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ABSTRAK 

CV. Karya Bersama merupakan salah satu perusahaan kontraktor yang bersaing dengan perusahaan 

kontraktor lainnya dalam mengembangkan usaha di bidang tersebut. CV. Karya Bersama melayani 

beberapa jasa, yaitu penjualan bahan material-alam, penyewaan alat-alat berat dan menyewakan jasa 

kontraktor. Akan tetapi, perusahaan ini memiliki beberapa kendala dalam bertransaksi. Semua transaksi 

sewa-menyewa masih bersifat konvensional. Pemasaran dari penyewaan alat-alat berat ini juga hanya di 

seputar lokasi perusahaan sehingga sebagian masyarakat belum mengetahui CV. Karya Bersama.  

Oleh karena itu, perlu dirancang sebuah aplikasi menggunakan fasilitas internet yang dapat digunakan 

pelanggan untuk menyewa alat-alat berat dan menghemat waktu serta biaya dalam melakukan transaksi 

antara perusahaan dan pelanggan. Dengan demikian, CV. Karya Bersama membutuhkan suatu aplikasi 

online berbasis web untuk mendukung penyewaan alat-alat berat sebagai wadah atau perantara antara 

perusahaan dan pelanggan dalam hal bertransaksi yang disertai dengan gambar dari alat-alat berat yang 

akan disewakan. Tujuan dari proyek akhir ini memberikan solusi dari permasalahan tersebut, sehingga 

pelanggan dapat menyewa alat-alat berat melalui website. Sistem yang dibuat adalah aplikasi online 

berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, CodeIgniter sebagai framework-nya, dan 

MySQL sebagai database-nya. Metode pengembangannya menggunakan SDLC dengan Model Waterfall. 

Dengan pembangunan aplikasi online berbasis web ini pelanggan dapat menyewa alat-alat berat melalui 

website CV. Karya Bersama. 
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ABSTRACT 

CV. Karya Bersama is one of the contracting company that competes with other contracting companies in 

developing business in the field. CV. Karya Bersama serve some services are sales-natural materials, 

heavy equipment rental and leasing services of contractors. However, these companies have several 

problems in the transaction. All lease transactions is still conventional. Marketing of the rental of heavy 

equipment is also just around the location of the company so many people do not know the CV. Karya 

Bersama. 

Therefore need to be designed an application using Internet facilities that can be used customers to rent 

heavy equipment and save time and costs in conducting transactions between companies and customers. So 

CV. Karya Bersama requires a web-based online application to support the rental of heavy equipment as a 

container or an intermediary between company and customers in terms of trade are accompanied by 

pictures of heavy equipment to be leased. The purpose of this final project provides a solution to these 

problems, so that customers can rent heavy equipment through the website. The system created is a web-

based online applications using program PHP language, codeigniter as framework, and MySQL as 

database. Method development using SDLC with Waterfall Model. With of building this web-based online 

application customers can rent heavy equipment through the website CV. Karya Bersama. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi web semakin berkembang. Contohnya 

dalam hal dukungan untuk transaksi ekonomi. 

Transaksi penjualan, pembelian, dan penyewaan 

kini tidak hanya dilakukan secara lansung, 

seperti bertemunya pembeli dan penjual dalam 

satu tempat, namun dengan teknologi web, 

transaksi dapat dilakukan secara online.  

 

CV. Karya Bersama merupakan salah satu 

perusahaan jasa kontraktor yang menangani 

proyek pembangunan jalan raya, flyover, 

perumahan, dan proyek-proyek lainnya. CV. 

Karya Bersama juga terlibat dalam penjualan 

bahan-bahan material alam serta penyewaan alat-

alat berat. Perusahaan ini terletak di jl. Bunga 

Asoka 1 no. 89 Medan-Sumatera Utara.   

