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Abstrak 
 

PT. ELEGANT TEXTILE INDUSTRI adalah sebuah perusahan besar yang mempunyai banyak karyawaan. 
Perusahaan ini juga menyediakan asrama untuk karyawan yang tinggal di luar kota, semakin banyak karyawan 

luar kota yang bekerja di perusahaan ini maka semakin rumit juga dalam pengelolaan data penghuni asrama 
tersebut. Mengingat perkembangan teknologi yang sangat pesat, maka PT. ELEGANT TEXTILE INDUSTRI 
membutuhkan aplikasi yang dapat membantu dalam pengelolaan data penghuni asrama. Dalam penelitian ini 

penulis akan merancang dan membangun aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database MySQL yang dapat memudahkan dalam pengelolaan data penghuni asrama tersebut. Penulis juga 
menggunakan metode waterfall sebagai metode pengembangan perangkat lunak. Selain itu juga penulis 
menggambarkan pemodelan perancangan aplikasi menggunakan, Diagram Contex, DFD, dan ERD. 
 

Kata kunci : Aplikasi Pengelolaan Asrama, Waterfall, Diagram Contex, DFD, ERD 
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1. Pendahuluan  

Perkembangan teknologi yang sangat pesat 
mendorong manusia untuk semakin 
memanfaatkan tekonologi di segala bidang 

untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Pemanfaatan teknologi ini salah satunya adalah 
dalam hal pengembangan berbagai program 

aplikasi yang dirancang  

sedemikian rupa agar dapat membantu 
mempermudah pekerjaan dan kebutuhan 
manusia dalam kehidupan sehari-hari.Kemajuan 
teknologi ini juga dipicu oleh adanya kebutuhan 
informasi oleh pengguna, perusahaan, organisasi 

dan lainnya.  

PT. ELEGANT TEXTILE INDUSTRI 

beralamat di Jalan Industri Ubrug Jatiluhur-
Purwakarta. Perusahaan ini bergerak di bidang 
tekstil. Barang yang diproduksi oleh perusahaan 

ini adalah benang, benang yang diproduksi 
merambah ke berbagai Negara. Perusahaan ini 
juga menyediakan asrama bagi karyawan yang 
ingin tinggal di asrama.  

Tempat tinggal merupakan suatu aspek yang 
penting dalam kehidupan seseorang. Seperti 

halnya karyawan yang bekerja jauh dari daerah 
asalnya, sehingga membutuhkan sebuah tempat 

tinggal yang terjangkau menuju tempat kerjanya. 
Dengan adanya pelayanan yang menyediakan 

tempat tinggal dan dapat memfasilitasi mereka, 
banyak karyawan yang berminat untuk tinggal di 

asrama yang sudah disediakan oleh perusahaan. 
Karena jika mereka tinggal disana, jarak ke 

tempat kerja menjadi lebih dekat serta mereka 
juga difasilitasi tempat tinggal oleh perusahaan.  

Pekerjaan yang dilakukan dalam 
melakukan pengelolaan asrama masih dilakukan 

dengan cara manual. Seperti halnya pendataan 
penghuni asrama, pendataan sarana prasarana, 
pendataan pembagian tunjangan bagi penghuni 

asrama dan melakukan pencarian kamar yang 
kosong bagi calon penghuni asrama yang baru.  

Semua pekerjaan yang dilakukan dengan 
cara manual seringkali menimbulkan 

permasalahan. Seperti halnya dalam melakukan 
pendataan penghuni asrama, ketua asrama 

melakukannya dengan cara melakukan 
pencatatan pada buku agenda. Hal tersebut tidak 

menutup kemungkinan terjadinya kehilangan 
data yang disebabkan oleh bencana alam, banjir, 

kebakaran dan lainnya. Selain itu data yang 
dicatat pada buku agenda akan mudah rusak, 

sehingga mengakibatkan hilangnya jaminan 
integritas data. Sedangkan dalam melakukan 

pencarian kamar untuk calon penghuni asrama 
yang kosong, dilakukan dengan cara membuka 

buku agenda lembar demi lembar, sehingga 
membutuhkan waktu yang lama dan 

membutuhkan tenaga. Dalam pembagian 
tunjangan bagi penghuni asrama juga seringkali 

menimbulkan permasalahan, seperti tidak 
meratanya pembagian tunjangan karena 

tunjangan yang diberikan oleh perusahaan 
melalui ketua asrama tidak terorganisir dengan 

baik.  

Berdasarkan permasalahan yang telah 
dipaparkan pada paragraf sebelumnya, penulis 
terdorong untuk membahas permasalahan 
tersebut sebagai bahan penelitian 
 

2.  Kajian Pustaka 
 

2.1  Definisi Rancang Bangun  

Menurut Ladjamuddin (2005) bahwa 
perancangan adalah kegiatan yang memiliki 
tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat 
menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi 
perusahaan yang diperoleh dari pemilihan 
alternatif sistem yang terbaik. Sedangkan 
menurut Whitten Et El (2004) menjelaskan 
bahwa bangun sistem adalah membangun 
sebuah informasi dan komponen yang 

didasarkan pada spesifikasi desain. Jadi definisi 
rancang bangun disini merupakan sebuah 
kegiatan dalam menterjemahkan hasil analisis 
desain atau konsep kedalam sebuah paket 
perangkat lunak. 
 
