
Soal  
Sebuah usaha penyewaan mobil CV. Maju Mundur ingin membuat database penyimpanan 

data-data untuk divisi penyewaan kendaraan. Informasi yang telah dikumpulkan dan di 

analisa menyangkut penyimpanan data-data mengenai Kendaraan, Pelanggan, Investor.  

- Data-data kendaraan yang dapat dicatat antara lain : nomor kendaraan, tahun produksi, 

jenis, merk, kapasitas mesin, bahan bakar, jumlah penumpang, harga sewa. 

- Perusahaan selalu mencatat data penyewa kendaraan, dimana data-data pelanggan 

diantaranya : nama pelanggan, alamat, nomor SIM, telepon.  

- Pelanggan dapat membayar sewa menggunakan kartu kredit yang dicatat di database. 

Data-data kartu kredit : nomor kartu, bank penerbit, masa berlaku. 

Perusahaan juga menjalin kerjasama dengan investor yang ingin memasukkan kendaraannya 

untuk disewa. Didalam perusahaan, kendaraan dapat dibedakan menjadi dua macam. 

Kendaraan milik perusahaan dan kendaraan milik investor. 

- Kendaraan milik Perusahaan memiliki kode kendaraan yang tidak dimiliki oleh 

kendaraan milik Investor ditambah data harga beli dan tanggal beli, 

- Kendaraan milik investor dapat dibedakan dengan data-data : nomor investor, nomor 

kontrak, nilai kontrak, lama kontrak. 

- Data-data Investor diantaranya : nomor investor, nama investor, alamat, nomor KTP, 

telepon. 

Perusahaan mendapat pemasukan dari berbagai sumber seperti : penyewaan kendaraan dan 

penjualan kendaraan. 

- Untuk penyewaan kendaraan, melibatkan data-data yang berhubungan dengan kendaraan 

dan pelanggan. Ditambah data-data nomor sewa, tanggal sewa dan lama sewa. 

- Perusahaan memiliki kebijakan membatasi penggunaan kendaraan maksimal selama dua 

tahun, dimana kendaraan yang telah digunakan selama dua tahun akan dijual.  

- Kendaraan yang dijual hanya kendaraan milik perusahaan.  

- Data Penjualan Kendaraan : kode penjualan, kode kendaraan, nomor kendaraan, harga 

jual. 

 

Ketentuan-ketentuan : 

Hubungan antara Kendaraan dengan Pelanggan : 

- Satu pelanggan dapat menyewa beberapa kendaraan, dan satu kendaraan dapat disewa 

oleh beberapa pelanggan pada waktu yang berbeda. 

Hubungan antara Pelanggan dengan Kartu Kredit : 

- Satu pelanggan dapat memiliki lebih dari satu kartu kredit yang disimpan dalam database, 

dan satu kartu kredit hanya dimiliki oleh satu pelanggan. 

Hubungan antara Investor dengan Kendaraan milik Investor : 

- Satu Investor dapat memasukkan lebih dari satu kendaraan untuk disewakan, dan satu 

kendaraan yang dimasukkan hanya milik satu investor. 

Hubungan antara Penjualan Kendaraan dengan Kendaraan milik Perusahaan : 

- Untuk penjualan kendaraan perusahaan memiliki ketentuan ; satu penjualan hanya untuk 

satu kendaraan, dan satu kendaraan hanya memiliki satu kode penjualan. 

 