 

Saat ini, di CV. Karya Bersama transaksi sewa 

masih bersifat konvensional. Untuk menyewa 

alat-alat berat, pelanggan harus langsung 

mendatangi CV. Karya Bersama. Seiring dengan 

semakin luasnya jangkauan pasar yang dibangun 

oleh CV. Karya Bersama, dibutuhkan sebuah 

aplikasi online penyewaan alat-alat berat yang 

berfungsi untuk menampung data pelanggan dan 

data alat-alat berat, mengolah data pelanggan dan 

data alat-alat berat, serta membuat laporan 

penyewaan alat-alat berat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas pada 

proyek akhir ini adalah bagaimana membangun 

aplikasi online berbasis web untuk penyewaan 

alat-alat berat. 

  

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan sistem ini adalah 

membangun aplikasi online berbasis web untuk 

penyewaan alat-alat berat. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam projek akhir ini, adalah : 

1. Aplikasi ini tidak menangani 

pembayaran secara online. 

2. Target pasar pada aplikasi ini dibatasi 

untuk daerah Medan dan sekitarnya. 

3. Metode SDLC yang digunakan mulai 

dari tahapan analisis kebutuhan sampai 

pengujian. 

4. Tidak menanggulangi masalah yang 

berkaitan dengan konfigurasi jaringan. 

5. Tidak membahas mengenai kinerja kode 

program. 

 

1.5 Pembangunan Aplikasi 

Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan 

SDLC dengan tahapan sebagai berikut: 

(Sommerville, 2003) 

1. Analisis Kebutuhan  

Pelayanan, batasan, dan tujuan sistem 

ditentukan melalui konsultasi dengan 

pengguna sistem. Persyaratan ini kemudian 

didefinisikan secara rinci dan berfungsi 

sebagai spesifikasi sistem. 

2. Perancangan 

Proses perancangan sistem membagi 

persyaratan dalam sistem perangkat keras 

dan perangkat lunak. Kegiatan ini 

menentukan arsitektur sistem secara 

keseluruhan. Perancangan perangkat lunak 

melibatkan identifikasi dan deskripsi 

abstraksi sistem perangkat lunak yang 

mendasar dan hubungan-hubungannya. 

3. Pembuatan Kode Program (coding) 

Pada tahapan ini perancangan perangkat 

lunak direalisasikan sebagai serangkaian 

program atau unit program.  

4. Pengujian  

Unit program atau program individual 

diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang 

lengkap untuk menjamin bahwa persyaratan 

sistem telah dipenuhi. 

 

1.6 Jadwal Pengerjaan 

Tabel 1.1 

Jadwal Kegiatan 

 
  



 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 CV. Karya Bersama 

CV. Karya Bersama adalah sebuah perusahaan 

yang berkecimpung dalam bidang kontraktor 

yang melayani beberapa jasa yaitu penjualan 

bahan material-alam seperti : batu koral, apung, 

kerikil, kelapa, mangga, guli, tanah merah, 

timbun, karak, dan pasir. Penyewaan alat-alat 

berat seperti : dump truck, Intercooler, 

Excavator, dan Dozer. CV. Karya Bersama juga 

menyediakan jasa kontraktor. CV. Karya 

Bersama memasarkan jasa mereka ke semua 

kalangan masyarakat baik individu maupun 

perusahaan yang ingin membangun rumah, 

pembangunan jalan raya, flyover, perumahan, 

dan proyek-proyek lainnya. 

 

2.2 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem dalam 

suatu organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian yang 

mendukung fungsi operasi organisasi yang 

bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari 

suatu organisasi untuk dapat menyediakan 

kepada pihak luar tertentu dengan informasi 

yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. 

Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat 

dikatakan sebagai suatu sistem yang 

menyediakan informasi bagi semua tingkatan 

dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. 

Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, 

mengolah, dan mengkomunikasikan informasi 

yang diterima dengan menggunakan sistem 

informasi atau peralatan sistem lainnya. 