2.2  Aplikasi  

Aplikasi atau perangkat lunak dapat 

diartikan sebagai serangkaian instruksi (program 
komputer) yang bila dieksekusi akan 

menampilkan fitur, fungsi dan performa yang 
diharapkan. Perangkat lunak digunakan sebagai 

jembatan bagi pengguna dan perangkat keras 
dari sebuah komputer.Perangkat lunak 

dipandang sangat perlu karena ia memengaruhi 
hampir setiap aspek di dalam kehidupan kita dan 

telah menyatu dalam budaya, bisnis dan kegiatan 
sehari-hari. Tidak hanya itu, perangkat lunak 

juga memungkinkan kita membangun sistem 
yang kompleks dalam jangka waktu tertentu dan 



pada dasarnya harus memiliki kualitas tinggi. 
(Pressman. 2010). 
 
2.3 Asrama  

Asrama adalah suatu tempat penginapan 

yang ditujukkan untuk anggotya suatu 
kelompok, umumnya murid-murid sekolah. 
Asrama biasanya merupakkan sebuah bangunan 
kamar-kamar yang dapat di tempati oleh 

beberapa penghuni setiap kamarnya. Para 
penghuninya menginap di asrama untuk jangka 
waktu yang lebih lama daripada di hotel. Alasan 
untuk memilih menghuni sebuah asrama bisa 

berupa tempat tingga asal sang penghuni  
yang terlalu jauh, maupun untuk biayanya yang 
lebih murah. (Kusmintardjo, 1992). 
 
2.4 Waterfall  

Model air terjun (waterfall) kadang 
dinamakan siklus hidup klasik (classiclife cycle), 
dimana hal ini menyiratkan pendekatan yang 
sistematis dan  
berurutan (sekuensial) pada pengembangan 
perangkat lunak, yang dimulai dengan 
spesifikasi kebutuhan pengguna dan berlanjut 
melalui tahapan-tahapan perencanaan 
(planning), pemodelan  
(modeling), konstruksi (construction) serta 
penyerahan sistem atau perangkat lunak ke para 
pelanggan atau pengguna (deployment), yang 

diakhiri dengan dukungan berkelanjutan pada 
perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. 
(Pressman, 2012) 
 
2.5 Bagan Alir Dokumen (Flowmap)  

Bagan alir dokumen adalah bagan yang 
menggambarkan tentang gerakan dokumen yang 

di pakai di dalam suatu sistem. Bagan alir 
dokumen akan menunjukkan tentang dokumen 
apa saja yang bergerak di dalam suatu sistem 
dan setiap kali dokumen tersebut sampai atau 

melalui suatu bagian tertentu akan dapat dilihat 
perlakuan apa saja yang telah diberikan terhadap 
dokumen tersebut. (Ladjamuddin, 2005). 
 
2.6 Data Flow Diagram (DFD)  

Data Flow Diagram atau sering disingkat 

DFD merupakan suatu diagram yang 
menggambarkan alir data dalam suatu entitas ke 

sistem atau sistem ke entitas. DFD juga dapat 
diartikan sebagai teknik grafis yang 

menggambarkan alir data dan transformasi yang 
digunakan sebagai perjalanan data dari input 

atau masukkan menuju keluaran atau output. 
Salah satu keuntungan menggunakan diagram 

aliran data adalah mempermudah pemakai atau 
user yang kurang menguasai bidang komputer 

untuk mengerti sistem yang akan dikerjakan 
(Ladjamudin, 2005). 
 
2.7 Diagram Konteks  

Diagram konteks adalah diagram yang 
memberi gambaran tentang keseluruhan sistem 
baik input, output, dan ruang lingkup suatu 
sistem. Dalam diagram konteks hanya boleh ada 

satu proses dan tidak ada data store. Diagram 
konteks merupakan tahap level tertinggi dalam 
pembuatan DFD, masih ada tahap–tahap 
selanjutnya dalam pembuatan DFD seperti 

diagram nol (zero), dan diagram rinci 
(Ladjamuddin, 2005). 

2.8 ERD  
ERD merupakan suatu model yang 

memperlihatkan hubungan antar data store yang 
terdapat pada DFD dengan menggunakan notasi 

grafik lebih menekankan pada struktur-struktur 
dan relationship data. (Ladjamuddin, 2005). 
Menurut Fathansyah (2007) ERD Memiliki 2 
komponen utama yaitu Entitas (Entity) dan 

Relasi (Relation). Kedua komponen ini di 
deskripsikan lebih jauh melalui sejumlah atribut. 
 

2.9 Bahasa Pemrograman PHP  
Hypertext Preprocessor (PHP) merupakan 

suatu bahasa pemrograman yang scripting sisi 
server (server-side) karena untuk menjalankan 
kode-kode PHP dibutuhkan web server. (Sidik, 
2003). 
 
