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BAB II  

DASAR TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 
 

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai pengembangan 

sistem rental motor sebagai berikut: 

Sistem informasi penyewaan adalah kumpulan atau himpunan dari 

unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, 

dan saling bergantung satu sama lain. Menurut Murdick dan Ross 

(1993),mendefinisikan sistem sebagai seperangkat elemen yang 

digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan yang bersama. 

Menurut Guiltinan (1985: 12), Perencanaan sesungguhnya suatu cara 

yang sistematis dari perusahaan dalam usaha menggendalikan masa 

depannya. Rencana adalah pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai oleh 

perusahaan, bagaimana cara pencapaian, dan bilamana itu akan dicapai. 

Freddy Rangkuti (2006: 18), Perencanaan merupakan potret atau gambaran 

bisnis yang akan dilakukan. Dalam penulisannya diperlukan gambaran yang 

menyeluruh sehingga dapat diketahui dengan jelas urutan dan logika proses 

berpikir dari perencanaan sampai pengambilan keputusan yang dipilih. 

Berdasarkan sudut pandang bisnis, sistem informasi bukanlah hanya 

sekedar input, proses dan output semata. Sistem informasi sebagai 

pemecahan masalah manajemen dan organisasi berdasarkan pada teknologi 

informasi untuk menghadapi tantangan dari lingkungannya. (Yakub, 

2012:142). 
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2.2 Landasan Teori 
 

2.2.1 Sistem Informasi 

Menurut supriyadi dalam Jurnal CCIT (2013:310), "Sistem informasi 

adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling 

mempengaruhi serta melakukan kegiatan bersama terhadap pengolahan 

data untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan 

keputusan untuk mencapai suatu tujuan”. 

2.2.2 Rental Motor  

Rental motor adalah tempat memberikan pelayanan jasa penyewaan 

kepada pelanggan atau konsumen umum Susanto (2009). 

2.2.3 Aplikasi Desktop 

Desktop Based Application adalah suatu aplikasi yang dapat berjalan 

sendiri atau independen, tanpa harus menggunakan browser untuk 

koneksi internei dari suatu komputer otonom dengan operating system 

atau platform tertentu.Aplikasi desktop ini difokuskan kepada aplikasi 

yang lebih independen atau berjalan sendiri. 

Hal tersebut bertujuan untuk mempermudahkan para pengguna 

aplikasi desktop dalam hal memodifikasi pengaturan aplikasi sehingga 

efektifitas, efesiensi waktu dan dana serta tenaga yang dapat lebih 

dimaksimal mungkin(Binadarma, 2016). 

2.2.4 Database 

Databaseadalahmediapenyimpanan data yang mutakhir, menyimpan 

data dalam file biasa memiliki banyak keterbatasan.Semakin besar 

ukuran file, pencarian data menjadi lebih sulit, File biasa juga tidak 

memiliki kemampuan untuk mengolah data,misalnyamenghitung total 
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nilai, rata-rata, dan lain sebagainya.Adanyaketerbatasan 

untukmengendalikan akses terhadapdata, jugatidak dapat menentukan 

siapa yang boleh dan siapayang tidak boleh mengakses data, siapa yang 

boleh membaca dantidak boleh menulis, dan sebagainya. Karena itu, 

sebaiknyamenggunakan media penyimpanan database(Prasetyo, 2008). 

2.2.5 Microsoft Visual Basic 2008 

Microsoft Visual Basic atau dikenal dengan VB, merupakan salah 

satu perangkat lunak (Softwere) yang digunakan untuk mengembankan 

softwere (Softwere Development), dengan membuat aplikasi microsoft 

windows secara cepat dan mudah dapat membuat aplikasi-aplikasi 

sederhana menjadi professional. 

2.2.6 Bahasa Pemrograman 

Menurut Munir (2011:13) mengemukakan bahwa “Bahasa 

pemrograman adalah bahasa komputer yang digunakan dalam keadaan 

dalam menulis program.” Untuk itu bahasa pemrograman di bagi menjadi 

empat tingkat yaitu: 

Bahasa Mesin (Machine Language) bahasa pemrograman yang 

hanya dapat dimengerti oleh mesin computer yang di dalamnya terdapat 

Central Processing Unit(CPU) yang hanya mengenal dua keadaan yang 

berlawanan, yaitu 1 dan 0. 

1. Bahasa Tingkat Rendah(Low Level Language) Karena banyak 

keterbatasan yang dimiliki bahasa mesin maka dibuatlah simbol 

yang mudah diingat yang disebut dengan mnemonic (pembantu 

untuk mengingat) Contoh: Bahasa Assembler, yang dapat 

menerjemahkan mnemonic. 
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2. Bahasa Tingkat Menengah(Middle Level Language) Bahasa 

pemrograman yang menggunakan aturan-aturan gramatikal dalam 

penulisan pernyatannya, mudah untuk dipahami, dan memiliki 

instruksi instruksi tertentu yang dapat langsung diakses oleh 

komputer. Contoh: Bahasa C 

3. Bahasa Tingkat Tinggi (High Level Language) Bahasa 

pemrograman yang dalam penulisan pernyataannya mudah 

dipahami secara langsung. Contoh: Algoritma, Fortran, Pascal, 

Basic, Cobol. 

2.3 MetodologiPenelitian  

  Adapun metodologi yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan 

melakukan analisis kebutuhan bertujuan untuk memberikan penjelasan 

mengenai kebutuhan yang dibutuhkan dalam aplikasi sebagai berikut: 

2.3.1Tahap Analisa 

Analisa adalah tahapan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan 

terhadap pengguna aplikasi untuk membantu merancang aplikasi yang di 

butuhkan. 

Pada tahap ini, mengumpulkan informasi dari pemilik rental motor 

mengenai proses rancangan penyewaan dan pengembalian motor serta 

transaksi yang terjadi dalam rental motor tersebut. 

2.3.2Tahap Desain 

Tahap desain sistem ini memikirkan bagaimana menggambarkan sistem 

dan mendapatkan gambaran pada tahap analisis sistem yaitu 
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tahapanmerancang User Interface (UI), mendesain database, mendesain 

alur program dan rancangan sistem lainnya. 

Dari tahap rancangan ini mengumpulkan data serta di susun databse dan 

tabel-tabel yang digunakan serta form yang dibutuhkan. 

2.3.3 Tahap Implementasi 

Implementasi adalah tahapan ini dirancang dan pembuatan kode-kode 

pada aplikasi sebagai berikut: 

1. Proses desain. 

2. Pembuatan aplikasi. 

3. Membuat database dengan tabel-tabel yang dibutuhkan. 

4. Meng-coding pada form yang sudah di rancanag. 

2.3.4Tahap Pengujian 

Setelah melakukan implementasi terhadap aplikasi dapat juga dilakukan 

pengujian terhadap sistem dengan tujuan untuk melihat semua kesalahan 

dan kekurangan yang ada. 

Pengujian adalah tahapan dimana uji coba kelayakan aplikasi terhadap 

pengguna. Setelah aplikasi sudah selesai dibuat, pada tahap ini akan diuji ke 

Rental Motor untuk mengetahui seberapa bergunanya aplikasi yang telah 

dibuat sesuai dengan yang diharapkan. 

2.3.5Tahap Perbaikan 

Perbaikan merupakan tahap memperbaiki program denganadanya bug atau 

penambahan fungsi yang dirasa masih kurang. 

 


