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                                                                                Abstrak 
 

Meningkatnya Pengusaha Yang Mendirikan Perusahaan Di Purwakarta. Dan Menjadikan Para Pencari 

Kerja/Kuliah Dari Luar Kota Purwakarta Datang Ke Purwakarta Dan Membutuhkan Tempat Tinggal 

Sementara. Mahasiswa Dan Pekerja Yang Mencari Kost Mendapatkan Informasi Dari Teman Atau Langsung 

Mencari, Hal Ini Kurang Efektif Dan Tidak Efisien. Selain Itu Budget, Fasilitas, Dan Juga Letak Kost Yang 

Kosong. Dari Apa Yang Telah Diuraikan Di Atas, Maka Penulis Mengambil Topik Yang Berjudul “ Rancang 

Bangun Aplikasi Sistem Informasi Kost Di Kabupaten Purwakarta Berbasis Web”. Pengembangan Sistem Ini 

Dilakukan Menggunakan Metode Rup,Sedangkan Tools Untuk Pemodelan Menggunakan Uml (Unifield Modeling 

Language). Bahasa Pemrograman Yang Digunakan Untuk Pembuatan Aplikasi Ini Adalah Php Dan Xampp 

Untuk Database Sistem Informasi Ini Dilengkapi Dengan Sarana Pemesanan Kamar Kost Secara Online Untuk 

Memudahkan Calon Penghuni Kost Tanpa Harus Datang Langsung Pada Saat Memesan Kamar Kost.  
  

Kata kunci : sistem informasi, kost,web 

 

1. Pendahuluan 

 

Perkembangan teknologi memiliki peran 

penting dalam kehidupan manusia,salah satunya 

perkembangan teknologi informasi.internet adalah 

sebuah koneksi jaringan secara fisik dari jutaan 

komputer menggunakan protocol yang sama untuk 

sharing/transmiting informasi,selain untuk sharing 
dan transmiting informasi,selain untuk sharing dan 

transmiting informasi,internet juga digunakan untuk 

menghubungkan dua atau beberapa orang secara 

online (syahwari,2012). Saat ini internet sudah 

menjadi saran komunikasi yang penting dan efektif 

di seluruh dunia dan banyak bidang yang 

menggunakanya. Aplikasi web yang bisa digunakan 

dalam segala bidang, seperti hal nya dalam bidang 

bisnis dan bidang kemasyarakatan sudah banyak 

diimplementasikan dan terbukti memberi manfaat 

untuk masyarakat. Bidang bisnis pun kini sudah 

melirik potensi internet ini. Sekarang ini, internet 
menjadi sarana pembelajaran dan penukaran 

informasi yang berguna untuk penyedia jasa 

komunitas (provider) dan pengguna layanan kost / 

penyewa (costumer) yang bertujuan untuk 

mempermudah seseorang dalam mendapatkan 

informasi yang praktis dan efisien tentang kost 

yang ada pada suatu daerah. Kost merupakan salah 

satu tempat penyedia jasa penginapan atau tempat 

tinggal sementara yang terdiri dari beberapa kamar 

dan setiap kamar memiliki fasilitas yang tawarkan 

atau disediakan dan juga mempunyai harga yang 
telah ditentukan sendiri oleh si penyewa kamar. 

Kabupaten purwakarta berada pada titik-temu tiga 

jalur Purwakarta-Jakarta,Purwakarta-Bandung dan 

Purwakarta-cirebon yang merupakan jalur utama ke 

wilayah Jawa tengah. Dengan kata lain, dari segi 

transportasi dan komunikasi letak geografis 

Purwakarta sangat strategis karena dilalui oleh jalan 

raya Negara/provinsi, jalan tol dan jalan kereta api 

(disdukcapil.purwakarta.go.id). Dengan begitu 

banyak pengusaha yang mendirikan perusahaan di 

purwakarta, dan menjadikan para pencari 

kerja/kuliah dari luar kota Purwakarta datang ke 

Purwakarta dan membutuhkan tempat tinggal 

sementara. Mahasiswa dan pekerja yang mencari  
kost mendapatkan informasi dari teman atau 