2.10 Database Server MySQL  

MySQL merupakan perangkat lunak 
Database Management System (DBMS) yang 
sangat populer digunakan untuk membangun 
aplikasi web dengan menggunakan database 

sebagai sumber dan pengelola datanya (Sidik, 
2003). 

 

3. Metode Penelitian 

3.1. Metode Pengumpulan Data 

  Metodologi pengumpulan data yang penulis 

lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut:  



1. Studi Pustaka  
Penulis mempelajari teori-teori dalam buku 
yang mendukung dalam proses pembuatan 
aplikasi pengelolaan data asrama.  

2. Wawancara  
Penulis memberikan pertanyaan kepada 
pihak-pihak yang berwenang untuk 

mendapatkan informasi dan data-data yang 
akurat. Dalam penelitian ini wawancara 
dilakukan terhadap ketua asrama di PT. 

ELEGANT TEXTILE INDUSTRI.  
3. Observasi 

Penulis mengumpulan data dengan 
melakukan  
pengamatan dan pencatatan mengenai 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 
bagian administrasi dalam melakukan 
pengolahan data asrama. 

 

3.2. Metode Pengembangan Perangkat Lunak  
Metode pengembangan perangkat lunak 

yang digunakan dalam pembangunan sistem 
informasi pengolahan data kursus ini yaitu 
metode waterfall. 

 
 
 
 
   

 
 

Gambar 3.1 Metode Waterfall (Pressman, 

2012) 
 
Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Komunikasi (Communication)  
Pada tahap ini dilakukan komunikasi 
(wawancara) dengan user untuk 
mendapatkan spesifikasi kebutuhan dalam 
pembangunan aplikasi pengelolaan asrama.  

2. Perencanaan (Planning)  
Pada tahap ini dilakukan perencanaan-
perencanaan dan penjadwalan mengenai 
perangkat lunak untuk membangun aplikasi 

pengelolaan asrama di PT. ELEGANT 
TEXTILE INDUSTRI.  

3. Pemodelan (Modeling)  
Pada tahap ini dilakukan analisis dan 

perancangan terhadap kebutuhan aplikasi. 
Tahap analisis dilakukan untuk menggali 
informasi user agar aplikasi asrama yang 

dibangun sesuai dengan kebutuhan user. 
Setelah melakukan analisis maka dilakukan 

proses perancangan (design) aplikasi yang 
diusulkan untuk membangun aplikasi 
asrama. 

4. Kontruksi (Construction)  
Pada tahap ini dilakukan kontruksi 
perangkat lunak dengan penerjemahan 
design dalam bahasa pemrograman PHP 
dan database server MySQL. Setelah 

pengkodean selesai dilakukan pengujian 
(test) terhadap aplikasi asrama yang telah 
bangun. Untuk memastikan aplikasi telah 

sesuai dengan yang diharapkan. 
 
4. Analisis Sistem 

1.1. Flowmap Usulan 
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Gambar 4.1 Flowmap Usulan Aplikasi 

Pengelolaan Asrama 

 

4.2. Diagram Konteks 
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Gambar 4.2 Diagram Konteks Aplikasi 

Pengelolaan Asrama 

 

4.3. DFD Level 1 
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Gambar 4.3 DFD Level 1 Aplikasi 

Pengelolaan 

Asrama 

 

4.4. ERD  
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Gambar 4.4 ERD Aplikasi Pengelolaan 

Asrama 

 
5. Implementasi 

5.1 Halaman Login  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5.1 Halaman Login 

 
5.2. Halaman Menu Dashboard  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5.2 Halaman Menu Dashboard 
 
5.3. Halaman Menu Data Penghuni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5.3 Halaman Menu Data Penghuni 
 
 
 
 
5.4. Halaman Menu Data Kamar  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Gambar 5.4 Halaman Menu Data Kamar 

 
5.5. Halaman Menu Detail Data Penghuni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5.5 Halaman Menu Detail Data Penghuni 

 

6. Kesimpulan dan Saran 

6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

penulis maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi 
pengelolaan asrama dapat berjalan dengan baik. 
Aplikasi yang penulis bangun ini dapat 
mengatasi  masalah yang ada di PT. ELEGANT 
TEXTILE INDUSTRI yaitu : 

1. Aplikasi ini dapat meminimalisir kesalahan 
pendataan data penghuni. 

2. Aplikasi ini dapat membantu ketua asrama 
dalam menentukan kamar untuk penghuni 
asrama yang baru. 

3. Aplikasi ini dapat membantu ketua asrama 
dalam pembuatan laporan data penghuni 
asrama. 

 
 
6.1. Saran 

Penulis masih merasa banyak kekurangan 
dalam  

pembuatan  aplikasi  ini.  Penulis  berharap  
aplikasi 

yang dibangun ini dapat dikembangkan

 menjadi 
lebih baik, seperti menambahkan fitur jam 
pulang  

karyawan di asrama dengan sistem finger

 print 
dengan tujuan agar ketua asrama lebih

 mudah 

melakukan peneguran pada setiap penghuni 

asrama 
yang melanggar aturan jam pulang. 
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