskan tentang semua tabel yang digunakan 

dalam perancangan sistem informasi penyewaan peralatan multimedia pada PT. 

MMS. Pada tiap tabel dijelaskan nama tabel, struktur kolom, tipe data masing-

masing kolom, key (primary dan foreign), fungsi masing-masing kolom serta 

keterangan tabel yang dijelaskan sebagai berikut:   

a. Tabel Kategori Alat 

Nama Tabel : Kategori 

Primary Key : id_kategori 

Fungsi  : Menyimpan kategori peralatan 

 
Tabel 3.6 Struktur Tabel Kategori 

No Field Tipe Data Constraint 
1 Id_kategori Char(2) Primary Key 
2 Nama_kategori Varchar(55) Not Null 

 

b. Tabel Merk Alat 

Nama Tabel : Merk 

Primary Key : id_merk 

Fungsi  : Menyimpan data merk peralatan 

Tabel 3.7 Struktur Tabel Merk 

No Field Tipe Data Constraint 
1 Id_merk Char(2) Primary Key 
2 Nama_merk Varchar(55) Not Null 

 

c. Tabel Kombinasi KM 

Nama Tabel : Kombinasi KM 
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Primary Key : id_kategori & id_merk 

Fungsi  : Menyimpan kombinasi kategori dan merek 

 
Tabel 3.8 Struktur Tabel Kombinasi KM 

No Field Tipe Data Constraint 
1 id_kategori Char(2) Primary key, Foreign key 1 
2 Id_merk Char(2) Primary key, Foreign key 2 

 

d. Tabel Peralatan 

Nama Tabel : Peralatan 

Primary Key : id_alat 

Fungsi  : Menyimpan data peralatan 

 
Tabel 3.9 Struktur Tabel Peralatan 

No Field Tipe Data Constraint 
1 Id_alat Char(8) Primary key 
2 Id_kategori Char(2) Foreign key 
3 Id_merk Char(2) Foreign key 
4 Nama_alat Varchar(55) Not Null 
5 Stok_alat int Not Null 
6 Jenis_sewa Varchar(3) Not Null 

 

e. Tabel Detil Alat 

Nama Tabel : Detil Alat 

Primary Key : id_alat & id_detil_alat 

Fungsi  : Menyimpan detil peralatan dari tabel peralatan 

 
Tabel 3.10 Struktur Tabel Detil Alat 

No Field Tipe Data Constraint 
1 Id_alat Char(8) Primary key, Foreign key 1 
 Id_detil_alat Char(4) Primary key 
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No Field Tipe Data Constraint 
 Id_rekanan Char(2) Foreign key 
 Status_ketersediaan Varchar(55) Not null 
 Tgl_beli datetime Not null 

 

f. Tabel Histori Harga 

Nama Tabel : Histori Harga 

Primary Key : id_alat, id_detil_alat, & periode 

Fungsi  : Menyimpan harga sewa per alat 

 
Tabel 3.11 Struktur Tabel Histori Harga 

No Field Tipe Data Constraint 
1 Id_alat Char(8) Primary key, Foreign key 
2 Id_detil_alat Char(4) Primary key, Foreign key 
3 periode datetime Primary key 
4 Harga_sewa int Not null 
5 Potongan_harga int Not null 

 

g. Tabel Rekanan  

Nama Tabel : Rekanan 

Primary Key : id_rekanan 

Fungsi  : Menyimpan data rekanan 

 
Tabel 3.12 Struktur Tabel Rekanan 

No Field Tipe Data Constraint 
1 Id_rekanan Char(2) Primary key 
2 Nama_rekanan Varchar(50) Not null 

 

h. Tabel Detil Sewa  

Nama Tabel : Detil Sewa 

Primary Key : id_sewa 
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Fungsi  : Menyimpan detil sewa 

 
Tabel 3.13 Struktur Tabel Detil Sewa 

No Field Tipe Data Constraint 
1 Id_sewa int Primary key, foreign key 1 
2 Id_alat Char(8) Primary key, foreign key 2 
3 Id_detil_alat Char(4) Primary key, foreign key 2 
4 Tgl_kembali datetime Not null 
5 Status kembali Varchar(50) Not null 
6 Lama_sewa Datetime Not null 
7 Jumlah_jam int Not null 
8 Denda dibayar int Not null 

 

i. Tabel Penyewaan  

Nama Tabel : Penyewaan 

Primary Key : id_sewa 

Fungsi  : Menyimpan transaksi penyewaan 

 
Tabel 3.14 Struktur Tabel Penyewaan 

No Field Tipe Data Constraint 
1 Id_sewa int Primary key 
2 Id_konfirmasi int Foreign Key 2 
3 Kon_id_konfirmasi int Foreign Key 1 
4 Tempat_job Varchar(50) Not null 
5 Jenis_acara Varchar(50) Not null 
6 Tgl_jam_mulai Datetime Not null 
7 Tgl_jam_selesai Datetime  Not null 
8 Status_DP int Not null 
9 Status_lunas int Not null 
10 Total_sewa int Not null 
11 Info_denda int Not null 

 

j. Tabel Konfirmasi  

Nama Tabel : Konfirmasi 
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Primary Key : id_konfirmasi 

Fungsi  : Menyimpan isi text konfirmasi untuk SMS gateway 

 
Tabel 3.15 Struktur Tabel Konfirmasi 

No Field Tipe Data Constraint 
1 Id_konfirmasi Int Primary key 
2 Nama_konfirmasi Varchar(50) Not null 
3 Isi_konfirmasi Varchar(255) Not null 

 

k. Tabel Pelanggan  

Nama Tabel : Pelanggan 

Primary Key : id_pelanggan 

Fungsi  : Menyimpan data pelanggan 

 
Tabel 3.16 Struktur Tabel Pelanggan 

No Field Tipe Data Constraint 
1 Id_pelanggan Char(6) Primary key 
2 Id_sewa int Foreign Key 
3 Nama_pelanggan Varchar(50) Not null 
4 Alamat_pelanggan Varchar(100) Not null 
5 Email_pelanggan Varchar(50) Not null 
6 Password_pelanggan Varchar(50 Not null 
7 No_hp_pelanggan Varchar(13) Not null 
8 jaminan Varchar(255) Not null 

 

l. Tabel Karyawan  

Nama Tabel : Karyawan 

Primary Key : id_karyawan 

Fungsi  : Menyimpan data karyawan 
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Tabel 3.17 Struktur Tabel Karyawan 

No Field Tipe Data Constraint 
1 Id_karyawan Char(2) Primary key 
2 Id_jabatan Char(2) Foreign key 1 
3 Id_pemeliharaan int Foreign key 2 
4 Nama_karyawan Varchar(55) Not null 
5 No_hp_karyawan Varchar(13) Not null 
6 alamat Varchar(55) Not null 

 

m. Tabel Jabatan  

Nama Tabel : Jabatan 

Primary Key : id_jabatan 

Fungsi  : Menyimpan data jabatan karyawan 

 
Tabel 3.18 Struktur Tabel Jabatan 

No Field Tipe Data Constraint 
1 Id_jabatan Char(2) Primary key 
2 Nama_jabatan Varchar(20) Not null 