langsung mencari,hal ini kurang efektif vdan tidak 

efisien. Selain itu budget, fasilitas, dan juga letak 

kost menjadi pertimbangan. Disisi lain, pemilik 

kost kesulitan dalam mempublikasikan rumah kost 

yang kosong. Dengan latar belakang tersebut, untuk 

menganalisa sejauh mana sistem informasi kost 

berbasis web dalam mengelola informasi kost, baik 

itu berupa gambaran kost, kelengkapan peralatan 

kost, serta daftar harga per kost yang disewakan, 

maka diusulkan dibangun “Rancang bangun 

apliasi sistem informasi kost di kabupaten 
purwakarta berbasis web” sehingga mahasiswa 

dan karyawan dapat mengetahui informasi kost di 

wilayah tertentu, khususnya di kabupaten 

purwakarta. Untuk membangun sistem ini akan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis 

data MYSQL dan memanfaatkan Google maps API 

untuk menampilkan peta lokasi kost. 

 

2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1 Rancang Bangun  
Rancangan merupakan serangkaian prosedur 

untuk menerjemahkan hasil analisa dari sebuah 

sistem ke dalam Bahasa pemograman untuk 

mendeskripsikan dengan detail bagaimana 

komponen- komponen sistem diimplementasikan 

(Pressman,2002). 



1.2.2 Sistem Informasi  

Kata “ sistem” berasal dari Bahasa yunani yaitu 

systema yang seca implisit mempunyai dua arti 

penting yang saling berkaitan. Sistem ialah suatu 

kumpulan yang teridiri dari elemen- elemen yang 

saling behubungan atau berinteraksi dengan 

maksud yang sama untuk mencapai tujuan tertentu 

(Hartono,2005). 

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat- 

sifat tertentu, yaitu mempunyai sistem komponen- 

komponen (component), batas sistem( boundry), 
lingkungan luar sistem( environments), masukan 

(input), keluarkan(output), pengolahan(proses) dan 

saran(objective). 

Informasi adalah data yang diolah menjadi 

bentuk yang lebih berguna bagi yang 

menerimanaya. Kualitas dari suatu informasi 

(quality of information) tergantung dari tiga hal, 

yaitu informs harus akurat (accurate), tepat pada 

waktunya (timeliness), dan relevan (relevance) 

(Hartono,2005). 

 

1.2.3 Web 

Web  adalah salah satu layanan internet 

yang didapat oleh pemakaian komputer yang 

terhubung ke internet. Web ini menyediakan bagi 

komputer yang terhubung ke internet dari sekedar 

informasi yang tidak berguna sama sekali sampai 

informasi yang serius, dari informasi yang gratisan 

sampai informasi yang komersial. 

 

1.2.4 Waterfall 

Metode Waterfall adalah suatu proses 
pembuatan situs web secara terstruktur dan 

berurutan dimulai dari penentuan maslah, analisa 

kebutuhan, perancangan implemensi, integrasi, uji 

coba sistem, penempatan situs web pemeliharaan 

(Pressman,2002).   

 

1.2.5 Diagram Konteks 

Menurut referensi (Fadlil dkk,2008)  

bahwa diagram konteks merupakan diagram yang 

menggambarkan kondisi sitem yang ada baik input 

maupun output serta menyertakan terminator yang 

terlibat dalam penggunaan sistem. Diagram ini akan 
memberikan gambaran tentnag keseluruhan sistem. 

Sistem dibatasi oleh boundary( dapat digambarkan 

dengan garis putus-putus). Dalam diagram konteks 

hanya ada satu proses, tidak boleh ada store dalam 

diagram konteks. 

 

1.2.6 Data Flow diagram 

Data flow diagram (DFD) adalah gambaran 

grafis yang memperlihatkan aliran data dari 

sumbernya dalam obyek kemudian melewati suatu 

proses yang mentranformasikan ke tujuan yang 
lain, yang ada pada objek lain. Dengan demikian 

data flow diagram adalah alat yang digunakan 

untuk menggambarkan aliran data melalui sistem 

dan kerja atau pengolahan yang dilakukan oleh 

sistem tersebut (Wijaya,2007). 