(Magaline, 2009) 

 

2.3 Penyewaan Alat Berat 

Penyewaan alat berat dapat diartikan sebagai 

alat-alat yang berhubungan dengan perusahaan 

kontraktor yang disewakan pihak pemiliki 

kepada pihak penyewa dalam jangka waktu 

tertentu, sesuai dengan perjanjian kedua belah 

pihak. (Cavarrella, 2011) 
 

2.4 E-Commerce 

E-Commerce merupakan suatu sistem atau 

paradigma baru dalam dunia bisnis, yang 

menggeser paradigma tradisional commerce 

menjadi electronic commerce yaitu dengan 

memanfaatkan teknologi ICT (Information and 

Communication Technology). Definisi E-

Commerce secara umum dapat diartikan sebagai 

proses membeli, menjual, baik dalam barang, 

jasa, ataupun informasi, yang dilakukan melalui 

media Internet. (Hendraputra, 2009) 

Model-model bisnis e-commerce 

1.  Business to business (B2B) adalah model 

e-commerce yang pelaku bisnisnya 

adalah perusahaan sehingga proses 

transaksi dan interaksinya terjadi antara 

satu perusahaan dan perusahaan lainnya. 

Contoh model e-commerce ini adalah 

situs e-banking yang melayani transaksi 

antarperusahaan. 

2. Business to Customer (B2C) adalah 

model e-commerce yang pelaku 

bisnisnya melibatkan langsung penjual 

(penyedia jasa e-commerce) dengan 

pelanggan atau individu. Contoh model 

e-commerce ini adalah Amazon.com. 

3. Customer to business (C2B) adalah 

model e-commerce yang pelaku 

bisnisnya adalah perorangan atau 

individu yang melakukan transaksi atau 

interaksi dengan suatu atau beberapa 

perusahaan. 

4. Customer to customer (C2C) adalah 

model e-commerce yang pelaku 

bisnisnya adalah perorangan atau 

individu yang berlaku sebagai penjual 

dan berinteraksi atau bertransaksi 

langsung dengan individu lain sebagai 

pembeli. Konsep e-commerce jenis ini 

banyak digunakan dalam situs online 

auction atau lelang secara online. 

 



 

2.5 Pemrograman Web 

2.5.1 HTML 

HyperText Markup Language adalah bahasa 

yang digunakan untuk membuat suatu situs 

web atau homepage. Sebenarnya, dokumen 

HTML hanyalah sebuah dokumen biasa dan 

disebut sebagai Markup Language yakni 

bahasa yang mengandung kode penanda 

yang disebut tag HTML yang digunakan 

untuk mengatur format tampilan suatu 

dokumen. Tag HTML ini menggunakan 

simbol khusus untuk menandakan suatu 

kode instruksi. Simbol ini adalah kurung 

siku < dan > . Kode tag HTML ini tidak 

bersifat case sensitive. (Wardani, 2009). 

2.5.2 PHP 

PHP adalah bahasa pemrograman yang 

berfungsi untuk membuat website dinamis 

maupun aplikasi web. Berbeda dengan 

HTML yang hanya bisa menampilkan 

konten statis, PHP bisa berinteraksi dengan 

database, file dan folder. Contohnya Blog, 

Toko Online, CMS , Forum, dan Website 

Social Networking. PHP adalah bahasa 

scripting,  bukan bahasa  tag-based seperti 

HTML. PHP termasuk bahasa cross-

platform, ini artinya PHP bisa berjalan di 

sistem operasi yang berbeda-beda 

(Windows, Linux, ataupun MAC). (Syafi'i, 

2004) 

Untuk dapat berjalan, PHP membutuhkan 

web server, yang bertugas untuk memproses 

file php dan mengirimkan hasil pemrosesan 

yang akan ditampilkan di browser client. 

Oleh karena itu, PHP termasuk server-side 

scripting (script yang diproses di server). 

Web server sendiri adalah software yang 

diinstal di komputer lokal ataupun komputer 

lain yang berada di jaringan intranet/internet 

yang berfungsi untuk melayani permintaan-

permintaan web dari client. Web server yang 

paling digunakan saat ini untuk PHP adalah 

“Apache”. Untuk media penyimpanan 

datanya (database server), PHP biasa 

menggunakan MySQL. (Syafi'i, 2004) 

2.5.3 Framework CodeIgniter 

Framework adalah kumpulan kelas (class) 

dan fungsi (function,method) yang disusun 

secara sistematis berdasarkan kegunaan atau 

fungsionalitas tertentu untuk mempermudah 

pembuatan atau pengembangan suatu 

aplikasi. Sebagian besar framework yang 

beredar saat ini dibangun berdasarkan 

konsep Object-Oriented Programming 

(OOP). Beberapa contoh umum kelas yang 

disediakan framework adalah kelas Session, 

kelas Database, dan kelas Email. 

