
 
 

 

APLIKASI RUMAH SUSUN TELUK KELAYAN  

KOTA BANJARMASIN BERBASIS WEB 

 
Rizki Aminah1,Fauzi Yusa Rahman2,Yusri Ikhwani3 

1Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NPM 17630425 
2Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIDN. 11 150586 01 
3Teknik Informatika, 55201, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIDN. 11 240189 01 

E-mail:rizkiaminah38@gmail.com 

ABSTRAK  

 

Rumah Susun Teluk Kelayan Kota Banjarmasin berbagai problem atau masalah yang dihadapi 

terutama banyaknya penyewaan unit sehingga penyewaan unit acara kurang terorganisir untuk mengatasi 

permasalahan yang terjadi sehingga solusinya adalah membuat aplikasi rumah susun. Beriringnya 

perkembangan kemajuan teknologi saat ini serba digital dan dapat diakses oleh siapapun, dimanapun, dan 

kapanpun.Metode yang digunakan adalah metode waterfall yang bersifat sistematis dan berurutan dalam 

membangun sistem. Pada pembuatan aplikasi ini menggunakan PHP dan  database yang digunakan adalah 

MySQL, kemudian menggunakan sublime text untuk pembangunan Aplikasi.Dengan adanya Aplikasi 

Rumah Susun Teluk Kelayan Kota Banjarmasin Berbasis Web diharapkan dapat mempermudah calon 

penghuni mendapatkan informasi yang lengkap, menarik dan juga informatif. Selain itu aplikasi ini 

diharapkan memudahkan pengguna atau konsumen yang melakukan registrasi pada aplikasi ini. 

 

Kata kunci : Aplikasi, Rumah Susun Teluk Kelayan, MySQL, PHP 
 

ABSTRACT  

 

Teluk Kelayan Flats, Banjarmasin, various problems or problems faced, especially the number of rental 

units, so that the rental of event units is less organized to overcome the problems that occur, so the solution 

is to make an application for flats. Along with the development of technological advances today, everything 

is digital and can be accessed by anyone, anywhere, and anytime. The method used is the waterfall method 

which is systematic and sequential in building the system. In making this application using PHP and the 

database used is MySQL, then use sublime text for application development. In addition, this application 

is expected to facilitate users or consumers who register on this application. 

 

Keywords: Applications, Teluk Kelayan Flats, MySQL, PHP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
PENDAHULUAN  

 

Rumah Susun di Banjarmasin merupakan fasilitas rumah susun bagi masyarakat Kota Banjarmasin 

yang memiliki tingkat pendapatan ekonomi rendah. Pemilihan site didasarkan pada luas kumuh terbesar 

yang terdapat di daerah Kelayan. Desain bangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan calon penghuni 

tersebut. Fasilitas-fasilitas yang terdapat pada bangunan rumah susun sesuai dengan kebutuhan penghuni. 

Pembangunan rumah susun adalah suatu cara yang jitu untuk memecahkan masalah kebutuhan dari 

pemukiman dan perumahan pada lokasi yang padat, terutama pada daerah perkotaan yang jumlah penduduk 

selalu meningkat, sedangkan tanah kian lama kian terbatas. Pembangunan rumah susun tentunya juga dapat 

mengakibatkan terbukanya ruang kota sehingga menjadi lebih lega dan dalam hal ini juga membantu 

adanya peremajaan dari kota, sehingga makin hari maka daerah kumuh berkurang dan selanjutnya menjadi 

daerah yang rapih, bersih, dan teratur. Oleh karena itu, melalui desain dan pembuatan Sistem Informasi 

diharapkan untuk adalah agar permintaan dari konsumen dapat terselesaikan pada waktu yang tepat, 

mengurangi keterlambatan memperkecil waktu pengerjaan sehingga membuatnya lebih menarik dan bisa 

dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Penyajian informasi dalam bentuk web lebih mudah bagi orang 

untuk mengaksesnya. 

Permasalahan yang sering terjadi pembuatan surat tagihan pembayaran masih dikerjakan secara 

manual, keamanannya kurang, serta pencarian berkaspun kurang efisien harus membuka berkas satu 

persatu dan membutuhkan pencarian yang lebih lama. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka perlu dibuat suatu sistem pemesanan unit  di 

Rumah Susun Teluk Kelayan   dengan  judul  penelitian “APLIKASI RUMAH SUSUN TELUK 

KELAYAN KOTA BANJARMASIN BERBASIS WEB” 

Adapun permasalahan yang telah di kemukakan di uraian di atas, maka dapat di rumuskan 

masalahnya seperti sulitnya untuk mengolah data dan informasi serta mencari data penghuni dengan 

melakukan pengecekan satu persatu serta masih sering terjadi masalah kehilangan berkas arsip akibat 

penyimpanan yang kurang aman.dan kesulitan data pembuatan laporan tagihan penghuni. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mempermudah pengajuan pemesanan unit dan dapat diakses 

secara online Aplikasi Rumah Susun Teluk Kelayan Kota Banjarmasin Berbasis Web.   
 

