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ABSTRAK 

Pencarian rumah kost yang ada pada di wilayah kota Banjarbaru khususnya Banjarbaru 

Selatan masih melakukan pencarian sederhana seperti datang ke lokasi untuk melihat langsung 

kost - kostan. Pencarian dengan cara sederhana tersebut menyulitkan pencari melakukan 

pembandingan harga sewa, dan fasilitas karena harus datang ke lokasi rumah kost secara langsung. 

Permasalahan dalam mencari kost tersebut mendorong pembuatan aplikasi e-kost berbasis Web 

sebagai solusinya. 

Pada permasalahan tersebut, peneliti merancang suatu sistem aplikasi yang membantu 

mahasiswa dalam mencari kamar kost sehingga mahasiswa akan lebih mudah melihat detail kamar 

secara jelas berikut fasilitas apa saja yang di dapatkan, serta berapa harga sewa kamar tersebut. 

Selain itu mahasiswa dapat memesan kamar secara online sehingga hal ini memudahkan 

mahasiswa apabila mereka sibuk dan tidak ada waktu untuk mencari kamar kost, dan dalam sistem 

pemesanan kamar ini mahasiswa akan secara otomatis mengetahui tanggal kapan ia mulai 

menempati kamar dan kapan ia keluar atau berakhirnya sewa kamar ketika mereka melakukkan 

reservasi. Untuk pemilik kost – kostan, sistem dapat membantu dan memudahkan pemilik kost 

dalam mengatur segala transaksi mulai dari promo kost,mengatur pemesanan kamar yang sudah 

dipesan, memperbaharui harga kost, input detail kamar kost, dan input data penyewa kost. 

Bahasa yang digunakan dalam membangun aaplikasi ini adalah dengan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP, database MySQL dan dirancang menggunakan Unified Modeling 

Language (UML). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

(interview), pengamatan (observasi), studi literatur, dan dokumentasi. Hasil dari pembuatan 

aplikasi ini adalah sangat bermanfaat sekali baik untuk pemilik kost dan pencari kost. 

 

ABSTRACT 

The search for boarding houses in the Banjarbaru city area, especially South Banjarbaru, 

is still doing simple searches such as coming to the location to see the boarding houses firsthand. 

This simple search makes it difficult for seekers to compare rental prices and facilities because 

they have to come to the location of the boarding house directly. The problem in finding a boarding 

house encourages the creation of a Web-based e-boarding application as a solution. 

In this problem, the researcher designed an application system that helps students in 

finding boarding rooms so that students will more easily see the details of the room clearly along 

with what facilities are obtained, and how much is the room rental price. In addition, students can 

book rooms online so that it makes it easier for students if they are busy and there is no time to 

look for boarding rooms, and in this room reservation system students will automatically know the 

date when they start occupying the room and when they leave or the end of the room rental. when 

they make a reservation. For boarding house owners, the system can assist and facilitate boarding 
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house owners in managing all transactions ranging from boarding promos, managing booked 

room reservations, updating boarding prices, inputting boarding room details, and entering 

boarding tenant data. 

The language used in building this application is to use the PHP programming language, 

MySQL database and is designed using the Unified Modeling Language (UML). Data collection 

techniques in this study used interviews (interviews), observations (observations), literature 

studies, and documentation. The result of making this application is very useful for both boarding 

house owners and boarding house seekers. 

 

PENDAHULUAN 

Kota Banjarbaru merupakan salah satu kota penting di Kalimantan Selatan, selain menjadi 

kota pemerintahan bagi Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru juga merupakan kota Pendidikan 

dan kota Pelajar dikarenakan banyak fasilitas pendidikan yang menunjang di Kota Banjarbaru. 

Kota Banjarbaru juga merupakan gerbang pertama bagi masyarakat yang datang dari luar 

Kalimantan Selatan yang melalui jalur udara dimana mendarat di Bandara Syamsudin Noor. Dari 

hal itu, Kota Banjarbaru merupakan salah satu tujuan masyarakat baik yang dalam keperluan 

pendidikan ataupun keperluan kerja.  