 

n. Tabel Pemeliharaan  

Nama Tabel : Pemeliharaan 

Primary Key : id_pemeliharaan 

Fungsi  : Menyimpan data pemeliharaan peralatan 

 
Tabel 3.19 Struktur Tabel Pemeliharaan 

No Field Tipe Data Constraint 
1 Id_pemeliharaan int Primary key 
2 Nama_pemeliharaan text Not null 
3 Tgl_mulai datetime Not null 
4 Tgl_selesai datetime Not null 
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o. Tabel Detil Pemeliharaan  

Nama Tabel : Detil Pemeliharaan 

Primary Key : id_pemeliharaan 

Fungsi  : Menyimpan detil pemeliharaan 

 
Tabel 3.20 Struktur Tabel Detil Pemeliharaan 

No Field Tipe Data Constraint 
1 Id_pemeliharaan int Primary key, Foreign key 1 
2 Id_alat Char(8) Primary key, Foreign key 2 
3 Id_detil_alat Char(4) Primary key, Foreign key 2 

 

E Perancangan Antar Muka Pengguna 

Perancangan antar muka pengguna adalah input dan output awal tampilan 

dari sistem informasi penyewaan peralatan multimedia. Sistem informasi 

penyewaan peralatan multimedia dirancang sebagai website, sehingga perancangan 

antar muka akan berbentuk halaman web. Rancangan antarmuka akan dibagi dan 

dijelaskan sesuai pengguna yang menggunakan sistem informasi penyewaan 

peralatan multimedia. Pengguna-pengguna tersebut adalah Owner, Bagian 

Operasional, Front Desk, dan pelanggan. 

E.1 Antar Muka Pengguna Owner 

Owner memiliki enam halaman laporan yang terdapat pada aplikasi. 

Halaman tersebut yaitu halaman dashboard, halaman laporan pendapatan per 

periode, laporan peralatan dengan penyewaan tertinggi, laporan pelanggan dengan 

penyewaan tertinggi, laporan transaksi yang diberikan rekanan, dan laporan 

pemeliharaan. 
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1. Halaman Dashboard 

Halaman dashboard berisi sejumlah laporan yang disajikan dalam beberapa 

menu ke dalam satu tampilan. Rancangan halaman dashboard dapat dilihat 

pada Gambar 3.12. 

 

 

Gambar 3.12 Rancangan Halaman Dashboard Owner 

 
2. Halaman Laporan Pendapatan Per Periode 

 

Gambar 3.13 Rancangan Halaman Laporan Pendapatan Per Peridoe 
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Halaman laporan pendapatan per periode memuat laporan penyewaan yang 

disajikan berdasarkan masukan periode dari Owner. Periode yang dapat dipilih 

meliputi transaksi harian, mingguan, dan bulanan. Rancangan halaman laporan 

pendapatan per periode dapat dilihat pada Gambar 3.13. 

3. Halaman Laporan Peralatan Dengan Penyewaan Tertinggi 

Halaman laporan peralatan dengan penyewaan tertinggi memuat laporan 

peralatan yang paling banyak disewa pelanggan. Laporan yang ditampilkan 

meliputi daftar alat, jumlah transaksi yang memakai peralatan multimedia 

tersebut, dan total pendapatan yang dihasilkan dari peralatan multimedia 

tersebut. Rancangan halaman laporan peralatan dengan penyewaan tertinggi 

dapat dilihat pada Gambar 3.14. 

 

 

Gambar 3.14 Rancangan Halaman Laporan Penyewaan Tertinggi 

4. Halaman Laporan Pelanggan Dengan Penyewaan Tertinggi 

Halaman laporan pelanggan dengan penyewaan tertinggi memuat laporan 

Pelanggan yang paling banyak melakukan transaksi. Laporan yang ditampilkan 

meliputi daftar pelanggan, jumlah transaksi yang dilakukan, dan total 
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pendapatan yang dihasilkan dari Pelanggan tersebut. Rancangan halaman 

laporan pelanggan dengan penyewaan tertinggi dapat dilihat pada Gambar 

3.15. 

 

 

Gambar 3.15 Rancangan Halaman Laporan Pelanggan 

5. Laporan Transaksi Penyewaan Peralatan Dari Rekanan 

Halaman laporan transaksi penyewaan peralatan dari rekanan memuat daftar 

transaksi dan daftar alat yang diberikan ke rekanan. Rancangan halaman 

laporan transaksi penyewaan peralatan dari rekanan dapat dilihat pada Gambar 

3.16. 

 

 

Gambar 3.16 Rancangan Laporan Rekanan 
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6. Laporan Pemeliharaan 

Laporan pemeliharaan memuat riwayat pemeliharaan pada daftar peralatan, 

termasuk peralatan yang rusak akibat penggunaan oleh pelanggan. Rancangan 

halaman pemeliharaan dapat dilihat pada Gambar 3.17. 

 

 

Gambar 3.17 Rancangan Halaman Laporan Pemeliharaan 

 
E.2 Antar Muka Pengguna Bagian Operasional 

Bagian Operasional memiliki beberapa proses pada sistem informasi 

penyewaan peralatan multimedia yaitu halaman dashboard, halaman kelola 

penyewaan, halaman kelola peralatan, halaman kelola karyawan, halaman kelola 

pemeliharaan,  dan halaman kelola rekanan. 

1. Halaman Dashboard LPS 

Halaman dashboard berisi sejumlah laporan yang disajikan dalam beberapa 

menu ke dalam satu tampilan. Rancangan halaman dashboard dapat dilihat 

pada Gambar 3.18. 
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Gambar 3.18 Rancangan Halaman Dashboard LPS 

 
2. Kelola Penyewaan LPS 

Halaman kelola penyewaan memuat daftar transaksi yang masuk, 

menampilkan status pembayaran per transaksi, dan menampilkan transaksi 

penyewaan harian. Rancangan halaman kelola penyewaan dapat dilihat pada 

Gambar 3.19. 

 

 

Gambar 3.19 Rancangan Halaman Kelola Penyewaan LPS 
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3. Halaman Kelola Peralatan LPS 

Halaman kelola peralatan memuat form untuk penambahan data master 

peralatan, mengubah tabel master peralatan, serta mengubah status 

pemeliharaan pada peralatan yang aktif. Rancangan halaman kelola peralatan 

dapat dilihat pada Gambar 3.20. 

 

 

Gambar 3.20 Rancangan Halaman Kelola Peralatan LPS 

 
4. Halaman Kelola Pemeliharaan LPS 

 

 

Gambar 3.21 Rancangan Halaman Kelola Pemeliharaan 
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Halaman kelola pemeliharaan memuat daftar peralatan yang masuk tahap 

pemeliharaan, terdapat form untuk mencatat kondisi awal dan kondisi akhir 

setiap peralatan. Halaman rancangan kelola pemeliharaan dapat dilihat pada 

Gambar 3.21. 

5. Halaman Kelola Karyawan 

Halaman kelola karyawan memuat form untuk penambahan data karyawan, 

mengubah tabel master karyawan, serta mengubah status karyawan pada 

karyawan yang aktif. Rancangan halaman kelola karyawan dapat dilihat pada 

Gambar 3.22. 

