
 

 
 

Lampiran 1. Kartu Bimbingan Skripsi 

 



 

 
 

Lampiran 2. Hasil Wawancara 

 

(N) Narasumber : Wajimin 

(P) Pewawancara : Achmad Amar Ramadhan 

 

(P) : “Assalamualaikum Pak Jimin, saya Achmad Amar Ramadhan 

mahasiswa STMIK Amikom Purwokerto. Kami ingin menanyakan 

tentang sistem penyewaan mobil dan beberapa hal terkait rental mobil 

Jaya Mandiri untuk keperluan skripsi. Apakah Bapak bersedia menjadi 

narasumber kami?” 

(N) : “Walaikumsalam. iya silahkan mas. Jadi  apa yang bisa saya bantu ?” 

(P) : “Kami sedang membuat projek skripsi untuk memenuhi tugas dari 

kampus, dengan mengangkat tema aplikasi pemesanan mobil dan driver 

berbasis website, untuk itu kami mohon izin untuk melaksanakan 

penelitian ditempat bapak untuk mendapatkan beberapa data yang 

dibutuhkan untuk membangun projek tersebut, kalau boleh tahu sistem 

seperti apa yang digunakan di rental mobil bapak ?” 

(N) : “Oh tentu silahkan. Sebetulnya sistem yang ada di rental mobil saya 

masih konvensional termasuk pencatatanya hanya menggunakan buku 

dan tulisan tangan mas. 

Karena memang terbatas sumber daya manusianya mas, sebenarnya 

saya juga ingin menggunakan komputer atau semacamnya untuk 

pencatatan datanya. Soalnya menurut saya lebih enak dan teratur kalau 

kasirnya dibuat seperti demikian.” 

(P) : “Sedangkan untuk proses transaksinya bagaimana, Pak ?” 

(N) : “Untuk prosesnya seperti biasa mas, pelanggan datang atau telepon 

biasanya menanyakan stok mobil apa yang tersedia kemudian jika ada 

unit yang diinginkan biasanya akan terjadi negosiasi harga bila sewanya 

lebih dari 2 atau 3 hari. Jadi untuk harga tetap sewa seharinya buat mobil 

sejenis Avanza, Xenia, Mobilio Rp. 350.000. Untuk pembayarannya ada 

yang DP dulu, ada yang bayar cash langsung, terus yang bayar kontan 

setelah mobil dikembalikan juga ada tapi khusus yang sudah sering 

pinjam kesini atau orang dekat sini yang sudah saya kenal baik.” 

(P) : “Berarti untuk tarif masih umum ya Pak. Apabila dibuatkan sistem 

pemesanan mobil berbasis website apakah Bapak menginginkan fitur 

pembayaran online?” 

(N) : “Iya masih umum Mas, kalau kita patok di atas harga pasar tentu tidak 

laris. Tapi kalau kita dibawah pasar juga nanti dimarahi teman-teman 

Mas jadi kita mengikuti harga pasar saja. Kalau pembayaran online saya 

belum perlu mas karena saya lebih mengutamakan uang cash ketika 

transaksi.” 



 

 
 

(P) : “Baik Pak, jadi Bapak belum memerlukan fitur pembayaran online ya? 

Begini Pak, berdasarkan pembicaraan kita tadi tentang permasalahan di 

rental mobil jaya mandiri, saya merangkum fitur di website yang akan 

dibuat untuk rental mobil jaya mandiri diantaranya adalah konsumen 

bisa memesan langsung lewat website, admin dapat mengolah data 

konsumen, mobil, driver, transaksi, laporan?” 

(N) : “Saya rasa belum. Iya seperti itu cukup mas untuk fitur websitenya. Dan 

nanti jangan lupa setelah jadi ajari adminnya Mas” 

(P) : “Baik Pak. Nanti akan saya buat seperti yang Bapak inginkan fiturnya 

di website rental mobil jaya mandiri yang akan dibuat. Kalau begitu saya 

permisi dulu Pak. Terimakasih atas informasi dan kerjasamanya Pak. 

Sukses selalu.” 

(N) : “Iya sama-sama Mas, semoga lancar.” 

 



 

 
 

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian 

 



 

 
 

Lampiran 4. Dokumentasi 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

Lampiran 5. Screenshot Hasil Pengujian Blackbox 

1. Login 

a. Login berhasil dan admin dapat masuk ke menu utama. 

 

Gambar 1. Admin Berhasil Login 

b. Tidak berhasil login ke menu utama dan muncul peringatan. 

 

   Gambar 2. Admin Gagal Login 



 

 

 

 

2. Pemesanan dari halaman kustomer 

a. Kostumer mengisi data secara mandiri. 

 

Gambar 3. Kostumer mengisi data pada pemesanan online 

b. Pesan akan muncul ketika order berhasil. 

 

Gambar 4. Pesan Order Berhasil 

 



 

 

 

3. Data Mobil 

a. Menambahkan data mobil baru. 

 

Gambar 5. Admin Menambahkan Data Mobil Baru 

b. Berhasil mengubah dan menghapus data. 

 

Gambar 6. Admin Menghapus dan Mengubah Data 



 

 

 

4. Data Driver 

a. Data Driver baru berhasil dimasukkan oleh admin. 

 

Gambar 7. Admin Memasukkan Data Driver Baru 

b. Admin berhasil mengubah data dan menghapus data driver. 

 

Gambar 8. Admin Berhasil Menghapus Data Driver 

 

 

 

 



 

 

 

5. Data Kostumer 

a. Admin berhasil menambahkan data kostumer baru 

 

Gambar 9. Halaman Data Kostumer 

b. Admin berhasil mengubah data dan menghapus data kostumer. 

 

Gambar 10. Admin Mengubah dan Menghapus Data Kostumer 

 

 

 



 

 

 

6. Transaksi Rental 

a. Admin menambahkan transaksi baru. 

 

Gambar 11. Admin Berhasil Menambahkan Transaksi Baru 

b. Admin berhasil mengubah dan menghapus data transaksi. 

 

Gambar 12. Admin Berhasil Menghapus Transaksi 



 

 

 

7. Event 

a. Admin menambahkan event promo baru. 

 

Gambar 13. Admin Menambahkan Promo Baru 

b. Admin mengubah dan menghapus event. 

 

Gambar 14. Admin Berhasil Mneghapus Dan Mengubah Data Event 

 

 

 

 



 

 

 

8. Laporan 

a. Admin berhasil mencari data yang diharapkan. 

 

Gambar 15. Admin Berhasil Mendapat Data Transaksi. 

b. Admin berhasil mencetak laporan keuangan. 

 

Gambar 16. Hasil Data Keuangan Siap Cetak 


