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BAB III  

PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Kebutuhan Fungsional Sistem 

Pada tahap pengumpulan kebutuhan ini didapat berbagai data dari 

pemilik Rental Motor yang berupa: 

1. Proses Penyewaan 

Ketika pelanggan datangakan membawah identitas sebagai 

pembuktian penyewaan kendaraan sepeda motor seperti SIM, STK atau 

NIM. 

2. Proses Pengembalian 

Setelah penyewaan motor, motor akan di kembalikan sesuai 

kesepakatan yang ada, Jika pelanggan menyewa motor lebih dari waktu 

yang disewa, maka pelanggan akan dikenakan denda per jam dari harga 

sewa motor per jamnya. 

3. Proses Pengediaan 

Pertama karyawan rental motor akan mengecek ketersediaan motor, 

jika motor habis atau tinggal sedikit, karyawan akan memberi tahu ke 

pelanggan. 

4. Scan Identitas 

Proses ini dilakukan oleh pihak rental motor ketika pelanggan 

membawa motor dan tidak dikembalikan, maka pihak rental akan 

memproses lebih lanjut sesuai data yang sudah ada.  

 

 



13 
 

 
 

3.2 Ruang Lingkup Aplikasi 

3.2.1  Aplikasi Desktop 

Aplikasi ini dilakukan untuk memudahkan pengelola proses 

penyewaan dan pengembalian kendaraan sepeda motor. 

1. Fungsi 

 Menginput data pelanggan, data kendaraan, serta karyawan  motor. 

 Melakukan transaksi pengewaan dan proses pencarian kendaraan. 

 Update data pelanggan, data kendaraan, data karyawan serta ubah 

denda /per jam. 

 Hapus data pelanggan, data kendaraan serta data karyawan. 

 Batal data pelanggan, data karyawan. 

2. User Staff 

 Menginput, mengubah, membatal dan menghapus data pelanggan, 

data kendaraan serta karyawan. 

 Melakukan transaksi proses sewa dan pencarian data motor 

sertamengecek kenderaan (Avalaible). 

 Mencetak bukti transaksi pada akhir bulan. 

3.2.2 Laporan 

Mempermudah pengguna dalam mencetak secara langsung laporan 

penyewaan dan laporan keauangan sebagai berikut; 

1. Kategori/Fungsi 

Dipergunakan untuk menampilkan dan mencetak bukti transaksi 

laporan keaungan serta laporan proses sewa kendaraan sepeda motor. 

2. Fitur 

User Staff/Karyawan 

 Melihat dan mencetak bukti transaksi 



14 
 

 
 

 Melihat dan mencetak laporan sewa motor berdasarkan tanggal, 

hari dan bulan. 

 Melihat dan mencetak laporan keuangan berdasarkan tanggal, 

hari dan bulan. 

3.3 Konsep Rancangan Aplikasi 

3.3.1 Gambaran Umum 

Module yang tersedia dalam perancangan aplikasi sebagai berikut: 

1. Business Library 

Business Library adalah tempat mengumpulkan class-class untuk 

menyimpan, melihat, mengubah, menghapus data di dalam database. 

2. Web Service 

Web Service yaitu digunakan untuk menghubungkan Business 

Library dengan Interface User (UI). 

3. Aplikasi Desktop 

Aplikasi desktop ini dirancang karena dibutuhkan dalam 

melakukan pelayanan dan hanya dipakai di satu komputer yang 

terdapat pada karyawan (khususnya staff) berfungsi untuk mendata 

data motor, pelanggan menyewa motor, pengembalian motor serta 

melakukan proses transaksi, lalu bisa melihat serta mencetak laporan 

berdasarkan tanggal maupun per bulan, serta bisa melihat dan 

mencetak bukti transaksi. Untuk masuk sebagai karyawan harus 

login dengan memasukkan username dan  password yang berlevel 

Staff. 

4. Internet Information Service (IIS) 

Internet Information Server adalah sebuah HTTP web server 

yang digunakan dalam sistem operasi server Windows, untuk 
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mengelola web sehingga saat IIS mengakses ke database atau 

sebagai platform internet service.  

3.3.2 Pengguna Aplikasi 

Pengguna hak askses kepada aplikasi ini khususnya; 

 Karyawan (Staff Only) 

1. Artinya bisa mengakses masuk, mengubah, menambah dan 

menghapus data pelanggan jika tidak terjadi menyewa. 