 

 

Gambar 3.22 Rancangan Halaman Kelola Karyawan 

 
6. Halaman Kelola Rekanan 

Halaman kelola rekanan memuat form untuk penambahan data rekanan, dan 

mengubah tabel master rekanan. Rancangan halaman kelola karyawan dapat 

dilihat pada Gambar 3.23. 
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Gambar 3.23 Rancangan Halaman Kelola Rekanan 

E.3 Antar Muka Pengguna Front Desk 

Front Desk memiliki beberapa proses pada sistem informasi penyewaan 

peralatan multimedia yaitu halaman dashboard, halaman kelola peralatan, halaman 

kelola peyewaan, dan kelola pengembalian. 

1. Halaman Dahsboard AVR 

 

 

Gambar 3.24 Rancangan Halaman Dashboard AVR 
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Halaman dashboard berisi sejumlah laporan yang disajikan dalam beberapa 

menu ke dalam satu tampilan. Penggunaan dashboard bertujuan agar pengguna 

dapat mengetahui informasi penting dengan cepat sesaat setelah login. 

Rancangan halaman dashboard dapat dilihat pada Gambar 3.24. 

2. Halaman Kelola Peralatan AVR 

Halaman kelola peralatan memuat form untuk penambahan data master 

peralatan, mengubah tabel master peralatan, serta mengubah status 

pemeliharaan pada peralatan yang aktif. Rancangan halaman kelola peralatan 

dapat dilihat pada Gambar 3.25. 

 

 

Gambar 3.25 Rancangan Halaman Kelola Peralatan AVR 

 
3. Halaman Kelola Penyewaan AVR 

Halaman kelola penyewaan memuat daftar transaksi yang masuk, 

menampilkan status pembayaran per transaksi, dan menampilkan transaksi 

penyewaan harian. Rancangan halaman kelola penyewaan dapat dilihat pada 

Gambar 3.26. 
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Gambar 3.26 Rancangan Halaman Kelola Penyewaan 

E.4 Antar Muka Pengguna Pelanggan 

Pelanggan memiliki beberapa proses pada sistem informasi penyewaan 

peralatan multimedia yaitu halaman dashboard, daftar kategori, daftar peralatan, 

detil produk, cart, checkout, informasi bayar, dan histori transaksi. 

1. Halaman Dashboard Pelanggan 

Halaman dashboard pelanggan memuat informasi peralatan yang bisa disewa. 

Rancangan halaman dashboard pelanggan dapat dilihat pada Gambar 3.27. 

 

 

Gambar 3.27 Rancangan Halaman Dashboard Pelanggan 
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2. Halaman Kategori 

Halaman kategori memuat daftar kategori peralatan. Halaman kategori untuk 

pelanggan dapat dilihat pada Gambar 3.28. 

 

 

Gambar 3.28 Halaman Kategori 

3. Halaman Daftar Peralatan 

Halaman daftar peralatan memuat daftar peralatan yang dapat disewa oleh 

pelanggan. Halaman daftar peralatan dapat dilihat pada Gambar 3.29. 

 

 

Gambar 3.29 Halaman Daftar Peralatan 
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4. Halaman Detil Produk 

Halaman detil produk memuat rincial lengkap dari peralatan yang dipilih oleh 

pelanggan. Halaman detil produk dapat dilihat pada Gambar 3.30. 

 

 

Gambar 3.30 Halaman Detil Produk 

 
5. Halaman Cart 

Halaman cart memuat daftar peralatan yang akan disewa oleh oleh pelanggan. 

Halaman cart dapat dilihat pada Gambar 3.31. 

 

Gambar 3.31 Halaman Cart 
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6. Halaman Checkout 

Halaman checkout memuat informasi daftar peralatan yang akan disewa oleh 

pelanggan. Pada halaman ini pelanggan diberi kesempatan untuk review ulang 

transaksinya. Halaman Checkout dapat dilihat pada Gambar 3.32. 

 

 

Gambar 3.32 Halaman Checkout 

 
7. Halaman Informasi Pembayaran 

Halaman informasi pembayaran memuat informasi yang dibutuhkan pelanggan 

terkait pembayaran sewa. Halaman informasi pembayaran dapat dilihat pada 

Gambar 3.33. 

 

 

Gambar 3.33 Halaman Informasi Pembayaran 
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8. Halaman Histori Transaksi 

Halaman histori transaksi memuat informasi terkait riwayat transaksi yang 

dilakukan oleh pelanggan. Terdapat beberapa informasi seperti status 

penyewaan, status pembayaran, dan peralatan apa saja yang pernah disewa. 

Halaman histori transaksi dapat dilihat pada Gambar 3.34. 

 

 

Gambar 3.34 Halaman Histori Transaksi 

 
F Perancangan Pengujian Fungsi Aplikasi 

Setelah melakukan perancangan basis data dan perancangan sistem 

informasi penilaian kinerja karyawan, selanjutnya adalah tahap melakukan 

perancangan uji coba yang dilakukan setelah sistem selesai dibuat. Tahapan uji 

coba dilakukan untuk dapat mengetahui sistem yang dirancang bangun sudah sesuai 

dengan kebutuhan PT. MMS. Hal ini dilakukan untuk menguji fungsionalitas dari 

sistem informasi yang telah dibangun. Uji fungsionalitas yang digunakan adalah 

black-box testing. Perancangan uji coba sistem informasi penyewaan peralatan 

multimedia pada PT. MMS dapat dilihat pada Tabel 3.21. 
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1. Rancangan Uji Coba Login 

 
Tabel 3.21 Rancangan Uji Coba Login 

Test 
Case Id 

Test Case 
Scenario 

Input Expected Result 

T01 
Cek login dengan 
data yang valid 

Username dan 
password benar 

Berhasil login dan masuk 
pada halaman utama 

T02 
Cek login dengan 
data yang tidak 
valid 

Username dan 
password yang 
salah 

Notifikasi bahwa login 
gagal 

T03 
Cek login dengan 
salah satu kolom 
form tidak terisi 

Username terisi 
dan password 
tidak terisi 

Notifikasi pada kolom 
form yang tidak terisi 

 

2. Rancangan Uji Coba Penambahan Data Master 

Rancangan uji coba menu peralatan meliputi penambahan data master dan 

penambahan data terkait. Uji coba dapat dilihat pada Tabel 3.22. 

 
Tabel 3.22 Rancangan Uji Coba Penambahan Data Master 

Test 
Case Id 

Test Case 
Scenario 

Input Expected Result 

T11 
Menambah 
peralatan baru 

Data peralatan Berhasil menambahkan 
peralatan 

T12 
Memasukkan kode 
peralatan alat yang 
sudah ada 

Kode peralatan 
Notifikasi peringatan 
kode telah terdaftar 

T13 

Menambah 
peralatan baru 
dengan salah satu 
kolom form tidak 
terisi 

Data peralatan 
Notifikasi peringatan 
untuk melengkapi data 
peralatan 

 

3. Rancangan Uji Coba Menu Penyewaan Peralatan AVR 

Rancangan uji coba menu penyewaan peralatan AVR meliputi pengecekan 

ketersediaan peralatan, penambahan permintaan penyewaan, pengecekan 

pembayaran, pengecekan keterlambatan, dan pengembalian peralatan. 
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Tabel 3.23 Rancangan Uji Coba Menu Penyewaan Peralatan AVR 

