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PT Seribu Rumpun Bambu merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa penyewaan truck dan pengiriman barang menggunakan mobil besar 

seperti fusso dan tronton dengan mencangkup muatan yaitu jagung, gandum, sagu, 

pasir dan lainnya. PT Seribu Rumpun Bambu didirikan pada tanggal 31 Januari 

2017 oleh Edy Chrisyanto, S.E. Yang beralamat di Jalan Ir Sutami Km 7, No.17, 

Sukarame Bandar Lampung. Bermula dengan sejumlah 14 mobil fusso dan mobil 

tronton PT Seribu Rumpun Bambu memulai kegiatan usahanya yang terpusat pada 

penyewaan serta pengiriman antar kota di Lampung. 

Saat ini PT Seribu Rumpun Bambu sudah menggunakan sistem aplikasi 

Microsoft Excel  dalam melakukan pengolahan data order penyewaan alat dan 

pengiriman barang pelanggan, tetapi permasalahan yang terjadi adalah sistem 

aplikasi hanya admin yang dapat mengakses untuk melihat jumlah pelanggan yang 

sudah menyewa, jumlah truck yang sudah disewa, kapan selesai nya penyewaan 

alat, dan barang apa saja yang sudah dikirim selain itu pimpinan harus 

menghubungi admin terlebih dahulu jika ingin mengetahui jumlah pelanggan yang 

sudah menyewa alat maupun yang sudah menggunakan jasa pengiriman barang, 

selain itu dalam hal order penyewaan alat berat pelanggan diharuskan datang ke PT 

Seribu Rumpun Bambu dan membuat berkas delivery order permohonan 

penyewaan alat atau jasa pengiriman barang sehingga mengakibatkan terhambatnya 

proses penyewaan alat maupun pengiriman, jika persediaan alat berat sudah di sewa 

oleh pelanggan lain mengakibatkan pelanggan harus menunggu terlebih dahulu jika 

ingin menyewa alat, banyak juga pelanggan yang memilih untuk mencari 

perusahaan jasa penyewaan alat lain. 

Penerapan sistem aplikasi ini yang dirancang dengan mengunakan metode 

perancangan sistem UML (Unified Modeling Language), dan bahasa pemrograman 

yang digunakan yaitu PHP dengan database MySQL dapat mempermudah 

perusahaan dalam proses delivery order barang karena perusahaan dapat dengan 

mudah mengetahui jumlah delivery order barang dan apasaja barang yang akan di 

delivery order. Sistem ini dapat digunakan secara langsung oleh admin untuk 

mengelola data penyewaan alat, pimpinan dapat mengetahui secara online jumlah 

alat yang disewa, alat apa saja yang disewa, barang apa saja yang sudah dikirim 

sehingga memudahkan perusahaan untuk mengetahui data penyewaan alat. 
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