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ABSTRACT 

 Lack of information about the program in ums make students have 

difficulties in finding the program, especially for students that their domicile is 

farther from the ums. Besides, the lack of promotion of boarding house owners 

through the internet makes information about the boarding house in ums cannot be 

reached by the students. Based on those reasons, the writer will develop 

reservation information systems and boarding house payment in ums applying the 

web by html5 basis. The making of web application basis is developing the exist 

application during this time which is conducted more appropriately according to 

the needs of the user and the boarding house owners involved. Research is 

conducted using system development life cycle (SDLC) method by a waterfall 

model and using the php programming, html5, css, database mysql also javascript 

which will maximize the function of html5, which html5 is convinced to be able 

to provide facilities for the making of web application basis with new tag-tag on 

it. The result of testing is done by blackbox way, comparing on various web 

browsers and promoting to the user candidate. The results of testing shows that 

website can run well without any significant obstacles, this website is compatible 

in a web browser like mozila firefox and google chrome also obtained percentage 

value 66,6 % for do agree and 33.3 % for agree that these information systems can 

ease in finding a boarding house. 
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                      ABSTRAKSI 

Kurangnya informasi tentang tempat kost di kawasan UMS membuat 

mahasiswa mengalami kesulitan dalam mencari tempat kost, terlebih bagi 

mahasiswa yang domisilinya jauh dari UMS. Selain itu, kurangnya promosi dari 

pemilik kost melalui media internet membuat informasi tentang tempat kost 

dikawasan UMS tidak terjangkau oleh calon mahasiswa. Alasan tersebut yang 

mendasari penulis untuk mengembangkan sistem informasi pemesanan dan 

pembayaran tempat kost kawasan UMS berbasis web dengan HTML5. Pembuatan 

aplikasi berbasis web ini merupakan pengembangan aplikasi yang telah ada 

selama ini, yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan user dan pemilik kost yang 

terlibat. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode System Development Life 

Cycle (SDLC) dengan model Waterfall, serta menggunakan pemrograman PHP, 

HTML5, CSS, basis data MySQL dan Javascript dengan lebih memaksimalkan 

fungsi HTML5, dimana HTML5 ini diyakini dapat memberikan kemudahan 

dalam pembuatan aplikasi berbasis web dengan tag-tag baru di dalamnya. 

Pengujian dilakukan dengan cara blackbox, membandingkan pada berbagai web 

browser dan mendemokan pada calon user. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

website dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala yang signifikan, website ini 

kompatibel pada web browser mozila firefox dan google chrome serta didapatkan 

prosentase nilai 66,6% sangat setuju dan 33,3% setuju bahwa sistem informasi ini 

dapat mempermudah dalam mencari tempat kost. 

 

Kata kunci : Sistem Informasi, Kost, HTML5 



 
 

PENDAHULUAN 

 Setiap tahun ajaran baru 

Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (UMS), yang merupakan 

salah satu instansi yang bergerak di 

bidang pendidikan di kota Surakarta, 

selalu dijadikan pilihan oleh calon 

mahasiswa untuk melanjutkan 

studinya. Karena tidak adanya 

saudara atau kerabat dekat yang 

tinggal di sekitar UMS, mahasiswa 

baru ini memilih tempat kost sebagai 

hunian sementara selama menempuh 

pendidikan di UMS. 

 Saat ini di kawasan UMS ada 

ratusan tempat kost yang 

dikhususkan untuk para mahasiswa 

UMS. Tempat-tempat kost itu 

menawarkan fasilitas yang berbeda-

beda, namun karena terbatasnya 

informasi dan waktu membuat 

mahasiswa mengalami kesulitan 

dalam mencari tempat kost terlebih 

bagi mahasiswa yang domisilinya 

jauh. Para mahasiswa kemudian 

datang ke UMS mencari kost namun 

sesampainya di tempat kost yang 

dituju ternyata kamar sudah penuh 

atau fasilitas tidak sesuai harapan 

sehingga harus mencari kost lain 

masuk dari pintu ke pintu bertanya 

satu per satu dengan pemilik kost. 