METODE PENELITIAN 

Untuk pengumpulan data yang akan di peroleh untuk mendapatkan informasi yang ada di Rumah 

Susun Teluk Kelayan Kota Banjarmasin yaitu mengamati secara langsung dengan bertanya kepada kepala 

bagian maupun staff yang ada di Rumah Susun Teluk Kelayan Kota Banjarmasin. 

Teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

Wawancara,Observasi,Pustaka. 

 
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Melihat sistem saat ini sistem yang digunakan untuk pengajuan penyewaan unit masih manual. 

Selain itu juga sering terjadinya kendala pencarian data terkesan lama dan menunggu konfirmasi untuk 

mendapatkan data tersebut, hal tersebut tentunya tidak mempermudah pihak yang membutuhkan seperti 

media massa, peneliti maupun masyarakat luas untuk melakukan pencatatan dan pengelolaan data maupun 

penelitian secara efesien. 

Di lihat dari permasalahan sistem yang sedang berjalan pada rumah susun kota banjarmasin maka di 

diusulkan sebuah aplikasi dengan menggunakan sistem terkomputerisasi yang berbasis web, diharapkan 

dapat membantu meningkatkan kualitas penyewaan terstruktur serta dapat menyelesaikan permasalahan 

yang ada dan pengolahan laporan. 

Gambaran sistem yang diusulkan dalam perancangan sistem ini yaitu berbasis web menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database Mysql untuk memudahkan dalam pengajuan 

penyewaan unit. Dengan adanya dan diterapkannya sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas 

user dan pegawai khususnya dalam penyewaan unit rumah susun.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. TAMPILAN APLIKASI  

1. Tampilan AntarMuka Masukkan Sistem 

a. Home 

 

Gambar 1 Menu Home 

b. Login 

 

 

Gambar 2 Menu Login 

c. Dashboard Admin 

 

 

Gambar 3 Dashboard Admin 

 

 



 
 

 

 
d. Dashboard Konsumen 

 

 

Gambar 4 Dashboard Konsumen 

e. Dashboard Pegawai 

 
Gambar 5 Dashboard Pegawai 

f. Input Permintaan Pemesanan 

 
 

Gambar 6 Input Permintaan Pemesanan 

g. Input Unit 



 
 

 

 
Gambar 7  Input Unit 

h. Input Tipe Unit 

 
 

Gambar 8 Input Tipe Unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

i. Input Pegawai 

 

Gambar 9 Input Pegawai 

j. Input Tagihan 

 
 

Gambar 10  Input Tagihan 

k. Input Penghuni 

 
 

Gambar 11 Input Penghuni 



 
 

 

 
l. Input Tabungan 

 
Gambar 12 Input Tabungan 

 
2. Tampilan AntarMuka Keluaran Sistem 

a. Laporan Data Status Unit 

 

 

Gambar 13 Laporan Data Status Unit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
b. Laporan Lantai Unit 

 
 

Gambar 14 Laporan Lantai Unit 

c. Laporan Hasil Tabungan 

 
 

Gambar 15 Laporan Hasil Tabungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
d. Laporan Data Penghuni 

 
 

Gambar 16 Laporan Data Penghuni 

e. Laporan Metode Pembayaran 

 
 

Gambar 17 Laporan Metode Pembayaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
f. Laporan Pemesanan Unit 

 
 

Gambar 18 Laporan Pemesanan Unit 

g. Laporan Pembayaran Tagihan 

 
 

Gambar 19 Laporan Pembayaran Tagihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

h. Laporan Cetak Pemesanan Unit  

 
 

Gambar 20 Laporan Cetak Pemesanan Unit 

i. Laporan Cetak Pembayaran Tagihan 

 
 

Gambar 21 Laporan Cetak Pembayaran Tagihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
B. Pengujian 

1. Pengujian Sistem (BlackBox Testing) 

a. Pengujian Proses Login 

Tabel 1 Pengujian Proses Login 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Mengisi form login Ketika data yang Sesuai Berhasil 
 dan tekan tombol dimasukkan salah maka   

 Login tidak dapat masuk dan   

  muncul peringatan   

  “username dan password   

  salah”. Namun saat   

  dimasukkan data yang   

  benar maka admin dapat   

  masuk ke menu admin.   

 
b. Pengujian Register Konsumen 

Tabel 2 Pengujian Register Konsumen 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Mengisi form 

Register dan tekan 

tombol daftar. 