Test 
Case Id 

Test Case Scenario Input Expected Result 

T21 

Pengguna melakukan 
penambahan 
penyewaan saat 
peralatan tersedia 

Data peralatan Berhasil menambah 
penyewaan 

T22 

Pengguna melakukan 
penambahan 
penyewaan saat 
peralatan tidak 
tersedia 

Data peralatan Sistem mengingatkan 
pelanggan untuk 
mengurangi jumlah 
permintaan peralatan 

T23 

Pengguna melakukan 
pembayaran dalam 
kurun waktu yang 
ditentukan 

Data 
pembayaran 

Sistem merubah status 
pembayaran menjadi 
“Lunas” 

T24 

Pengguna tidak 
melakukan 
pembayaran dalam 
kurun waktu yang 
ditentukan 

Data 
pembayaran 

Sistem merubah status 
pembayaran menjadi 
“Expired” 

T25 

Pelanggan tidak 
terlambat 
mengembalikan 
peralatan  

Data realisasi 
pengembalian 

Sistem tidak menghitung 
denda dan mengubah 
status penyewaan 
menjadi “Selesai” 

T26 
Pelanggan terlambat 
mengembalikan 
peralatan 

Data realisasi 
pengembalian 

Sistem menghitung 
denda dan mengubah 
status menjadi 
“Terlambat” 

 

4. Rancangan Uji Coba Menu Penyewaan Peralatan LPS 

Rancangan uji coba menu penyewaan peralatan LPS meliputi pengecekan 

ketersediaan peralatan, penambahan permintaan penyewaan, pengecekan 

pembayaran, pengecekan keterlambatan, dan pengembalian peralatan. 

Tabel 3.24 Rancangan Uji Coba Menu Penyewaan Peralatan LPS 

Test 
Case Id 

Test Case Scenario Input Expected Result 

T41 
Pengguna melakukan 
penambahan 

Data peralatan 
LPS 

Berhasil menambah 
penyewaan. 
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Test 
Case Id 

Test Case Scenario Input Expected Result 

penyewaan saat 
peralatan LPS masih 
tersedia 

T42 

Pengguna melakukan 
penambahan 
penyewaan saat 
peralatan LPS tidak 
tersedia 

Data peralatan 
LPS 

Sistem menampilkan 
halaman “Mohon 
Menunggu”. 

T43 

Pengguna melakukan 
penambahan 
penyewaan saat 
peralatan LPS tidak 
tersedia 

Data peralatan 
LPS 

Sistem mengirimkan 
SMS “Mohon 
Menunggu” 

T44 

Pengguna melakukan 
penambahan 
penyewaan saat 
peralatan LPS tidak 
tersedia 

Data peralatan 
LPS 

Sistem menampilkan 
peringatan peralatan 
kurang pada transaksi 
yang bermasalah untuk 
Bagian Operasional. 

T45 
Peralatan di rekanan 
tersedia 

Data peralatan 
LPS 

Sistem mengirimkan 
SMS transaksi 
penyewaan terpenuhi 

T46 
Peralatan di rekanan 
tidak tersedia 

Data peralatan 
LPS 

Sistem mengirimkan 
SMS transaksi 
penyewaan tidak 
terpenuhi 

 

5. Uji Coba Menu Pemeliharaan Peralatan 

Rancangan uji coba menu pemeliharaan peralatan meliputi menampilkan daftar 

peralatan yang sudah melewati jam pemeliharaan yang ditentukan dan 

penambahan data jadwal pemeliharaan. 

 
Tabel 3.25 Uji Coba Menu Pemeliharaan Peralatan 

Test 
Case Id 

Test Case 
Scenario 

Input Expected Result 

T31 
Menambah jadwal 
pemeliharaan 

Data peralatan Berhasil menambah 
penyewaan  

T32 

Menyimpan data 
pemeliharaan 
dengan kolom terisi 
semua 

Data 
pemeliharaan, 
data peralatan 

Berhasil menyimpan data 
pemeliharaan peralatan 
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Test 
Case Id 

Test Case 
Scenario 

Input Expected Result 

T33 

Menyimpan data 
pemeliharaan tanpa 
mengisi keterangan 
kondisi awal 

Data keterangan 
kondisi awal 

Notifikasi peringatan 
untuk mengisi kolom 
keterangan kondisi awal 

 

6. Uji Coba Menu Laporan 

Rancangan uji coba menu laporan ini digunakan untuk memastikan fungsi 

tersebut dapat menampilkan laporan sesuai dengan periode dan jenis laporan 

yang dipilih. 

 
Tabel 3.26 Rancangan Uji Coba Menu Laporan 

Test 
Case Id 

Test Case 
Scenario 

Input Expected Result 

T51 
Memilih filter 
laporan 

Data periode 
laporan, jenis 
laporan 

Menampilkan laporan 
sesuai dengan periode 
yang ditentukan 

T52 

Memilih filter 
laporan tanpa 
mengisi periode 
laporan 

Jenis laporan Notifikasi peringatan 
untuk mengisi kolom 
periode laporan 
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BAB IV  

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Implementasi 

Tahap impelementasi sistem merupakan tahapan untuk membuat 

perangkat lunak yang disesuaikan dengan rancangan atau desain sistem yang telah 

dirancang sebelumnya. Implementasi sistem digunakan untuk menampilkan dan 

menjelaskan fitur-fitur yang ada pada sistem informasi penyewaan pada PT.MMS. 

1. Halaman Login 

Halaman login adalah halaman utama bagi Owner¸ Bagian Operasional, dan 

Front Desk yang akan masuk kedalam sistem, menu yang dapat diakses oleh 

pengguna dibagi berdasarkan peran dari masing-masing pengguna yang ada. 

Implementasi halaman login dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1 Halaman Login
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2. Halaman Utama 

Setelah login maka akan muncul tampilan dashboard pada halaman utama. 

Pada tiap pengguna ditampilkan halaman utama atau dashboard yang berbeda-

beda. Dashboard pada Bagian Operasional menampilkan jumlah peralatan 

yang aktif, jumlah transaksi penyewaan, jumlah aset disewa, jumlah 

pemeliharaan peralatan yang tertunda dan jumlah peralatan yang digambarkan 

dalam bentuk data card. 

 

Gambar 4.2 Halaman Dashboard Owner 

 
Dashboard pada Bagian Operasional menampilkan jumlah peralatan yang 

aktif, jumlah transaksi penyewaan, informasi ketersediaan peralatan, informasi 

ketersediaan operator, dan jumlah peralatan terpinjam/keluar. 

 

Gambar 4.3 Halaman Dashboard Bagian Operasional 
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Dashboard pada Front Desk menampilkan jumlah peralatan yang aktif, jumlah 

transaksi penyewaan berjalan, informasi keterlambatan, informasi item yang 

akan diambil esok hari, total uang masuk hari ini, dan jumlah peralatan 

terpinjam/keluar. 

