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ABSTRAK 
 

Unit Pelaksana Teknisi (UPT) Taman Budaya Banjarmasin merupakan salah satu tempat untuk 

para seniman berkumpul dan tempat untuk para mahasiswa/i maupun umun untuk melakukan 

penyewaan panggung dan gedung yang dimiliki Unit Pelaksana Teknisi (UPT) Taman Budya 

Banjarmasin. Unit Pelaksana Teknisi (UPT) Taman Budaya Bnjarmasin bertempat Jl. Brigjen Hasan 

Basri No.2,Sungai Miai,kec. Banjarmasin Utara kota Banjarmasin,Kalimantan selatan. Sistem 

penyewaan di Unit Pelaksana Teknisi (UPT) Taman Budaya Banjarmasin masih melakukan sistem manual 

yang membuat pencatatan informasi nya kuraung efesien. 

Untuk meningkatkan sistem penyewaan dan manajemen informasi, maka dibuatlah sebuah aplikasi 

manajemen informasi penyewaan, aplikasi ini dibuat dengan bahasa pemograma PHP dan MySQL 

sebagai sistem informasibase. 

Dengan adanya aplikasi manajemen informasi penyewaan, dapat memudahkan dalam manajemen 

informasi penyewaan, dan dapat mambuntu untuk menyimpan informasi lebih aman dan rapi, dapat 

memaksimlkan kinerja para petugas yang bekerja dalan mengerusus sistem penyewaan panggung dan 

gedung di Unit Pelaksana Teknisi (UPT) Taman Budaya Banjarmasin. 

Kata kunci : Aplikasi Manajemen Informasi Penyewaan, Unit Pelaksana Teknisi(Upt) 

 

 
ABSTRACT 

The Taman Budaya Banjarmasin Technician Implementation Unit (UPT) is a place for artists 

to gather and a place for students and the general public to rent stages and buildings owned by the 

Taman Budya Banjarmasin Implementing Unit (UPT). The Technical Implementation Unit (UPT) of 

the Bnjakarta Cultural Park is located at Jl. Brigjen Hasan Basri No.2, Sungai Miai, kec. North 

Banjarmasin city Banjarmasin, South Kalimantan. The rental system at the Taman Budaya 

Banjarmasin Technical Implementation Unit (UPT) is still using a manual system which makes 

recording information less efficient. 

To improve the rental and information management system, a rental information management 

application was created, this application was made with the PHP programming language and MySQL 

as the base information system. 

With the rental information management application, it can facilitate the management of 

rental information, and can be deadlocked to store information more safely and neatly, it can maximize 

the performance of the officers who work in controlling the stage and building rental system at the 

Banjarmasin Cultural Park Implementation Unit (UPT). Keywords: Rental Information Management 

Application, Technician Implementing Unit (Upt) 
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PENDAHULUAN 
 

Unit Pelaksana Teknisi (UPT) Taman Budaya adalah salah satu unit pelaksana teknisi dari Dinas 

Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporbudpar) Provinsi Kalimantan Selatan. Taman 

Budaya merupakan ujung tombaknya Disporbudpar dalam operasionalisasi aspirasi, para seniman dan 

budaya, serta UPT Taman Budaya juga dapat menyewakan panggung dan gedung untuk masyarakat 

umum dan instansi-instasi yang ingin mengadakan acara. 

Sistem penyewaan di UPT Taman Budaya Banjarmasin masih menggunakan sistem offline dan 

pencatatan manajeman informasi penyewaan masih menggunakan buku besar atau dengan sistem 

manual, pemesanan harus datang ke UPT Taman budaya Banjarmsin untuk penyewaan panggung dan 

gedung. 

Permasalahan yang terdapat pada UPT Taman Budaya saat ini yaitu sistem penyewaan masih 

melakukan sistem offline dan menggunakan pencatatan informasi penyewaan secara manual 

menggunakan buku besar yang mengakibatkan banyaknya muncul kendala saat penyewaan mulai dari 

proses penyewaan panggung dan gedung yang kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lama. 

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan aplikasi informasi penyewaan dan 

manajemen atau yang sejenisnya diantaranya perancangan sistem informasi penyewaan bus pariwisata 

di Rizky Jaya Transport Berbasis Java yang dilakukan secara manual. Aris Kurniawan, (2020),hasil dari 

penelitian ini ialah dapat mempermudah dalam hal peninformasian penyewaan bus serta dapat 

meningkatkan efektifitas dalam penyajian informasi penyewaan. 

 

METODE 

Metode yang digunakan untuk pengolahan informasi yang ada pada UPT Taman Budaya 

Banjarmasin, yaitu : 

1. Observasi ini dilaksanakan di UPT Taman Budaya Banjarmsin, yaitu terhadap sistem penyewaan 
panggung dan gedung, waktu observasi adalah 1 bulan , hasil dari observasi adalah sering terjadi 

nya kehilangan informasi di dalam buku besar , dan saat ada pelanggan yang ingin memesan harus 

mencek beberapa kali buku besar agar tidak terjadi kesalahan saat pemesanaan tanggal yang diingin 

oleh pelanggan. 

2. Wawancara pada metode wawancara ini dilakukan secara langsung dengan Bapa Muhammad 

Taqwa jabatan beliau fungsional wawancara dilaksanakan pada tanggal 23 oktober 2019, 

wawancara dilaksanakan di UPT Taman Budaya Banjarmasin, hasil dari wawancara adalah 

mendapatakan informasi tentang tarif penyewaan panggung dan gedung di UPT Taman Budaya 
Banjarmasin. 