Tabel 2.1 

Simbol-simbol DFD 

No Simbol Keterangan Pengertian 

1.  Arus data Mengalir diantara 

proses,simpanan 

dan kesatuan luar 

2.  Proses  Kegiatan atau 

kerja yang di 

lakukan oleh 

mesin atau 

computer dari 
hasil suatu arus 

3.  Penyimpan 

Data 

Simpanan dari 

data yang dapat 

berubah suatu file 

atau  data base di 

komputer  

4.  Entitas Luar Simbol penunjuk 

arah 

 

1.2.7 ER-Diagram 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah 

suatu pemodelan konseptual yang di desain secara 

khusus untuk mengidentifikasikan entitas yang 

menjelaskan data dan hubungan antar data 
(Kroenke,2006) 

Tabel 2.2  

Simbol-simbol ERD 

Simbol Keterangan 

 

 

 
Entitas 

Entitas merupakan objek yang 

mewakili sesuatu yang nyata dan 

dapat di bedakan dari suatu yang 
lain 

 

 

 

Relasi 

Relasi yaitu hubungan antara 

sejumlah entitas yang berasal 

dari himpunan yang berbeda 

 

 

 

Antribut 

Antribut yaitu untuk 

mendeskripsikan karakteristik 

dari entitas tersebut 

 

1.2.8 Hypertext Prepocessor (PHP) 

Penggunaan PHP memungkinkan web dapat 

dibuat dinamis sehingga maintenance situs tersebut 

menjadi lebih mudah dan efisien. PHP ditulis dengan 
menggunakan Bahasa C (Paranginangin,2006). 

 

1.2.9 Cascading Style Sheets (CSS) 

CSS atau Cascading style sheets secara sederhana 

adalah sebuah cara memisahkan struktur sebuah 

dokumen dari presentation dokumen tersebut,yang 

kemudian membuat CSS memungkinkan tampilan 

yang jauh lebih kaya dan menarik dari pada yang 

bias diberikan oleh HTML,serta juga menghemat 

waktu karna kita bias mengubah tampilan seluruh 

halaman dari satu tempat saja.dan dengan ukuran 



yang rlatif kecil,CSS memungkinkan untuk 

pembuatan halaman yang lebih cepat (Meyer,2006). 

 

3. Analisa dan Perancangan 

1.2.1 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

Tahap ini meliputi elemen-elemen apa saja 

yang dibutuhkan oleh sebuah sebuah sistem yang 

akan dibangun, spesifikasi masukan yang 

diperlukan sistem, keluaran yang akan dihasilkan 

dan proses yang dibutuhkan sampai sistem tersebut 

diimplementasikan. Kebutuhan non-fungsional 
terbagi menjadi tiga yaitu analisis dokumen, 

analisis perangkat lunak dan analisa perangkat 

keras. 

 

 

3.1.1 Analisis kebutuhan perangkat lunak 

Analisis kebutuhan perangkat lunak dalam 

membangun aplikasi ini yaitu. 
Tabel 3.2  

Analisis Perangkat Lunak 

No. Perangkat 

Lunak 

Fungsi 

1. Sistem Operasi 
Microsoft 

Windows 7 

2. 
Application 

Builder 

Dream Weaver 

3. Database MySQL 

4. Web Server XAMPP 

 

3.1.2 Analisis kebutuhan perangkat keras 

 Analisis kebutuhan perangkat keras dalam 

membangun aplikasi ini yaitu. 
Tabel 3.3 

Analisis Perangkat Keras 

Nama 

Komponen 
Spesifikasi 

Processor Intel Core i3 

RAM 4 GB 

Harddisk  512 GB 

VGA 512 MB 

 

1.2.2 Analisis kebutuhan Fungsional 

 Tahap ini meliputi pengindentifikasian  

permasalahan serta cara untuk mengetahui 

kebutuhan sistem. Proses identifikasi dilakukan 

dengan cara memecahkan sistem menjadi sub-

sub sistem yang mempunyai lingkup kecil. 