2. Melakukan transaksi serta melihat dan mencetak bukti transaksi. 

3. Melihat dan mencetak laporan keuangan berdasarkan tanggal. 

3.4 Rancangan Aplikasi Antara Muka 

Ada beberapa bagian dalam User Inteface adalah rancangan antar 

muka aplikasi rental motor sebagai berikut; 

3.4.1 Menu Login 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.Rancangan Menu Login 

Keterangan: 

1. Terdapat dua TextBoxuntuk memasukkan Username dan 

Password. 

2. Pada CheckBox Show Password, jika di centang maka 

password yang semula * berubah menjadi huruf. 

3. Button OK berfungsi untuk masuk ke aplikasi jika 

memenuhi syarat. 
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4. Button Cancel untuk menutup aplikasi. 

3.4.2 Menu Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Rancangan Menu Tampilan 

Keterangan: 

1. Terdapat Form menuuntukmasuk ke menu-menu yang diinginkan, 

seperti Menu Master Data yang terdapat pada sub menu data 

pelanggan, data Kendraan Motor, data karyawan, ubah Denda 

perjam. 

2. Menu Transaksiyang terdapat sub menu Proses Sewa, Data 

kendaraan Available, dan proses Pencarian. 

3. Menu Laporan yang terdapat sub menu Laporan sewa Bulanan, 

laporan keuangan bulanan dan ada Logout untuk keluar dari 

aplikasi danmenuju ke halaman menu login. 
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3.4.3 Menu Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.Rancangan Tampilan Menu Pelanggan 

Keterangan: 

1. Terdapat Datagridviewuntuk menampilkan detail data 

Pelanggan. 

2. ButtonTambah untuk menambah data pelanggan baru. 

3. Button Edit pada Datagridview untuk mengedit data padabaris 

tersebut. 

4. Button Batal untuk menghapus data yang telah terlanjur 

dimasukkan ke textbox. 

5. Button Hapus pada Datagridview untuk menghapus datapada 

baris tersebut. 

6. Button UploadIDScan Untuk Menampilkan foto Scanding Nim, 

Sim dan Stnk 

7. Ketika ComboBox NoID dipilih maka akan menampilka Nim, 

Stnk, Sim dan TextBox untuk menulis NoId  pelanggan. 

8. TextBox Namauntuk menuliskan Nama pelanggan. 

9. TextBox Alamatuntuk menuliskan alamat Pelanggan 

10. TextBox NoTelpuntuk menuliskan NoTelp Pelanggan. 
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11. Terdapat dua RadioButton untuk memilih jenis kelamin dan 

diclick/centang. 

12. Terdapat PictureBox untuk menampilkan foto scan alamat /Id 

komplit dari pelanggan. 

13. ButtonSimpan untuk menyimpan data ke database 

danmenampilkan lagi ke DataGridView. 

3.4.4  Menu Karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Rancangan Tampilan Menu karyawan 

Keterangan: 

1. Terdapat Datagridviewuntuk menampilkan detailsdata  

Karyawan atau User. 

2. ButtonTambah untuk menambah data Karyawan baru. 

3. ButtonEdit pada Datagridviewuntuk mengedit data pada baris. 

4. Button Batal untuk menghapus data yang telah terlanjur di 

masukkan ke textbox. 

5. ButtonHapus pada Datagridviewuntuk menghapus datapada  

baris tersebut. 

6. ButtonSimpan untuk menyimpan data ke database dan 
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menampilkan lagi ke DataGridView. 

7. TextBoxNamaKaryawan/Sataffuntuk menuliskan  

Namakaryawan atau Staff. 

8. TextBox Alamatuntuk menuliskan alamat Karyawan/staff. 

9. TextBox NoTelpuntuk menuliskan NoTelp dari Karyawan. 

10. TextBox UserNameuntuk menuliskan UserName Baru 

11. TextBox Passworduntuk menuliskan Password dari user. 

12. TextBox Re-Passworduntuk mengkonfirmasi Password dari  

karyawan atau user. 

13. TextBox Password-Awaluntuk mengkonfirmasi Password-Awal  

dariuser. 