Terlihat banyaknya indekos yang tersedia di kota Banjarbaru khususnya, maka hal tersebut 

memiliki artian bahwa kebanyakan masyarakat memerlukan indekos misalnya dikalangan 

mahasiswa. Banyak anak perantauan yang dari luar daerah biasanya sangat kesulitan untuk 

mencari tempat kos – kosan. Selain itu juga pihak pemilik kos – kosan kesulitan dalam 

mempromosikan kamar kos yang tersedia dan ingin disewakan dikarenakan tidak adanya flatform 

khusus untuk mewadahi usaha mereka tersebut. Untuk itu diperlukan sebuah aplikasi khusus yang 

menyediakan mengenai fasilitias dan ketersedian kos hingga alamat indekos berada serta 

pengelolaan transaksi sampai dengan pengolahan laporan didalam sistem sehingga mempermudah 

antara pemilik kos dan calon penyewa kos. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti bermaksud utnuk membuat aplikasi e-kost dan 

transaksi pembayaran indekos sebagai solusinya. Peneliti bermaksud  memanfaatkan teknologi 

untuk membantu proses pemesanan indekos bagi pengguna agar mempermudah dalam pemesanan 

dan pencarian. Oleh sebab itu peneliti ingin mengangkat kasus dengan judul “Aplikasi E-Kost 

dan Transaksi Pembayaran Kost Pada Kecamatan Banjarbaru Selatan Berbasis WEB” 

 

METODE 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini diantaranya adalah sebgai 

berikut : 

1. Observasi  

Pada teknik obervasi ini, langkah yang dilakukan yaitu dengan cara mengamati langsung 

proses kerja pemesanan kos yang sudah di amati tersebut.  

2. Wawancara  

Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan dialog langsung kepada pihak 

penyedia indekos.  

3. Studi Dokumentasi  

Teknik studi dokumentasi yang dilakukan adalah dengan cara mencari jurnal-jurnal yang 

terkait dengan masalah-masalah pemesanan indekos. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 



Berikut adalah tahapan-tahapan aliran sistem yang sedang berjalan proses transaksi 

pemesanan kost di Kecamatan Banjarbaru Selatan yaitu sebagai berikut :  

1) Masyarakat yang ingin menyewa kost harus bertanya kepada masyarakat lainnya terlebih 

dahulu karena biasanya mereka merupakan perantauan yang baru saja berada di Kecamatan 

Banjarbaru Selatan. 

2) Masyarakat memberitahukan via komunikasi secara langsung atau memberikan kontak 

pemilik kos jika mereka mengetahui 

3) Masyarakat yang ingin menyewa kos mendatangi lokasi 

4) Pemesanan dan negoisasi dilakukan ditempat 

 
Gambar 1 Flowmap Sistem Berjalan 

Pada Sistem yang dibuat ini adalah untuk memudahkan proses kerja dari admin, pemilik, 

dan pelanggan dari pelanggan mengunjungi situs hingga proses pembayaran. Maka berikut ini 

adalah usecase diagram dari sistem yang akan dibuat.  



 
Gambar 2 Usecase Diagram 

 

Adapun output aplikasi yang dihasilkan yaitu sebagai berikut : 

1. Halaman Tampilan Utama Aplikasi 

Halaman ini merupakan halaman yang pertama kali tampil pada saat user atau pengguna 

mengakses halaman aplikasi. 

 
Gambar 3 Halaman Tampilan Utama Aplikasi 

2. Form Registrasi 

Form registrasi merupakan form untuk pelanggan agar dapat mendaftarkan dirinya terlebih 

dahulu sebelum melakukan transaksi penyewaan indekos. 



 
Gambar 4 Form Registrasi 

3. Halaman Detail Informasi Indekos 

Halaman detail informasi data indekos merupakan halaman detail mengenai informasi data 

indekos yang dipilih.  

 
Gambar 5 Halaman Detail Informasi Indekos 

4. Form Pemesanan Indekos 

Form pemesanan indekos merupakan form untuk melakukan pemesanan indekos yang dipilih 

melalui aplikasi.  



 
Gambar 6 Form Pemesanan Indekos 

5. Halaman Data Pemesanan Indekos 

Halaman data pemesanan indekos merupakan halaman yang berisi mengenai data indekos 

yang dipesan oleh pelanggan. 

 
Gambar 7 Halaman Data Pemesanan Indekos 

6. Form Konfirmasi Pembayaran 

Form konfirmasi pembayaran indekos merupakan form untuk pelanggan melakukan 

konfirmasi pembayaran melalui aplikasi. 