 

Gambar 4.4 Halaman Dashboard Front Desk 

Dashboard pada bagian pelanggan menampilkan daftar peralatan tersedia, 

harga sewa, dan informasi ketersediaan peralatan. Halaman dashboard 

pelanggan dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Halaman Dashboard Pelanggan 
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3. Halaman Keranjang Penyewaan Oleh Pelanggan 

Halaman Keranjang menampilkan daftar peralatan yang ingin disewa 

pelanggan. Halaman keranjang penyewaan dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

 

Gambar 4.6 Halaman Keranjang Penyewaan Oleh Pelanggan 

4. Halaman Verifikasi Oleh Bagian Operasional 

Halaman verifikasi menampilkan daftar penyewaan yang masuk, baik yang 

sudah melakukan down payment maupun yang sudah lunas. Halaman verifikasi 

dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

 

Gambar 4.7 Halaman Verifikasi Oleh Bagian Operasional 
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5. Informasi Pembayaran 

Halaman informasi Pembayaran berhasil ini menampilkan informasi nomer 

transaksi yang akan digunakan saat pengambilan peralatan nanti. Nantinya 

informasi nomer transaksi dimasukkan oleh Front Desk ke dalam aplikasi, lalu 

aplikasi menampilkan detail transaksi tersebut. Halaman informasi penyewaan 

berhasil dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

 

Gambar 4.8 Halaman Informasi Penyewaan Berhasil 

6. Pengembalian Peralatan 

Halaman pengembalian  peralatan diakses oleh Front Desk. Pada halaman ini 

ditunjukkan daftar penyewaan peralatan dalam bentuk tabel. Bagian  dapat 

mengecek penyewaan peralatan mana saja yang masih berlangsung atau yang 

sudah melewati batas. Halaman pengembalian peralatan dapat dilihat pada 

Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Halaman Pengembalian Peralatan 

Fungsi pengembalian peralatan ditunjukkan pada Gambar 4.10. Front desk 

mencatat pengembalian peralatan dengan mengisi realisasi pengembalian dan 

catatan untuk peralatan yang disewa. 

 

Gambar 4.10 Form Pengembalian Peralatan 
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7. Pemeliharaan 

Halaman pemeliharaan peralatan ini digunakan oleh Bagian Operasional untuk 

membuat jadwal pemeliharaan peralatan. Seluruh peralatan yang aktif 

ditampilkan dalam tabel untuk dapat dijadwalkan pemeliharaannya. Bagian 

Operasional dapat menjadwalakan pemeliharaan peralatan dengan memilih 

tombol Jadwalkan kemudian mengisi tanggal pemeliharaan dan opsi/pilihan 

penjadwalan seperti pada Gambar 4.11. 

 

 

Gambar 4.11 Halaman Pemeliharaan Aset 

8. Menambah Master Peralatan 

Bagian Operasional dapat menambahkan peralatan dengan menekan tombol 

“Tambah Alat”, kemudian modal akan menampilkan form untuk 

menambahkan peralatan yang akan dimasukkan. Bagian Operasional dapat 

mengisi detail peralatan yang akan ditambahkan seperti kategori alat, merk 

alat, tipe alat, jumlah beli, harga sewa, tanggal beli, dan foto alat multimedia. 

Nantinya informasi tersebut akan tampil di halaman pengguna. Halaman 

menambah master peralatan dapat dilihat pada Gambar 4.12. 
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Gambar 4.12 Menambah Peralatan 

9. Menambah Master Kategori 

Master kategori digunakan untuk mengelompokkan peralatan berdasarkan 

kategori. Penggunaan master kategori juga berguna untuk memudahkan 

mencari peralatan yang diinginkan. Halaman menambah master kategori dapat 

dilihat pada Gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13 Menambah Master Kategori 
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10. Menambah Master Merk 

Master merk digunakan untuk mengelompokkan peralatan berdasarkan merk. 

Penggunaan master merk juga berguna untuk memudahkan mencari peralatan 

yang diinginkan. Halaman menambah master merk dapat dilihat pada Gambar 

4.14. 

 

Gambar 4.14 Menambah Master Merk 

11. Mengubah Peralatan 

Halaman mengubah peralatan digunakan untuk mengubah data peralatan 

maupun mengubah status untuk dilakukan pemeliharaan, jika status dalam 

keaadan dalam pemeliharaan maka peralatan tersebut tidak dapat disewa 

pelanggan. 

 

Gambar 4.15 Halaman Mengubah Peralatan 
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12. Kelola Karyawan 

Halaman kelola karyawan dikelola oleh Bagian Operasional untuk mengelola 

data master karyawan. Pada halaman ini Bagian Operasional dapat 

menambahkan master jabatan, master karyawan, serta mengubah status 

karyawan. Berikut ini adalah halaman pertama saat halaman kelola karyawan 

dibuka. Untuk halaman kelola karyawan dapat dilihat pada Gambar 4.16. 

 

Gambar 4.16 Halaman Kelola Karyawan 

13. Tambah Jabatan 

Dari halaman kelola karyawan, Bagian Operasional dapat menambahkan 

jabatan dengan cara menekan tombol tambah jabatan. Kemudian aplikasi akan 

memunculkan modal yang berisi form untuk menambahkan data jabatan.  

Halaman tambah jabatan dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

 

 

Gambar 4.17 Halaman Tambah Jabatan 
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14. Tambah Karyawan 

Dari halaman kelola karyawan, Bagian Operasional dapat menambahkan 

jabatan dengan cara menekan tombol tambah jabatan. Kemudian aplikasi akan 

memunculkan modal yang berisi form untuk menambahkan data jabatan.  

Halaman tambah jabatan dapat dilihat pada Gambar 4.18. 

 

Gambar 4.18 Halaman Tambah Karyawan 

15. Ubah Karyawan 

Halaman kelola karyawan, Bagian Operasional dapat menambahkan jabatan 

dengan cara menekan tombol tambah jabatan. Kemudian aplikasi akan 

memunculkan modal yang berisi form untuk menambahkan data jabatan. 

Halaman ubah karyawan dapat dilihat pada Gambar 4.19. 

 

Gambar 4.19 Halaman Ubah Karyawan 
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16. Kelola Penyewaan 

Pada halaman kelola penyewaan Bagian Operasional dapat melakukan melihat 

transaksi yang masuk, transaksi yang sudah DP, transaksi yang sudah lunas, 

melakukan pengelolaan terhadap transaksi yang sedang berjalan, dan 

pengembalian peralatan. Bagian Operasional dapat melihat daftar transaksi 

yang terjadi pada setiap harinya dengan melihat halaman daftar penyewaan ini. 

Daftar penyewaan dapat dilihat pada Gambar 4.20. 

 

Gambar 4.20 Daftar Penyewaan 

17. Detil Daftar Penyewaan 

Detil Daftar Penyewaan memuat detail peralatan apa saja yang disewa oleh 

pelanggan. Detil daftar penyewaan sistem informasi penyewaan peralatan 

multimedia dapat dilihat pada Gambar 4.21. 

 

Gambar 4.21 Halaman Detil Daftar Penyewaan 
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18. Transaksi ke Rekanan 

Untuk peralatan yang tidak tersedia, Bagian Operasional dapat mencarikan ke 

rekanan terlebih dahulu. Jika stok di rekanan ada maka Bagian Operasional 

dapat mengubah status peralatan tersebut menjadi milik rekanan. Transaksi ke 

Rekanan dapat dilihat pada Gambar 4.22. 

 

Gambar 4.22 Halaman Transaksi ke Rekanan 

19. Laporan 

Halaman menu laporan ini digunakan Owner untuk mengakses transaksi-

transaksi yang disimpan dalam sistem untuk dijadikan bentuk laporan. 