3.4.5  Menu Kendaraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Rancangan Tampilan Menu Kendaraan 

Keterangan: 

1. Terdapat Datagridviewuntuk menampilkan detail data Motor. 

2. Button Tambah untuk menambah data motor baru. 

3. ButtonEditpadaDatagridviewuntuk mengedit data padabaris. 
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4. ButtonBatal untuk menghapus data yang telah terlanjur 

dimasukkan ke textbox. 

5. ButtonHapus pada Datagridviewuntuk menghapus datapada  

baris tersebut. 

6. TextBox NoPlatuntuk menuliskan Plat Motoryang dikeluarkan 

oleh polisi. 

7. TextBox Merekuntuk menuliskan Merek motor. 

8. TextBox Typeuntuk menuliskan TipeMotor. 

9. TextBox Warnauntuk menuliskan warna motor. 

10. Terdapat ComboBox status/keteranganuntuk memilih  

 Avalaible/UnAvalaible yaitu Available “Motor tersedia untuk  

disewa” Sedangkan UnAvalaible”Motor yang belum tersedia 

atau masih dipake orang. 

11. NumericUpDown untuk menuliskan harga sewa motor perhari. 

12. Button UploadFotoMotor Untuk Menampilkan foto motor  

 mana yang dipake. 

13. Terdapat PictureBox untuk menampilkan Foto Motor. 

14. ButtonSimpan untuk menyimpan data ke database dan 

 menampilkan lagi ke DataGridview. 
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3.4.6  Menu Denda  

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Rancangan Tampilan Menu Denda 

Keterangan: 

1. Terdapata Label (-)untuk memberikan keterangan harga denda 

jumlah   berapa. 

2. Terdapat Denda PerJam NumericUpDown untuk menuliskan 

harga Denda motor perjam. 

3. ButtonUpdateUntuk menampilkan harga Denda motor perjam. 

3.4.7 Menu Transaksi Peminjam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Rancangan Tampilan Menu Transaksi Peminjam 

Keterangan : 
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1. Textbox kode transaksi berisi kode transaksi penyewaan motor 

yang secara otomatis terisi ketika tekan buttonTambah. 

2. Terdapat beberapa kategori pencarian, seperti pencarian data 

pelangganberdasarkan nama dan pencarian data kendaraan 

motor berdasarkan Plat Nomor atau nomor polisi. 

Pencarianakandapat berjalan dengan cara otomatis mengisi pada 

TextBox tersebut. 

3. Data sewa motor ada dua Datetimepicker Tanggal, awal sewa 

dan akhir sewa menunjukkan tanggal transaksi pada saat 

penyewaan dan pengembalian motor. 

4. NumericUpdown Jumlah uang pembayaran secara otomatis berisi 

Jumlah total saat button Proses di ditekan. 

5. ButtonEdit pada Datetimepickeruntuk mengedit/mengubah 

tanggal transaksi jika tekan salah tanggal. 

6. ButtonBatal untuk menghapus data yang telah terlanjur 

dimasukkan keDatagridview. 

7. ButtonHapus pada Datagridviewuntuk menghapus datapada baris 

tersebut. 

8. ButtonSimpan untuk menyimpan data ke database 

danmenampilkan lagi ke DataGridview. 

9. Terdapat dua RadioButton untuk menentukkan kategori pilihan 

memilih berdasarkan nama pelanggan atau plat nomor. 
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10. ComboBox nama dan platNo yang berisi nama pelanggan 

ataupun data motor yang akan terisi berdasarkan kategori yang 

dipilih. 

11. ButtonProses pada datagrdview berfungsi untuk memproses 

transaksi pengembalian. Satu baris data pelanggan yang akan 

ditekan/centan pada Button proses akan muncul form kembali 

seperti di bawah ini: 

3.4.8  Menu TransaksiPengembalian 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Rancangan Tampilan Menu Transaksi Pengembalian 

Keterangan: 

1. TextBox NamaPelanggandengan cara otomatis mengisi pada 

TextBox. 

2. TextBox PlatNomordengan cara otomatis mengisi pada TextBox. 

3. NumericUpdown Jumlah Total Pembayaran secara otomatis  

 berisi. 

4. NumericUpdown Jumlahtotal Denda secara otomatis berisi. 

5. NumericUpdown Jumlah Grand Total pembayaran secara 

otomatis berisi. Jumlah grand total saat button Proses Denda di 

ditekan. 
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6. Ada dua Datetimepicker Tanggal, awal sewa dan akhir sewa 

menunjukkan tanggal transaksi pada saat penyewaan dan 

pengembalian motor secara otomatis berisi. 