Ketika ada data yang 

belum di inputkan maka 

tampil “Please fill out 

this field” field tidak 

boleh dikosongkan untuk 

field number hanya 

menampilkan angka saja, 

untuk field email harus 

menyertakan “@”pada 

email. 

Sesuai Berhasil 

2. Menekan tombol 

daftar 

Memunculkan informasi       

“Registrasi Berhasil, 

Silahkan Cek Email anda 

dan Silahkan Login !!! 

“ kemudian OK. 

Sesuai Berhasil 

3. Mengisi form login 

dan tekan tombol 

login. 

Ketika data yang 

dimasukkan salah maka 

tidak dapat masuk dan 

muncul peringatan 

“username dan password 

salah”. Namun saat 

dimasukkan data yang 

benar maka konsumen 

dapat masuk ke menu 

konsumen. 

Sesuai Berhasil 

 
 

 



 
 

 

 

c. Pengujian Transaksi Pemesanan 

Tabel 3 Pengujian Transaksi Pemesanan 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Mengisi form input 

dan menekan 

tombol simpan 

Data pengajuan 

pemesanan dimasukkan 

akan tersimpan dalam 

database sistem 

Sesuai Berhasil 

2. Jika ada field yang 

belum di input  

Menampilkan informasi 

please select item in the 

list, bahwa field wajib 

diisi 

Sesuai Berhasil 

3. Menekan tombol 

simpan data setelah 

mengisi pengajuan 

pemesanan 

Menampilkan Informasi 

“Anda sukses melakukan 

pemesanan pada nomor 

unit, Kemudian Kembali. 

Sesuai Berhasil 

 

d. Pengujian Transaksi Data Pembayaran Konsumen 

Tabel 4 Pengujian Transaksi Data Pembayaran Konsumen 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Mengisi pencarian 

data pada kolom 

pencarian  dan 

menekan tombol 

tampilkan 

Data yang dicari sesuai 

yang diketikkan akan 

muncul 

Sesuai Berhasil 

2. Menampilkan data 

yang dicari dan 

menekan tombol 

pilih unit 

Diarahkan ke halaman 

untuk menampilkan data 

tansaksi 

Sesuai Berhasil 

3. Setelah 

menampilkan 

halaman transaksi, 

maka menekan 

button cetak 

pemesanan 

Maka data yang 

ditampilkan akan dicetak 

sesuai apa yang 

diinputkan 

Sesuai Berhasil 

4. Menekan tombol 

batal 

Mengalihkan ke halaman 

pencarian transaksi 

Sesuai Berhasil 
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e. Pengujian Data Kritik dan Saran 

Tabel 5 Pengujian Data Kritik dan Saran 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Mengisi form input 

dan menekan 

tombol simpan 

Data kritik dan saran 

yang dimasukkan akan 

tersimpan dalam 

database sistem 

Sesuai Berhasil 

2. Menekan tombol 

simpan 

Data tersimpan dalam 

database dan memberi 

informasi data berhasil di 

simpan 

Sesuai Berhasil 

3. Menekan tombol 

batal 

Mengalihkan ke halaman 

menu utama konsumen 

Sesuai Berhasil 

 
f. Pengujian Data Pegawai 

Tabel 6 Pengujian Data Pegawai 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Mengisi form input 

dan menekan 

tombol simpan 

Data pegawai yang 

dimasukkan akan 

tersimpan dalam 

database sistem 

Sesuai Berhasil 

2. Menekan tombol 

tambah data 

Dialihkan kehalaman 

data menambah pegawai 

dan diminta untuk 

mengisi field pegawai 

Sesuai Berhasil 

3. Menekan tombol 

simpan 

Data tersimpan dalam 

database dan memberi 

informasi data berhasil di 

simpan 

Sesuai Berhasil 

4. Menekan tombol 

batal 

Mengalihkan ke halaman 

pegawai. 