Pengguna terlebih dahulu memilih tombol Filter untuk melakukan penyaringan 

data transaksi sesuai dengan periode laporan yang dibutuhkan. Filter laporan 

ditampilkan sebagai berikut pada Gambar 4.23. 

 

Gambar 4.23 Filter Laporan 
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Laporan pendapatan dalam bentuk tabel ditampilkan pada Gambar 4.24. Data 

transaksi pendapatan ditampilkan dalam bentuk tabel dengan memuat tanggal 

transaksi, nama pelanggan, item transaksi yang dilakukan, dan total sewa.  

 

Gambar 4.24 Laporan Pendapatan Tabel 

Laporan grafik pendapatan ditampilkan menggunakan chart model bar, 

laporan grafik pendapatan memuat bulan terjadinya transaksi dan nilai 

transaksi. Laporan pendapatan dalam bentuk grafik ditampilkan pada Gambar 

4.25.  

 

Gambar 4.25 Laporan Pendapatan Grafik 



85 

 

Laporan rekanan dalam bentuk tabel ditampilkan pada Gambar 4.26. Laporan 

ini berisi tanggal transaksi, nomer nota, nama rekanan, dan nilai transaksi yang 

dilakukan. Laporan rekanan dalam bentuk grafik ditampilkan pada Gambar 

4.27. Laporan ini berisi nama rekanan dan transaksi yang dilakukan kepada 

rekanan tersebut. 

 

Gambar 4.26 Laporan Rekanan Tabel 

 

Gambar 4.27 Laporan Rekanan Grafik 

Laporan peralatan dalam bentuk tabel ditampilkan pada Gambar 4.28. Laporan 

ini berisi informasi detil alat, total jam disewa, frekuensi penyewaan per alat, 
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dan total uang yang dihasilkan dari peralatan tersebut. Laporan peralatan dalam 

bentuk grafik ditampilkan pada Gambar 4.29. Laporan ini berisi nama 

peralatan dan nilai uang yang dilakukan dari peralatan tersebut. 

 

Gambar 4.28 Laporan Peralatan Tabel 

 

Gambar 4.29 Laporan Peralatan Grafik 
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Laporan pelanggan dalam bentuk tabel ditampilkan pada Gambar 4.30. 

Laporan ini berisi informasi pelanggan, jumlah transaksi, dan total nilai 

transaksi yang dihasilkan dari pelanggan tersebut. Laporan pelanggan dalam 

bentuk grafik ditampilkan pada Gambar 4.31. Laporan ini berisi nama 

pelanggan dan nilai transaksi yang dilakukan dari peralatan tersebut. 

 

Gambar 4.30 Laporan Pelanggan Tabel 

 

 
Gambar 4.31 Laporan Pelanggan Grafik 
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4.2 Evaluasi 

Evaluasi merupakan kegiatan uji coba sistem yang dilakukan untuk 

menemukan kesalahan serta kesesuaian aplikasi dengan yang diharapkan oleh 

pengguna. Ada banyak uji coba yang dapat dilakukkan, namun dalam pembuatan 

Sistem Informasi Penyewaan Peralatan Multimedia, digunakan uji coba black box 

testing. Berikut ini disajikan hasil evaluasi yang telah dilakukan.  

4.2.1 Pengujian Fungsi Aplikasi 

Setelah dilakukan implementasi sistem, tahapan selanjutnya adalah 

melakukan pengujian dari aplikasi yang telah dibuat. Uji coba dilakukan untuk 

memastikan bahwa aplikasi telah dibuat dengan benar sesuai dengan kebutuhan 

atau tujuan yang diharapkan. Pengujian dilakukan menggunakan metode black-box 

testing untuk menguji aplikasi dengan melakukan berbagai percobaan untuk 

membuktikan bahwa sistem informasi telah dibuat sesuai dengan tujuan. Berikut 

ini adalah hasil uji coba sistem yang berdasarkan perancangan uji coba sistem yang 

sudah dibuat sebelumnya. 

a. Uji Coba Login 

Tabel 4.1 Hasil Uji Coba Login 

Test 
Case Id 

Test Case 
Scenario 

Input Result 

T01 
Cek login dengan 
data yang valid 

Username dan 
Password 

Berhasil login dan 
masuk pada halaman 
utama (Gambar 4.32) 

T02 
Cek login dengan 
data yang tidak 
valid 

Username dan 
Password yang 
salah 

Notifikasi bahwa 
login gagal (Gambar 
4.33) 

T03 
Cek login dengan 
salah satu kolom 
form tidak terisi 

Username terisi 
dan password 
tidak terisi 

Notifikasi pada kolom 
form yang tidak terisi 
(Gambar 4.34) 
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Pengguna dengan username dan password yang valid akan diarahkan pada 

dashboard masing-masing sesuai dengan hak aksesnya. Gambar 4.32 ini 

menampilkan dashboard dari Bagian Operasional setelah berhasil melakukan 

login. Apabila pengguna memasukkan username/password yang tidak valid, 

maka akan muncul pesan error pada halaman login seperti Gambar 4.33. Jika 

salah satu kolom tidak terisi maka akan tampil notifikasi pada kolom yang 

losong tersebut seperti Gambar 4.34. 

 

Gambar 4.32 Login Berhasil 

 

Gambar 4.33 Login Gagal 
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Gambar 4.34 Notifikasi Muncul Pada Kolom Kosong 

b. Uji Coba Penambahan Data Master 

Rancangan uji coba menu peralatan meliputi penambahan data master dan 

penambahan data terkait. Uji coba dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Uji Coba Penambahan Data Master 

Test Case 
Id 

Test Case 
Scenario 

Input Result 

T11 
Menambah 
peralatan baru 

Data peralatan 

Berhasil 
menambahkan 
peralatan (Gambar 
4.35) 

T12 
Memasukkan kode 
peralatan alat yang 
sudah ada 

Kode peralatan 

Notifikasi 
peringatan kode 
telah terdaftar 
(Gambar 4.36) 

T13 

Menambah 
peralatan baru 
dengan salah satu 
kolom form tidak 
terisi 

Data peralatan 

Notifikasi 
peringatan untuk 
melengkapi data 
peralatan (Gambar 
4.37) 
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Pengguna yang menambah data peralatan secara keseluruhan dengan benar akan 

memunculkan pesan sukses seperti pada Gambar 4.35. Jika pengguna 

mengisikan ID yang sudah ada akan memunculkan notifikasi “Kode Telah 

Terdaftar” seperti Gambar 4.36. Saat pengguna meninggalkan form dalam 

keaadan kolom masih kosong akan menampilkan notifikasi pada kolon yang 

kosong tersebut seperti pada Gambar 4.37. 

 

Gambar 4.35 Menambah Peralatan Sukses 

 

Gambar 4.36 Notifikasi Kode Telah Terdaftar 

 

Gambar 4.37 Notfikasi Untuk Melengkapi Data 
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C. Uji Coba Menu Penyewaan Peralatan AVR 

Rancangan uji coba menu penyewaan peralatan meliputi pengecekan 

ketersediaan peralatan, penambahan permintaan penyewaan, pengecekan 

pembayaran, pengecekan keterlambatan, dan pengembalian peralatan. 