7. ButtonSimpan untuk menyimpan data ke database 

danmenampilkan lagi ke DataGridview dengan keterangan 

kembali. 

3.4.9  Menu Pencarian Kendaraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Rancangan Tampilan Menu Pencarian kendaraan 

Keterangan: 

1. Terdapat tiga RadioButton untuk menentukkan kategori pilihan 

untuk memilih berdasarkan namapelanggan atau merek di 

ComboBox yang akan dipilih. 

2. TextBox Alamat bisa dituliskan alamat berdasarkan kategori. 

3. Kategori Pencarian, seperti pencarian berdasarkan merek, nama, 

kategori ataupun alamat menuliskan ke TextBox. Pencarian dapat 

berjalan dengan cara mengisi salah satu kategori pencarian lalu 

tekan button cari. 
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4. Ada dua Datetimepicker Tanggal, untuk pencarian berdasarkan 

tanggal dan bulan transaksi lalu tekan button cari. 

5. DataGridview berisikan data transaksi berdasarkan hasil dari 

pencarian. 

3.4.10  Menu Kendaraan Avalaible/Unavailble 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10. Rancangan Tampilan Menu Kenderaan 

Available/Unvailable 

Keterangan: 

1. DataGridview Berfungsi untuk berisikan/menampilkan data  

 kendaraanmotor yang sudah dipake atau sudah terjadi proses  

 transaksi dari penyewa. 

2. Otomatis menampilkanhasil dari pencarian data kendaraan motor 

di  DataGridview. 

3.4.11  Menu Laporan Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11. Rancangan Tampilan Menu Laporan Keuangan 

Keterangan: 
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1. Terdapat Datetimepicker1 Tanggal, menunjukkan tanggal awal 

sewa danakhir sewa. 

2. Terdapat Datetimepicker2 Tanggal, untuk menunjukkan rentang 

tanggal sewa. 

3. Button Search untuk melihat dan mencetak Laporan Keuangan 

berdasarkan tanggal dan bulan saat aplikasi dijalankan. Kemudian 

per setiap bulan diprint dalam bentuk text baik Pdf, Exel ataupun 

Word. 

3.4.12   Menu LaporanKendaraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12. Rancangan Tampilan Menu Laporan Kendaraan 

Keterangan:  

1. Terdapat Datetimepicke1r Tanggal, menunjukkan tanggal awal 

sewa dan akhir sewa. 

2. Terdapat Da 

3. tetimepicker2Tanggal, untuk menunjukkan rentang tanggal sewa. 

4. Button Search untuk melihat dan mencetak Laporan Sewa 

berdasarkan tanggal dan bulan saat aplikasi dijalankan. Kemudian 

per setiap bulan diprint dalam bentuk text baik Pdf, Exel ataupun 

Word. 
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3.5 FlowChart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Rancangan FlowchartAlur urutan Proses Instruksi Aplikasi 

 

Bagian alur (flowchart) merupakan bagian yang menggambarkan 

urutan dari instruksi proses maupun hubungan suatu proses dengan 

prosesyang lain dengan menggunakan simbol tertentu. 
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3.6  Pemodelan Data Entity Relationship Diagram (ERD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14. Rancangan Entity Relationship Diagram(ERD) 

 

ERD adalah sebuah model data yang menggunakan beberapa notasi 

untuk menggambarkan data dalam identitas dan relasi yang digambarkan 

oleh data tersebut. 

3.7 Perancangan Proses Bisnis (UML) 

Nugroho(2011:119) Unified Modeling Language (UML) adalah 

bahasa untuk menspesifikasi, memvisualisasikan, serta mengonstruksi 

bangunan dasar sistem perangkat lunak, termasuk melibatkan pemodelan 

aturan-aturan bisnis. UML merupakan perkakas utama untuk analisis dan 

perancangan system berorientasi objek. 
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3.7.1  Diagram Use Case (Use Case Diagram) 

Diagram use case atau use case diagram menyajikan interaksi antara 

use case dan aktor. Dimana, aktor dapat berupa orang, peralatan atau 

sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. Use 

case menggambarkan fungsionalitas sistem atau persyaratan-persyaratan 

yang harus dipenuhi system dari pandangan pemakai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15.Use Case Diagram 

 

Pada Gambar diatas di jelaskan mengenai interaksiantara 3 aktor 

yang terdapat pada aplikasiRental Motor ini dirancang menggunakan 

akses loginpengguna yaitu pemimpin, karyawan dan konsumen. Pertama 

pemimpin maupunkaryawan dapat mengelola data master yang berupa 

data pelanggan,data kendaraan, data peminjam serta data ubah denda. 

