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 Sistem Informasi Pembookingan Bravado Rent Car berbasis web 
menggunakan Framework Cake  yang diterapkan pada sistem informasi 
suatu perusahaan, memungkinkan peningkatan sistem ke arah sistem 
terbuka dan global. Hal ini sangat bermanfaat untuk distribusi informasi 
perusahaan dan secara subtansial mendukung usaha promosi, Pengguna 
dapat mengakses informasi dari sistem informasi berbasis web untuk 
mengetahui harga dan bentuk fisik dari mobil yang akan disewa 
            Perangkat lunak untuk pelayanan ini dibangun dengan metode 
prototype dan menggunakan bahasa pemrograman Personal Home Page 
(PHP) serta menggunakan MySQL sebagai basis datanya. perangkat ini 
bekerja pada komputer server sebagai tempat untuk memproses transaksi-
transaksi yang terjadi di dalam sistem serta bekerja pada komputer client 
untuk mengakses dan melakukan transaksi-transaksi pembookingan mobil. 
            Dengan dibangunnya sistem pelayanan yang baru ini, para pelanggan 
tidak perlu datang untuk memastikan adanya mobil yang dibutuhkan, 
sebaliknya pelanggan dapat membooking mobil melalui interaksi langsung 
secara visual dengan system. 
 
Keyword  : Transaksi,Pemesanan,Promosi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi dan teknologi dewasa ini, penggunaan komputer 

sebagai salah satu alat teknologi informasi sangat dibutuhkan keberadaannya 

hampir disetiap aspek kehidupan. Penggunaan perangkat komputer sebagai 

perangkat pendukung manajemen dan pengolahan data adalah sangat tepat dengan 

mempertimbangkan kuantitas dan kualitas data, dengan demikian penggunaan 

perangkat komputer dalam setiap informasi sangat mendukung sistem 

pengambilan keputusan. [Alan subhakti,2010] 

Dalam aktivitasnya membuat Sistem Informasi Rental Mobil Online, belum 

menerapkan sistem komputerisasi secara optimal. Biasanya jika seseorang ingin 

melihat-lihat mobil sebelum menyewa, maka harus datang langsung ke tempat 

rental mobil, namun dengan adanya sistem informasi melalui internet, pihak 

customer dapat memilih mobil yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Atas 

dasar itulah perlu adanya sistem informasi rental mobil yang mendukung. 

Perkembangan teknologi informasi telah bergerak dengan cepat. [Alan 

subhakti,2010] 

 Hal ini menimbulkan perubahan, dimana pelanggan tidak lagi puas 

berinteraksi hanya secara fisik, namun pelanggan menginginkan suatu nilai lebih 

yang bisa diperoleh dari perusahaan, maka Rental Mobil Online perlu untuk 

dibuat. Sehingga customer tidak perlu repot-repot datang ke tempat rental mobil 

hanya untuk melihat jenis-jenis mobil yang disewakan. Sisten informasi rental 

mobil online dapat dilaksanakan di komputer rumah, kantor, warnet,  dan 
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dimanapun asalkan ada media yang terhubung dengan internet. [Alan 

subhakti,2010] 

Hal inilah yang terjadi Bravado Rent Car, mereka harus menyebarkan 

brosur memasang iklan hanya untuk menyebarkan sebuah informasi yang dimana 

akan memakan biaya yang banyak dan membuang banyak tenaga belum lagi 

pelanggan yang datang ke tempat hanya untuk melihat jenis-jenis mobil yang 

disewakan oleh Bravado Rent Car dan para customer mulai tidak puas harus rela 

datang ke tempat dengan demikian Bravado Rent Car mengatasi keluhan dari 

customer dengan membuat web agar customer tidak merasa kecewa dan puas 

dengan pelayanan Bravado Rent Car [Alan subhakti,2010] 

Dengan memiliki sistem pembookingan secara terkomputerisasi, customer 

akan dapat melakukan pemesanan mobil dimanapun dan kapanpun. Sistem 

penerimaan kas yang terkomputerisasi juga mendukung pemilik dalam rangka 

penyebaran informasi promosi. Customer dan admin bravado rent car akan 

mngetahui dengan cepat mengakumulasikan data transaksi dalam pembookingan 

yang untuk dibayarkan oleh customer kepada bravado rent car. [Alan 

subhakti,2010] 

Dari uraian diatas, diperlukannya suatu sistem informasi pembookingan 

yang terkomputerisasi agar proses pembookingan dapat berjalan dengan efisien 

dan efektif serta kebutuhan informasi transaksi dan promosi dapat berjalan dengan 

cepat. Sehingga saya akan mengerjakan sebuah website yang akan membantu 

bravado rent car dalam menyebarkan promosi dan informasi sehingga akan 

mengatasi masalah yang dialami oleh customer sehingga pelanggan akan merasa 

puas akan pelayanan bravado rent car. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka di dapatkan 

rumusan sebagai berikut.  

1) Bagaimana sistem informasi pembookingan yang sudah berjalan pada 

Bravado Rent Car ? 

2) Bagaimana membuat pencatatan transaksi agar dapat tersimpan secara 

rapi? 

3) Bagaimana penyebaran promosi pada Bravado Rent Car sudah berjalan 

dengan baik? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sehubungan dengan besar dan luasnya permasalahan yang terdapat pada 

sistem ini, maka akan dibuat batasan permasalahan yang akan dibahas sebagai 

berikut : 

1) Sistem yang dibuat hanya untuk pembookingan dan penyebaran promosi 

saja sebelum nya hanya di lakukan secara manual. 

2) Sistem informasi ini login hanya dilakukan oleh admin untuk 

memanajemen web dan user tidak perlu login untuk penyewaan mobil. 

3) Sistem informasi pembookingan ini belum ada sistem penjadwalan dan 

hanya pembookingan berdasarkan tanggal sewa dan harga. 

1.4 Tujuan  

Tujuan dalam menciptakan Sistem Informasi pembookingan Bravado Rent 

Car berbasis web menggunakan framework cake adalah : 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



4 
 

 
 

1) Membantu pencatatan transaksi pembookingan  pada Bravado Rent Car. 

2) Sebagai jembatan penyebaran informasi yang ada pada bravado rent car.  

 

1.5 Manfaat  

Manfaat yang diperoleh dalam Sistem Informasi pembookingan Bravado 

Rent Car berbasis web menggunakan framework cake adalah : 

1) Sistem Informasi pembookingan ini dibuat untuk mempermudah customer 

dalam menyewa mobil tanpa harus data ke tempat untuk memastikan 

adanya mobil yang di inginkan. 

2) Mengatasi keluhan dari customer pada Bravado Rent Car. 

3) Pengelolaan data transaksi yang lebih tertata sehingga admin dapat melihat 

transaksi yang terjadi setiap harinya secara update dan pencatatan 

transaksi yang lebih rapi.    

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan 

disusun dalam lima bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk 

memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai 

materi dari bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

pembuatan tugas akhir ini. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah yang 

berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam pembuatan tugas 

akhir ini. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini menjelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem yang 

digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan sistem antara 

lain: Flowcahart, UML, CDM dan PDM, perancangan database, dan 

desain antarmuka 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil dan pembahasan dari 

rancangan sistem informasi yang telah dibuat pada bab sebelumnya. 

Bagian implementasi sistem informasi ini meliputi: implementasi data, 

implementasi proses, dan implementasi antarmuka, serta uji coba 

program yang telah dibuat.  

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk pengembangan 

sistem. 

  

DAFTAR PUSTAKA 

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber 

literatur yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas 

akhir ini. 
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