Sesuai Berhasil 

5. Menekan kolom 

search atau 

pencarian 

Menampilkan data yang 

dicari berdasarkan huruf 

Sesuai Berhasil 

6.  Menekan tombol 

print 

 

Maka data – data akan 

dicetak sesuai apa yang 

diinputkan dan tampil 

data pegawai 

Sesuai Berhasil 

 

 

 

 

 



 
 

 

g. Pengujian Data Unit 

Tabel 7 Pengujian Data Unit 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Mengisi form input 

dan menekan 

tombol simpan 

Data unit yang 

dimasukkan akan 

tersimpan dalam 

database sistem 

Sesuai Berhasil 

2. Menekan tombol 

tambah unit  dan 

menyimpan 

Data masuk ke dalam 

database dan memberi 

informasi data berhasil di 

simpan 

Sesuai Berhasil 

3. Setelah menambah 

data unit 

Maka status unit otomatis 

tersedia 

Sesuai Berhasil 

4. Menekan kolom 

search atau 

pencarian  

Menampilkan data yang 

dicari berdasarkan huruf 

Sesuai Berhasil 

5. Menekan tombol 

print 

Maka data – data akan 

dicetak sesuai apa yang 

diinputkan dan tampil 

data unit 

Sesuai Berhasil 

 
h. Pengujian Data Tagihan 

Tabel 8 Pengujian Data Tagihan 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Mengisi form input 

dan menekan 

tombol simpan 

Data tagihan yang 

dimasukkan akan 

tersimpan dalam 

database sistem. 

Sesuai Berhasil 

2. Menekan tombol 

tambah data dan 

simpan 

Data masuk ke dalam 

database dan memberi 

informasi data berhasil di 

simpan. 

Sesuai Berhasil 

3. Menekan tombol 

batal 

Diarahkan kehalaman 

tampil tagihan. 

Sesuai Berhasil 

 
i. Pengujian Data Penghuni 

Tabel 9 Pengujian Data Penghuni 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Mengisi form input 

dan menekan 

tombol simpan 

Data  yang dimasukkan 

akan tersimpan dalam 

database sistem. 

Sesuai Berhasil 



 
 

 

2. Menekan tombol 

simpan   

Data masuk ke dalam 

database dan memberi 

informasi data berhasil di 

simpan. 

Sesuai Berhasil 

3. Menekan tombol 

print 

Maka data-data akan 

dicetak sesuai apa yang 

diinputkan dan tampil 

data penghuni. 

Sesuai Berhasil 

4. Menekan kolom 

search atau 

pencarian  

Menampilkan data yang 

dicari berdasarkan huruf 

Sesuai Berhasil 

 
j. Pengujian Transaksi Data Pembayaran 

Tabel 10 Pengujian Transaksi Data Pembayaran 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Memilih form unit 

terpakai dan 

menekan tombol 

pilih unit 

Data yang dipilih akan 

tampilkan. 

Sesuai Berhasil 

2. Menampilkan data 

form yang dipilih 

Menampilkan data yang 

dipilih untuk melakukan 

proses cetak pembayaran 

atau melakukan proses 

berhenti penyewaan. 

Sesuai Berhasil 

3.  Menekan button 

cetak pemesanan 

Maka data yang 

ditampilkan akan dicetak 

sesuai apa yang 

ditampilkan data 

pembayaran. 

Sesuai Berhasil 

4. Menekan button 

behenti penyewaan 

Maka penyewa untit akan 

berhenti melakukan 

penyewaan,dan status 

unit otomatis tersedia 

Sesuai Berhasil 

5. Menekan button 

batal 

Diarahkan kehalaman 

tampil data pemesanan. 

Sesuai Berhasil 

 
k. Pengujian Data Pembayaran Tagihan 

Tabel 11 Pengujian Data Pembayaran Tagihan 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Memilih form unit 

yang terpakai dan 

menekan tombol 

pilih unit 

Data yang dipilih akan 

tampilkan. 

Sesuai Berhasil 



 
 

 

2.  Melakukan 

pemilihan 

pembayaran tagihan 

pada unit 

Data Yang dipilih untuk 

melakukan pembayaran 

tagihan pada unit akan 

ditampilkan 

Sesuai  Barhasil 

3. Melakukan 

pembayaran data 

pada unit yang 

dipilih 

Data yang ditambahkan 

masuk ke dalam 

database dan notifikasi 

data berhasil di simpan 

Sesuai Berhasil 

4. Menekan button 

back atau kembali 

Diarahkan kehalaman 

tampil data tagihan. 

Sesuai Berhasil 

 

l. Pengujian Data Lantai Unit 

Tabel 12 Pengujian Data Lantai Unit 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Terdapat filter 

data 

berdasarkan 

lantai data 

Jika memilih filter 

data lantai 1 blok a 

maka akan tampil data 

lantai 1 blok a, jika 

memilih data lantai 2 

blok b maka akan 

tampil data lantai 2 

blok b, dan jika 

memilih data lantai 3 

blok c maka akan 

tampil data lantai 3 

blok c. 