Lalu karyawan dapat mengecek ketersediaan kendaraan dan memberitahu 

kepada pelanggan. Kepada konsumen menyanyakan ketersediaan motor 
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untuk menyewa. Pemiliknantinya akan mengetahui langsung kepada 

staff.Kemudian pemilik maupun karyawan dapat melakukan proses 

transaksi berdasarkan tanggal dan melihat laporan serta mencetak.  

3.7.2  Diagram Aktivitis (ActivityDiagram) 

Diagram aktivitas atau aktivity diagram menggambarkan aliran 

fungsionalitas sistem. Pada tahap pemodelan bisnis, diagram aktivitas 

dapat digunakan untuk menunjukkan aliran kerja bisnis(business work 

flow). Dapat juga digunakan untuk menggambarkan aliran kejadian (flow 

of events) dalam use case. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16.Aktivitis Diagram User 

PadaGambar diatas di jelaskan mengenai Login. Pertama pemilik 

ataupun karyawandapatmengaksesmasukkeaplikasiRentalMotordengan 

menggunakanname danpassword untuk menginput data maupun 

mencetakdata. 

 

 

 

 

Gambar 3.17.Aktivitis Diagram Karyawan 
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Pada Gambar diatas di jelaskan mengenai Menginput data 

karyawan. Memasuk dan memilih form karyawan untuk menginput data 

karyawan atau pegawai masuk ke sistem aplikasi rental motor. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.18.Aktivitis Diagram Pelanggan 

 

Pada Gambar ini di jelaskan mengenai Menginput data pelanggan. 

Karyawan memasuk dan memilih form pelanggan untuk menginput data 

pelanggan masuk ke sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19.Aktivitis Diagram Data Motor 
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Mengenai Gambar ini di jelaskan mengenai Menginput data 

kendaraan. Karyawan memasuk dan memilih form kendaraan untuk 

menginput data kendaraan masuk ke sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20.Aktivitis Diagram Penyewaan kendaraan 

 

Pada Gambar diatas di jelaskan mengenai alurpenyewaanatau 

peminjam. Pertama karyawan memasuk dan melakukan pengecekan 

pada kendaraan melalui sistem. Kemudian kenderaan tersedia maka akan 

input data pelnggan jika tidak tersedia atau habis makakaryawan akan 

memberi tahu kepada pelanggan. Setelah selesai karyawan 

akanmenginputkan data kendaraan tersebut ke dalam aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21.Aktivitis Diagram Pengembalian kendaraan 
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Pada Gambar diatas di jelaskan mengenai proses pengembalian. 

Karyawan memasuk dan melakukan pengecekan pada kendaraan melalui 

sistem. Kemudian mengecek tanggal keluar kenderaan serta tanggal 

pengembalian. Jika terjadi keterlabatan maka pelanggan akan dikenakan 

denda per jam dari harga sewa motor per jamnya, tapi jika tidak 

makakaryawan akan memproses pembayaran. Setelah selesai karyawan 

akanmenginputkan data dalam aplikasi. 

Gambar 3.22.Aktivitis Diagram Laporan 

    

Pada Gambar diatas di jelaskan mengenai Laporan. Pertama 

pemilik ataupun karyawan dapat  memasuk dan memilih laporan yang 

inggin di cetak berdasarkan hari atau bulan dan pemilik ataupun 

karyawan akan mencetakkan bukti selama terjadi transaksi baik proses 

sewa kendaraan maupun proses laporan keuangan. 
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3.8 Perancangan Basis Data 

  Berikut ini merupakan tabel beserta relasi yang digunakan untuk 

membuat Aplikasi Manajement Rental Motor: 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.23.Rancangan Basis Data 

Deskripsi Tabel: 

1. Tabel Users 

Berisikan IdUser, Username,Password, Nama, Alamat dan NoTelp. 