Framework menawarkan penghematan 

waktu kerja dalam penulisan kode dan 

pengaturan berkas-berkas kode. (Antonius 

Nugraha Widhi, 2010) CodeIgniter adalah 

aplikasi open source yang berupa framework 

dengan model MVC (Model, View, 

Controller) untuk membangun website 

dinamis dengan menggunakan PHP. 

CodeIgniter memudahkan developer untuk 

membuat aplikasi web dengan cepat dan 

mudah dibandingkan dengan membuatnya 

dari awal. (Supono, 2010) 

 

2.6 MySQL Database 

MySQL (baca: mai-se-kyu-el) merupakan 

software yang tergolong sebagai DBMS 

(Database Management System) yang 

bersifat open source. Open Source 

menyatakan bahwa software ini dilengkapi 

dengan source code (kode yang dipakai 

untuk membuat MySQL), selain tentu saja 

bentuk executable-nya atau kode yang dapat 

dijalankan secara langsung  dalam sistem 

operasi, dan bisa diperoleh dengan cara 

men-download (mengunduh) di internet 

secara gratis. (Kadir, 2008) 

  



 

3 ANALISIS DAN PERANCANGAN 

3.1 Analisis sistem 

Secara garis besar, proses bisnis yang sedang 

berjalan sebagai berikut : 

 

 
Gambar 3.1 

Proses Bisnis Perusahaan 

 
3.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras 

Tabel 3.1 

Kebutuhan Perangkat Lunak 

 

3.1.2  Kebutuhan Perangkat Lunak 

Tabel 3.2 

Kebutuhan perangkat keras 

 

 

3.2 Use case Diagram 

 
Gambar 3.2 

Use Case 

 
3.3 Class Diagram 

 
Gambar 3.3 

Class Diagram 

 



 

3.4 Sequence Diagram 

 
Gambar 3.4 

Sequence Diagram Admin Mengelola Data Alat Berat 

 

3.5 ER Diagram 

 
Gambar 3.5 
ER Diagram 

 
3.6 Perancangan Antarmuka 

3.6.1 Perancangan Topologi GUI Admin 

 

 
Gambar 3.6 

Topologi GUI Admin 
 

3.6.2 Perancangan Site Map Admin 

 
Gambar 3.7 

Site Map Admin 

 
 

 

3.6.3 Perancangan Site Map Super Admin 

 
Gambar 3.8 

Site Map Super Admin 
 

3.6.4 Perancangan Site Map Customer  

 
Gambar 3.9 

Site Map Customer 



 

4 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

4.1 Tampilan Sisi Admin 

 
Gambar 4.1 

Tampilan Login Admin 

 

4.2 Tampilan Sisi Customer 

 

 
Gambar 4.2 

Tampilan Beranda 

 

4.2 Pengujian  

Pengujian yang dilakukan penulis pada aplikasi 

ini menggunakan metode pengujian blackbox. 

Pengujian ini dilakukan dengan cara menguji 

aplikasi dari segi fungsionalitas. 
Tabel 4.1 

Pengujian Login 

 
 

5 PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengerjaan proyek akhir ini dapat 

disimpulkan : 

1. Aplikasi online berbasis web untuk 

penyewaan alat-alat berat telah selesai 

dibangun. 

2. Pengecekan transaksi pemesanan yang telah 

diproses oleh admin dapat dilihat di menu 

history atau sejarah pemesanan. 

 

5.2 Saran 

 

Ada beberapa hal yang dapat disarankan untuk 

pengembangan lebih lanjut  dari aplikasi ini : 

1. Menyediakan forum chat bagi pelanggan 

yang ingin bertanya secara langsung seputar 

alat-alat berat. 

2. Dapat menangani transaksi pembayaran 

dengan menggunakan paypal. 
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