 
Gambar 8 Form Konfirmasi Pembayaran 

7. Form Login 

Form login merupakan form untuk seluruh level pengguna agar dapat login terlebih dahulu 

untuk dapat menggunakan transaksi yang ada diaplikasi 

 
Gambar 9 Form Login 

8. Form Tambah User 

Form tambah user ini berada dilevel akses sebagai admin. Dimana form ini digunakan untuk 

menambahkan data pengguna. 

 
Gambar 10 Form Tambah User 

 



9. Form Tambah Pemilik 

Form tambah pemilik ini berada dilevel akses sebagai admin. Dimana form ini digunakan 

untuk menambahkan data pemilik indekos agar bias terdaftar diaplikasi. 

 
Gambar 11 Form Tambah Pemilik 

10. Form Tambah Indekos 

Form tambah indekos ini berada dilevel akses sebagai admin dan pemilik. Dimana form ini 

digunakan untuk menambahkan data indekos. 

 
Gambar 12 Form Tambah Indekos 

11. Form Tambah Kamar 

Form tambah kamar ini berada dilevel akses sebagai admin dan pemilik. Dimana form ini 

digunakan untuk menambahkan data kamar yang terdapat dimasing - masing indekos. 



 
Gambar 13 Form Tambah Kamar 

12. Form Pemesanan Offline 

Form pemesanan offline ini berada dilevel akses sebagai pemilik. Dimana form ini digunakan 

untuk menambahkan data pemesanan secara offline. 

 
Gambar 14 Form Pemesanan Offline Bukti Pembayaran 

Berikut merupakan output keluaran system dari aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bukti pembayaran ini berfungsi sebagai bukti fisik dari pembayaran yang dilakukan oleh 

pelanggan menganenai kos yang disewanya. 

 
Gambar 15 Bukti Pembayaran 



1. Laporan Indekos 

Laporan indekos ini berisi mengenai informasi indekos yang terdapat di kecamatan banjarbaru 

selatan. 

 
Gambar 16 Laporan Indekos 

2. Laporan Kamar 

Laporan kamar ini berisi mengenai informasi kamar yang tersedia di masing – masing 

indekos. 

 
Gambar 17 Laporan Kamar 



3. Laporan Pelanggan 

Laporan pelanggan ini berisi mengenai informasi pelanggan yang terdaftar di sistem aplikasi. 

 
Gambar 18 Laporan Pelanggan 

4. Laporan Pemesanan Online 

Laporan pemesanan online berisi informasi pemesanan yang dilakukan secara online oleh 

pelanggan. 

 
Gambar 19 Laporan Pemesanan Online 

5. Laporan Pemesanan Offline 

Laporan pemesanan offline berisi informasi pemesanan yang dilakukan secara offline atau 

datang ke lokasi. 



 
Gambar 20 Laporan Pemesanan Offline 

6. Laporan Transaksi 

Laporan transaksi merupakan laporan yang berisi transaksi pembayaran penyewaan indekos. 

 
Gambar 21 Laporan Transaksi 

7. Laporan Sewa Berjalan 

Laporan sewa merupakan laporan yang berisi mengenai informasi indekos yang masih disewa 

oleh pelanggan dengan disertai informasi jatuh tempo. 



 
Gambar 22 Laporan Sewa Berjalan 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Mempermudah masyarakat perantauan yang baru berada di Kecamatan Banjarbaru Selatan 

menjadi dengan mudah mencari informasi indekos secara detail. 

2. Sebagai sarana untuk memudahkan dalam proses pelayanan dalam pemesanan indekos dan 

transaksi pembayaran sekaligus kemudahan dalam mempromosikan kamar indekos mereka.  

3. Menghasilkan laporan-laporan yang tercatat didalam sistem dengan  cepat dan akurat seperti 

laporan keuangan sewa kos yang masuk, dan laporan lain - lainnya. 

Saran 

Penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga diperlukan saran untuk 

penyempurnaan penelitian ini. Adapun saran yang diberikan adalah : 

1. Perlu adanya pengembangan dari sistem untuk terusan notifikasi dan invoice ke email 

pelanggan mengenai tagihan sewa pembayaran kos. 

2. Aplikasi ini mungkin dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis mobile dikemudian 

harinya. 
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