IdUser digunakan sebagai kode yang unik untuk membeda antar user 

yang tidak akan dikonsumsi/dipakai oleh user, Usernamesebagai 

nama dari user yang akan digunakan untuk masuk ke aplikasi, 

Passworddigunakan untuk masuk ke aplikasi, Nama untuk masuk 

pada User, Alamat digunakan untuk masuk ke Aplikasi dan NoTelp 

digunakan untuk masuk ke Aplikasi. 

2. Tabel Pelanggan 

Berisikan IDPelanggan, NoID, Nama, Alamat, Telp, JensKel, 

Tanggal, FotoScan. IDPelanggan digunakan sebagai kode yang unik 

untuk pembeda antar Pelanggan yang tidak dapat dipakai oleh Users, 

NoID digunakan untuk mengetahui Pelangganmana yang telah 

terdaftar, Nama digunakan untuk mengetahuiPelanggansudah terdaftar, 
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Alamat untuk mengetahui tempat tinggal pelanggan, NoTelpdiberikan 

untuk mengkonfirmasi pelanggan jika tidak membawah pulang 

kendaraan, JenisKel untuk mengetahui P/L dalam Penyewaan, Tanggal 

untuk mengetahui dimana pelanggan melakukan penyewaan serta 

FotoScan untuk mengimpan data komplit dari setiap pelanggan. 

3. Tabel Transaksi 

Berisikan IDTransaksi, IDPelanggan, IDKendraan, IDUser, 

NoTrans, AwalSewa, AkhirSewa, TotalBayar, Status, TglTrans, 

Remarks. IDTransaksi digunakan sebagai kode yang unik untuk 

pembeda antar Transaksi dari berbagai Item pada saat transaksi dan 

juga tidak dapat dipakai oleh Users, IDPelanggan digunakan untuk 

mengetahui proses penyewaan yang sudah terjadi, IDKendaraan 

digunakan untuk mengetahui kenderaan motor yang sudah di pakai oleh 

pelanggan, IdUseruntuk mengetahui proses transaksi yang sudah 

terjadi, NoTrans untuk mengetahui nomor terjadinya transaksi, 

AwalSewa untuk menginput tanggal awal penyewaan, AkhirSewa 

untuk menginput tanggal pengembalian motor, TotalBayar untuk 

mengetahui jumlah harga sewa dan pengembalian, Status sebagai 

keterangan kembali kendaraan motor atau belum, TglTrans untuk 

mengetahui tanggal berapa menginput data penyewaan motor, 

Remarks untuk mengedit jika terjadi kesalahan meninput data 

pelanggan. 

4. Tabel Kendaraan 

Berisikan IDKendaraan, Merek, Type, Warna, PlatNo, hSewa, Status 

Foto Tanggal.IDKendaraan digunakan sebagai kode yang unik untuk 
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pembeda antar data motor yang tidak dapat dipakai oleh User, Merek 

digunakan untuk menyimpan merek motor ke Aplikasi, Type untuk 

meyimpan tipe motor ke aplikasi, Warna untuk menyimpan warna 

motor ke aplikasi, PlatNo untuk menyimpan platNo yang dikeluarkan 

oleh pihak polisi, hSewa untuk mengetahui jumlah harga per hari pada 

kenderaan motor, Status untuk memberikan keterangan bahwa motor 

telah dipake, Foto untuk menyimpan data motor yang komplit ke 

aplikasi, Tanggal untuk mengetahui tanggal penyimpan data motor ke 

aplikasi. 

5. Tabel denda 

Berisikan IDDenda, IDTransaksi, UangPerJam, TanggalBalik, 

TotalDenda, GTotal. IDDenda sebagai kode yang unik untuk 

membedakan antar denda yang tidak dapat dipakai oleh Users, 

IDTransaksi digunakan untuk transaksi yang terjadi denda pada 

pengembalian motor melebihi batas yang ditetapkan, UangPerJam 

untuk menyetahui terjadinya denda perjam, TanggalBalik untuk 

menyetahui tanggal kembali penyewaan motor, TotalDenda untuk 

menghitung berapa jumlah denda yang terjadi, Gtotal untuk menjumlah 

total pembayaran yang ada dalam aplikasi tersebut. 

3.9 Kebutuhan Software dan Hardware Untuk Aplikasi 

Rental Motor 

1. Windows 7 Ultimate (x86 & x64) 

2. Processor 1.6 GHz atau lebih 

3.  1 GB(32 Bit) atau 2 GB (64 Bit) RAM 

 