3. Studi Kepustakaan dalam metode ini, penulis menggunakan buku-buku referensi ataupun 
informasi dari internet untuk mendapatkan teori-teori dan metodologi yang tepat untuk 

mendukung penelitian ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Hasil dari penelitian ini yaitu Aplikasi Manajemen Penyewaan dan  Grafik Penyewaan dan 

Pendapatan pada UPT Taman Budaya Banjarmasin,untuk pemesaan panggung dan gedung di UPT 

Taman Budaya Banjarmasin . 

 

Flowchart yang berjalan  

 



 
                                 

Gambar 1. 1 Flowchart sistem yang berjalanan 

 

1. Penyewaan menghubungi petugas atau meninformasingi ke UPT Taman Budaya secara 

langsung untuk melakukan penyewaan 

2. Apabila lapangan tersedia, maka penyewa akan melakukan Reservasi 

 

3. Penyewa akan melakukan pengisian informasi lengakap dan mencantat kan tanggal yang 

ingin dipesan 

4. Setelah itu penyewa melakukan pemesaan dan membayar kan uang secara tunai atau dp 

5. setelah melakukan Reservasi penyewa pulang 

 

Berdasrkan sistem yang sedang berjalan tersebut ,ditemuka usulan yang tepat yaitu dengan 

merancang dan membuat sistem yang baru yakni aplikasi berbasis web sehingga informasi 

saling terhubung satu sama lain. 

Berikut merupakan gambar use case dari metode UML ( Unified modeling Languange) yang digunakan  

untuk  pembuatan  Aplikasi Manajemen   Data Penyewaan Dan Grafik Penyewaan Dan Pendapatan 

Pada UPT Taman Budaya Banjarmasin,yaitu: 



 

Gambar 1. 2 Use Case Diagram 

 

Berikut merupakan gambaran Class Diagram dari Apilkasi Manajemen Data Penyewaan Dan Grapik 

Penyewaan Dan Pendapatan Pada UPT Taman Budaya Banjarmasin, yaitu: 

 

Gambar 1. 3 Class Diagram 

 

 
 



 

Tampilan Antar Muka Masukan Sistem  
Adapun hasil dari implementasi tampilan menu antar muka masukan sisten sebagai berikut : 

1. Tampilan Form Login Admin 
 

Gambar 1. 4 Login Admin 

 

Tampilan Form login admin ini merupakan tampilan yang digunkan untuk masuk ke 

dalam halam menu utama admin dengan memasukan username dan password yang benar. 

2. Tampilan Form Login Customer 
 

Gambar 1. 5 login customer 

Tampilan Form login customer ini merupakan tampilan yang digunkan untuk masuk 

ke dalam halam menu utama customer dengan memasukan username dan password yang 

benar untuk melakukan pengecekan tanggal pemesaan panggung dan gedung. 



3. Tampilan Form Halam Utama 

Gambar 1. 6 Tampilan Halam Utama 

Tampilan Form halaman utama beriskan menu-menu dan grafik pendapatan dan 

grafik acara yang sering dipesan oleh customer yang dapat diakses oleh untuk melakukan 

proses persetujuan pemesaan panggung dan gedung dan utuk mencek informasi jika suatu 

saat diperlukan. 

4. Tampilan Form Pemesanaan Panggung 
 

Gambar 1. 7 Tampilan form pemesanaan panggung 

Tampilan Form Pemesanaan Panggung merupakan halama untuk melakukan 

pemesanaan panggung, jika customer sudah mengisi informasi pemesanaan panggung 

dengan lengakap maka saat di klik simpan informasi akan beralih ke form pemesanaan 

panggung. 

 

 



 

5. Tampilan Form tabel Pemesanaan Panggung 
 

 

Gambar 1. 8 Tampilan Hasil Data Pemesanaan Panggung 

Tampilan Form Pemesanaan Panggung merupakan tampilan halaman 

informasi pemesanaan panggung yang sudah diinputkan customer, informasi pemesanaan 

akan otomatis masuk kedalam menu pemesaan admin untuk di proses pemesanaan nya jika 

customer sudah mengkonfirmasi kepada  petugas. 

Tampilan Antarmuka Keluaran  Sistem 

Pada Tampilan antarmuka keluaran sistem akan menampilakn laporan hasil atau ouput 

sistem dari hasil pengolahan data yang telah dinput ke dalam sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Tampilan Laporan Pemesanaan Panggung 
 

Gambar 1. 9 Tampilan laporan pemesanaan panggung  

 

7. Tampilan Laporan Grafik Pendapatan Panggung 
 

 
Gambar 1. 10 Laporan Grafik Pendapatan Panggung  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Tampilan Laporan Informasi Barang 



 

 
Gambar 1. 11 Laporan Data Barang  

 

9. Tampilan Laporan Petugas 
 

 
Gambar 1. 12 Laporan Data Petugas 



 
 
 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan. 

1. Aplikasi ini dibuat untuk membantu costumer dan pegawai dalam memanajemen informasi 
penyewaan panggung dan gedung 

2. Aplikasi ini dibuat untuk membantu costumer melakukan pemesanaan panggung dan gedung tanpa 
harus dating ke UPT Taman Budaya untuk melakukan pemesanaan 

3. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pegawai untuk mengolala informasi penyewaan panggung dan 
gedung 

 
2. Saran 

Saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penyempurnaan Aplikasi 

Manajemen Informasi Penyewaan dan Grafik Penyewaan dan Pendapatan Pada 

UPT Taman Budaya Banjarmasin antara lain : 

 

1. Penambahan keamanaan security pada database 

2. Aplikasi ini bisa dikembangkan dengan berbasis mobile agar pengguna lebih mudah lagi untuk 
mengakses penyewaan panggung maupun gedung 
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