Kebutuhan fungsional dari sistem ini merupakan 
bagaimana memudahkan dalam hal pemesanan 

lapangan. 

3.2.1 Flowmap Berjalan 

  Analisis kebutuhan fungsional 

menggambarkan rancangan sistem yang berjalan 

yang berjalan dan sistem yang akan diusulkan. 

Adapun sistem yang berjalan pada pencarian 

informasi kost ada pada Gambar. 

 

Gambar 1 Flowmap Berjalan 

 

3.2.2 Use Case diagram 

Use Case diagram mempresentasikan 

operasi yang dilakukan oleh pengguna dengan 

sistem. Gambar use case diagram sistem informasi 

dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 

Gambar 2 Use Case Diagram 

 

3.2.3 Aktivity Diagram 

Menggambarkan berbagai aliran aktivitas 

dalam sistem yang dirancang. Bagaiman masing-

masing alir berawal, keputusan yang mungkin 

terjadi dan bagaiman mereka berakhir. Diagram 

aktivitas juga dapat menggambarkan proses pararel 

yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. 

Aktivity diagram register dapat dilihat pada gambar 

3. 

 

 

Gambar.  1 Aktivity Diagram 

3.2.4 Sequence Diagram 



    Digunakan untuk menggambarkan 

skenario atau rangkaian langkah langkah yang 

dilakukan sebagai respon dari sebuah event 

untuk menghasilkan output tertentu, dan 

perubahan apa saja yang terjadi secara internal 

dan output apa yang dihasilkan. 

 

Gambar.  2 Sequence Diagram 

3.2.5  Class diagram 

               Sebuah class yang menggambarkan 

struktur dan penjelasan class, paket, dan objek 

serta hubungan satu sama lain seperti 
containment, pewarisan, asosiasi, dan lainlain. 

Class diagram juga menjelaskan hubungan antar 

class dalam sebuah sistem yang sedang dibuat 

dan bagaimana caranya agar mereka saling 

berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan. 

 
 

Gambar 5 Class Diagram 

4.0     Design Interface Login 

     Merupakan rancangan antar muka untuk 

pengguna masuk ke program utama agar dapat 

mengakses sistem, dimana pada rancangan dimana 

pada rancangan ini terdapat username dan 

password untuk verifikasi. 

 

 
Gambar 6. Halaman Login  

 

1. Design Interface  

Halaman RegistrasiMerupakan rancangan 

antar muka untuk pengguna untuk 

mendaftarkan diri sebagai member  

 

 
 

Gambar 7. Halaman Registrasi  

 

2. Design Interface halaman admin 

merupakan rancangan antar muka untuk admin 

mengelola data admin. 

 

 

 
 

Gambar 8. Halaman admin 

 

3. Design interface halaman kost 

Merupakan rancangan antar muka untuk 

admin mengelola data kost. 

 

 
Gambar 9. Halaman kost 

 

5. Kesimpulan dan Saran  

5.1 Kesimpulan 



Berdasar penilitian dan peranacangan yang 

telah penulis kerjakan dan mengacu pada rumusan 

masalah yang ada yaitu membuat sistem informasi 

kost berbasis web yang dapat digunakan untuk 

mencari kost yang sesuai dengan kriteria serta 

sarana mempromosikan kost, dapat diatrik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Memberikan alternative kepada masyrakat 

untuk membantu mencari kost sesuai kriteria 

yang diinginkan serta sebagai sarana promosi 

bagi penyedia kost. 

2. Memberikan suatu layanan google map untuk 

menentukan titik lokasi pada kost yang telah 

terdaftar pada sistem. 

 

 

5.2 Saran 
Hasil yang telah dicapai saat ini masih 

mempunyai beberapa kekurangan, disarankan untuk 

menambah fitur-fitur yang dapat melengkapi 

website ini di masa yang akan adatang diantaranya 

adalah : 

Diharapakan dapat menambah fitur fitur untuk 

mepermudah pencarian tempat kost 
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