Sesuai Berhasil 

2. Menekan 

button 

tampilkan 

Maka akan 

menampilkan data 

yang dicari 

bedasarkan filter data 

yang dipilih. 

Sesuai Berhasil 

3. Menekan 

button cetak 

Mencetak data secara 

keseluruhan . 

Sesuai Berhasil 

4. Pencarian data 

kolom search 

Maka data yang dicari 

berdasarkan huruf 

akan menampilkan 

data 

Sesuai Berhasil 

 
m. Pengujian Data Tabungan 

Tabel 13 Pengujian Data Tabungan 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Mengisi form input 

dan menekan 

tombol simpan 

Data  yang dipilih akan 

ditampilkan. 

Sesuai Berhasil 



 
 

 

2. Kolom Search. Atau 

pencarian data 

Data yang dicari 

berdasarkan huruf akan 

ditampilkan. 

Sesuai Berhasil 

3. Menekan tombol 

sampah atau hapus 

pada menu opsi. 

Maka tampil infomasi 

apakah anda ingin 

menghapus data ,jika Ya 

maka data berhasil 

dihapus dan jika tidak 

maka kembali ke 

halaman data tabungan 

Sesuai Berhasil 

4.  Menekan button 

cetak tabungan 

Maka data yang 

ditampilkan akan dicetak 

sesuai apa yang 

ditampilkan data 

tabungan. 

Sesuai Berhasil 

 

n. Pengujian Data Laporan Pegawai 

Tabel 14 Pengujian Data Laporan Pegawai 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Terdapat filter data 

berdasarkan divisi 

data  

Jika memilih filter data 

manager maka akan 

tampil data manager, jika 

memilih data staf maka 

akan tampil data yang 

staf, dan jika memilih 

data kebersihan maka 

akan tampil data 

kebersihan 

Sesuai Berhasil 

2. Menekan button 

tampilkan 

Maka akan menampilkan 

data yang dicari 

bedasarkan filter data 

yang dipilih. 

Sesuai Berhasil 

3. Menekan button 

cetak 

Mencetak data secara 

keseluruhan . 

Sesuai Berhasil 

4. Pencarian data 

kolom search 

Maka data yang dicari 

berdasarkan huruf akan 

menampilkan data 

Sesuai Berhasil 

 
o. Pengujian Transaksi Data Laporan Penghuni 

Tabel 15 Pengujian Transaksi Data Laporan Penghuni 

No Data Masukkan Yang diharapkan Hasil Kesimpulan 

1. Mencari data 

berdasarkan range 

tanggal 

Menampilkan data yang 

di cari berdasarkan range 

tanggal dan dapat 

Sesuai Berhasil 



 
 

 

mencetak dengan range 

tanggal 

2. Menekan button 

tampilkan 

Maka akan menampilkan 

data yang dicari 

bedasarkan range tangal 

Sesuai Berhasil 

3. Menekan button 

cetak 

Mencetak data secara 

keseluruhan . 

Sesuai Berhasil 

4. Pencarian data 

kolom search 

Maka data yang dicari 

berdasarkan huruf akan 

menampilkan data 

Sesuai Berhasil 

 
PENUTUP 
 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa telah berhasil dilakukan perancangan dan 

pembuatan Aplikasi Rumah Susun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 

framework Codeigniter dan database MySQL. 

2. Dengan adanya aplikasi ini pengunjung, konsumen atau pegawai instansi khusus nya yang ada diluar 

rumah susun teluk kelayan bisa melakukan penyewaan rumah susun sehingga aplikasi ini 

memudahkan instansi maupun masyarakat untuk melakukan pemesanan menjadi terstruktur dan 

interaktif antara masyarakat rumah susun teluk kelayan.  

3. Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah proses penginputan unit dan tipe unit yang 

terstruktur jadi tidak ada schedule atau unit lain karena pada aplikasi sudah di tampilkan bahwa status 

unit terpakai dan unit tersedia. 

4. Dengan adanya aplikasi ini calon penghuni sangat dipermudah karena langsung bisa melalukan 

penyewaan unit Rumah dengan panduan yang lengkap, selain itu pengumpulan berkas tidak perlu 

lagi dilakukan di rumah susun teluk kelayan karena aplikasi ini sudah memiliki fitur upload berkas 

sehingga calon penghuni bisa langsung mengupload berkasnya di aplikasi ini. 
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