Tabel 4.3 Uji Coba Menu Penyewaan Peralatan AVR 

Test 
Case Id 

Test Case Scenario Input Expected Result 

T21 

Pengguna melakukan 
penambahan 
penyewaan saat 
peralatan tersedia 

Data peralatan 
Berhasil menambah 
penyewaan. (Gambar 
4.38) 

T22 

Pengguna melakukan 
penambahan 
penyewaan saat 
peralatan tidak 
tersedia 

Data peralatan 

Sistem mengingatkan 
pelanggan untuk 
mengurangi jumlah 
permintaan peralatan. 
(Gambar 4.39) 

T23 

Pengguna melakukan 
pembayaran dalam 
kurun waktu yang 
ditentukan 

Data 
pembayaran 

Sistem merubah status 
pembayaran menjadi 
“Lunas”. (Gambar 4.40) 

T24 

Pengguna tidak 
melakukan 
pembayaran dalam 
kurun waktu yang 
ditentukan 

Data 
pembayaran 

Sistem merubah status 
pembayaran menjadi 
“Expired”. (Gambar 
4.41) 

T25 

Pelanggan tidak 
terlambat 
mengembalikan 
peralatan  

Data realisasi 
pengembalian 

Sistem tidak menghitung 
denda dan mengubah 
status penyewaan 
menjadi “Selesai”. 
(Gambar 4.42) 

T26 
Pelanggan terlambat 
mengembalikan 
peralatan 

Data realisasi 
pengembalian 

Sistem menghitung 
denda dan mengubah 
status menjadi 
“Terlambat”. (Gambar 
4.43) 
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Pengguna dapat melanjutkan ke menu checkout jika peralatan yang diminta dalam 

kondisi stok tersedia. Hasil uji coba penambahan penyewaan saat stok peralatan 

tersedia dapat dilihat pada Gambar 4.38. Namun jika stok yang diminta pelanggan 

tidak ada, sistem memberikan peringatan untuk mengurangi jumlah permintaan 

peralatan seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.39. 

 

Gambar 4.38 Pelanggan Dapat Melanjutkan ke Menu Checkout 

 

Gambar 4.39 Sistem Mengingatkan Untuk Mengurangi Jumlah Peralatan 

Setelah berhasil menambahkan permintaan penyewaan, pelanggan akan diarahkan 

ke menu pembayaran. Didalam menu pembayaran, pelanggan diberikan waktu satu 
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jam untuk melakukan pembayaran, baik sistem DP maupun lunas. Jika pelanggan 

ingin mengecek status pembayarannya dapat melihat menu “Histori Transaksi”. 

Pada menu ini terdapat informasi mengenai daftar semua transaksi yang sedang atau 

sudah dilakukan oleh pelanggan, termasuk status pembayarannya. Jika pelanggan 

sudah melakukan pelunasan, maka status pembayaran akan berubah menjadi 

“Lunas” yang dapat dilihat pada Gambar 4.40. Pelanggan yang tidak melakukan 

pembayaran dalam kurun waktu satu jam, maka status pembayarannya berubah 

menjadi “Expired” yang dapat dilihat pada Gambar 4.41. 

 

 

Gambar 4.40 Status Pembayaran “Lunas” Saat Pembayaran Terjadi 

 

Gambar 4.41 Status Pembayaran “Expired” Saat Tidak Ada Pembayaran 
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Pada proses pengembalian peralatan, sistem akan melakukan pengecekan terhadap 

perjanjian jam kembali awal. Pengembalian peralatan yang sesuai dengan jam 

perjanjian awal tidak akan dihitung denda seperti yang terdapat pada Gambar 4.42. 

Pelanggan yang mengembalikan peralatan melewati jam perjanjian awal akan 

dikenakan denda seperti yang terdapat pada Gambar 4.43. 

 

 

Gambar 4.42 Pengembalian Peralatan Sesuai Dengan Jam Perjanjian Awal 

 

Gambar 4.43 Pengembalian Peralatan Terlambat 

  



96 

 

D. Uji Coba Menu Penyewaan Peralatan LPS 

Rancangan uji coba menu penyewaan peralatan meliputi pengguna melakukan 

penambahan penyewaan saat peralatan LPS masih tersedia, pengguna 

melakukan penambahan penyewaan saat peralatan LPS tidak tersedia, 

peralatan di rekanan tersedia, dan peralatan di rekanan tidak tersedia. 

Tabel 4.4 Uji Coba Menu Penyewaan Peralatan LPS 

Test 
Case Id 

Test Case Scenario Input Expected Result 

T41 

Pengguna melakukan 
penambahan 
penyewaan saat 
peralatan LPS masih 
tersedia 

Data 
peralatan LPS 

Berhasil menambah 
penyewaan. (Gambar 4.44) 

T42 

Pengguna melakukan 
penambahan 
penyewaan saat 
peralatan LPS tidak 
tersedia 

Data 
peralatan LPS 

Sistem menampilkan 
halaman “Mohon 
Menunggu”. (Gambar 
4.45) 

T43 

Pengguna melakukan 
penambahan 
penyewaan saat 
peralatan LPS tidak 
tersedia 

Data 
peralatan LPS 

Sistem mengirimkan SMS 
“Mohon Menunggu”. 
(Gambar 4.46) 

T44 

Pengguna melakukan 
penambahan 
penyewaan saat 
peralatan LPS tidak 
tersedia 

Data 
peralatan LPS 

Sistem menampilkan 
peringatan peralatan 
kurang pada transaksi 
yang bermasalah untuk 
Bagian Operasional. 
(Gambar 4.47) 

T45 
Peralatan di rekanan 
tersedia 

Data 
peralatan LPS 

Sistem mengirimkan SMS 
transaksi penyewaan 
terpenuhi. (Gambar 4.48) 

T46 
Peralatan di rekanan 
tidak tersedia 

Data 
peralatan LPS 

Sistem mengirimkan SMS 
transaksi penyewaan tidak 
terpenuhi. (Gambar 4.49) 

T47 
Pengingat waktu 
pengembalian 

Data 
peralatan 
AVR 

Sistem mengirimkan SMS 
pengingat waktu 
pengembalian. (Gambar 
4.50) 
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Penyewaan peralatan LPS sedikit berbeda dengan peralatan AVR. Jika peralatan 

LPS sedang tidak tersedia, PT. MMS masih bisa mencarikan peralatan yang kurang 

tersebut pada rekanan. Jika peralatan di rekanan ada maka transaksi penyewaan 

dapat dilanjutkan ke pembayaran. Pada Gambar 4.44 dijelaskan proses penyewaan 

peralatan LPS saat stok masih tersedia, jika masih tersedia pelanggan dapat 

langsung melakukan pembayaran untuk dicatat sebagai transaksi penyewaan. 

 

Gambar 4.44 Penyewaan Peralatan LPS Yang Masih Tersedia 

Saat penyewaan peralatan LPS tidak tersedia, pelanggan akan diarahkan pada 

halaman “Mohon Tunggu”, pelanggan juga akan mendapatkan SMS notifikasi 

untuk menunggu beberapa menit selagi Bagian Operasional mencarikan peralatan 

yang kurang pada rekanan. Halaman tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.45. 

 

Gambar 4.45 Penyewaan Peralatan LPS Yang Masih Tersedia 
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Bersamaan dengan itu sistem juga mengirimkan SMS notifikasi untuk 

memberitahukan kepada pelanggan bahwa permintaan sewanya sudah direspon 

oleh Bagian Operasional. SMS Notfikasi ditunjukkan pada Gambar 4.46. 

 

Gambar 4.46 SMS Notifikasi Mohon Menunggu 

Pada halaman dashboard Bagian Operasional juga mendapatkan notifikasi yang 

menunjukkan terdapat transaksi yang kekurangan peralatan. Halaman dibuat 

berwarna merah yang merepresentasikan transaksi yang penting dan harus segera 

ditangani. Notifikasi peralatan kurang ditunjukkan pada Gambar 4.47. 

 

Gambar 4.47 Notifikasi Pada Halaman Bagian Operasional 
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Saat peralatan di rekanan tersedia, Bagian Operasional dapat segera menyetujui 

transaksi penyewaan. Saat disetujui sistem akan mengirimkan SMS notifikasi 

bahwa permintaan penyewaanya disetujui dan dapat dilanjutkan ke pembayaran. 

SMS notfikasi ditunjukkan pada Gambar 4.48. 

 

Gambar 4.48 SMS Notifikasi Penyewaan LPS Disetujui 

Saat peralatan di rekanan juga tidak tersedia, Bagian Operasional akan menolak 

permintaan penyewaan. Jika ditolak sistem akan mengirimkan SMS notifikasi 

untuk menginformasikan bahwa permintaan penyewaannya tidak dapat dipenuhi. 

SMS notifikasi penyewaan LPS tidak dipenuhi ditunjukkan pada Gambar 4.49. 

 

 

Gambar 4.49 SMS Notifikasi Penyewaan LPS Tidak Dipenuhi 
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Saat mendekati waktu pengembalian, sistem akan menghitung satu jam sebelum 

jam pengembalian berakhir dan mengirimkan SMS notifikasi pengingat 

pengembalian. SMS notifikasi pengembalian ditunjukkan pada Gambar 4.50. 

 

Gambar 4.50 SMS Notifikasi Pengingat Pengembalian 

4.2.2 User Acceptance Test (UAT) 

UAT  (User Acceptance Test) adalah suatu proses pengujian yang 

dilakukan oleh pengguna dengan hasil output sebuah dokumen hasil uji yang dapat 

dijadikan bukti bahwa software sudah diterima dan sudah memenuhi kebutuhan 

yang diminta. Pengujian UAT dapat dilihat pada Tabel 4.5 

Tabel 4.5 Rekapitulasi Data Kuesioner 

No Pertanyaan E D B A 
Fungsional 
1 Aplikasi dapat digunakan untuk menangani 

transaksi penyewaan peralatan dengan mudah dan 
cepat 

0 0 7 3 

2 Aplikasi dapat mencegah transaksi yang tidak 
melakukan pelunasan atau pembayaran di muka 

0 0 8 5 
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No Pertanyaan E D B A 

3 
Aplikasi dapat mengingatkan  pelanggan, Front 
Desk, Bagian Operasional terkait transaksi 
penyewaan dengan mudah dan cepat 

0 0 7 5 

4 
Aplikasi dapat mengingatkan pengguna untuk 
melakukan pemeliharaan peralatan dengan mudah 
dan cepat 

0 2 5 8 

5 
Aplikasi dapat membantu pembuatan laporan yang 
dibutuhkan dengan mudah dan cepat 

0 0 6 6 

6 
Aplikasi dapat memberikan laporan pendapatan per 
periode (mingguan, bulanan, tahunan) 

0 2 5 5 

7 Seluruh respon tombol sesuai dengan kegunaannya 0 0 7 7 
Non Fungsional 
8 Pengoprasian aplikasi mudah digunakan 0 0 7 6 

9 
Semua font, warna, dan shading dan toolbar 
konsisten dan sesuai dengan arahan perusahaan  

0 0 8 6 

10 Aplikasi memiliki tampilan yang menarik 0 2 6 7 
11 Aplikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan 0 0 8 6 

12 
Komponen aplikasi seperti tombol, tabel, dan 
keterangan terbaca jelas dan tidak ambigu 

0 0 7 6 

13 
Aplikasi dapat menampilkan text bantuan apabila 
pengguna memasukkan input yang tidak sesuai 

0 0 8 8 

Total 0 6 74 78 
 

Tabel 4.6 Hasil Uji UAT 

 Bobot Rumus Hasil 
A Sangat : Mudah/Bagus/Sesuai/Jelas (78/100)*100% = 78% 78% 
B Mudah/Bagus/Sesuai/Jelas (74/100)*80%   = 59% 59% 
D Sulit/Bagus/Sesuai/Jelas (6/100)*40%     = 24% 24% 
E Sangat : Sulit/Bagus/Sesuai/Jelas (0/100)*20%     = 0% 0% 

 

Berdasarkan hasil evaluasi UAT, rancang bangun sistem informasi 

peralatan multimedia pada PT. MMS dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 

fungsinya. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai rata-rata interpretasi persen 

sebesar 78% yang didapat dari penailaian dari 10 responden dengan menjawab 

kuesioner yang telah ditentukan. 
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4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian fungsi aplikasi yang sudah dilakukan, maka 

selanjutnya dilakukan pembahasan sistem. Hasil dari pembahasan sistem tersebut 

akan dijadikan sebagai suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dapat dilihat 

bahwa sistem informasi penyewaan peralatan multimedia dapat membantu: 

1. Sistem dapat menangani transaksi penyewaan dan pengembalian alat. 

2. Sistem dapat melakukan pengecekan pembayaran otomatis sehingga status 

pembayaran pelanggan dapat diketahui. 

3. Sistem dapat mengirimkan SMS notifikasi berkaitan dengan transaksi. 

4. Sistem dapat memberikan informasi terkait peralatan yang tersewa saat 

penyewaan berlangsung sehingga bagian terkait dapat mengetahui informasi 

mengenai transaksi penyewaan tersebut. 

5. Sistem dapat memberikan informasi ketersediaan barang bagi pelanggan yang 

akan menyewa sehingga pelanggan tidak perlu datang ke toko. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian yang dilakukan telah menghasilkan Sistem Informasi 

Penyewaan Peralatan Multimedia Pada PT. MMS dan berdasarkan hasil uji coba 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sistem informasi yang dibuat dapat membantu Bagian Operasional dan Front 

Desk dalam mengelola pemesanan peralatan dan sirkulasi peralatan. 

2. Sistem informasi yang dibuat dapat membantu Bagian Operasional dalam 

memberikan rekomendasi peralatan untuk dilakukan pemeliharaan.  

3. Sistem informasi yang dibuat dapat membantu Owner dalam memberikan 

laporan pendapatan per periode, laporan transaksi penyewaan peralatan dari 

rekanan, laporan peralatan dengan penyewaan tertinggi, laporan pelanggan 

dengan penyewaan tertinggi, dan laporan pemeliharaan. 

5.2 Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat ditambahkan untuk pengembangan 

aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem Informasi dapat dikembangkan hingga pada proses atau fungsi bisnis 

yang lain seperti fungsi bisnis pemasaran, produksi, dan personalia. 

2. Sistem informasi  akan lebih optimal bila dapat dikembangkan untuk 

menghitung nilai depresiasi dari setiap peralatan.
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