Hal ini dirasa kurang efektif dan 

membuang banyak waktu, tenaga, 

dan biaya. 

 Melihat permasalahan 

tersebut, dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi yang 

semakin pesat, maka diperlukan 

sebuah layanan berbasis web untuk 

mempermudah mahasiswa yang akan 

mencari tempat kost di kawasan 

UMS dengan jangkauan lokasi ± 2 

kilometer dari kampus UMS. 

Layanan ini dapat dijadikan sumber 

informasi tempat kost, sarana 

promosi pemilik kost dan sebagai 

perantara antara mahasiswa dengan 

pemilik kost untuk mempermudah 

mahasiswa dalam melakukan 

pemesanan dan pembayaran secara 

online. 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Menurut Setiyawan (2013) 

dalam penelitiannya dengan tema 

sistem informasi tempat kost sekitar 

Universitas Muhammadiyah 

Surakarta berbasis web mengatakan 

sistem informasi tempat kost adalah 

sistem yang dibuat berdasarkan 

kebutuhan mahasiswa untuk 



 
 

mengetahui informasi akan tempat–

tempat kost. Latar belakang 

pembuatan aplikasi ini berdasarkan 

studi kasus daerah sekitar UMS. 

Sebabnya ialah banyaknya tempat 

kost yang berlokasi di sekitar UMS 

baik di area depan kampus ataupun 

dibelakang kampus, namun tidak 

banyak diketahui oleh mahasiswa 

UMS. Bagi pemilik kost, jasa 

pencarian kost merupakan media 

promosi yang efektif tanpa perlu 

mencetak brosur atau flyer serta 

dapat mempermudah penyebaran 

informasi. 

 Tujuan utama pembuatan 

website tersebut ialah memberikan 

kemudahan dalam setiap aktivitas 

mahasiswa dan pemilik tempat kost. 

Mahasiswa lebih mudah mencari 

tempat kost dan pemilik kost juga 

ikut merasakan kemudahan dalam 

promosi tempat kostnya. Diharapkan 

dengan aplikasi ini memberikan 

keefektifan buat pengguna dan 

menjadi trendsetter untuk aplikasi 

lainnya. Kesimpulan dari sistem 

informasi ini adalah menyajikan 

website tentang iklan-iklan tempat 

kost dimana pemilik kost yang ingin 

mengiklankan kostnya harus 

mendaftar sebagi member terlebih 

dahulu kemudian bisa memasang 

iklan di website tersebut. 

 Haryanto (2013) dalam 

penelitiannya mengenai perancangan 

aplikasi mobile pencarian lokasi 

penyewaan rumah kost berbasis 

Android di kota Yogyakarta 

mengatakan bahwa memang sudah 

banyak iklan tempel yang berada di 

jalan-jalan yang menawarkan kost-

kostan, akan tetapi banyak pula 

orang yang kurang puas akan tempat 

yang kurang strategis, fasilitas kost, 

jauh transportasi umum, dan harga 

kost yang kurang memadai seperti 

yang disebutkan dalam iklan tempel. 

Sebagaimana mahasiswa baru atau 

pendatang yang akan mencari sebuah 

kost tentunya harus mempunyai 

banyak informasi tentang data-data 

atau informasi fasilitas kost yang 

akan disewa, maka inforamsi 

pencarian atau penyewaan kost 

sangatlah penting untuk membantu 

mahasiswa baru yang kebingungan 

akan mencari rumah kost dan 

tentunya dapat diakses dengan 

menggunakan smartphone yang 

didukung fasilitas internet. 



 
 

 Ismail (2011) dalam 

penelitiannya mengenai sistem 

informasi reservasi sewa kamar hotel 

berbasis web menguraikan bahwa di 

era globalisasi seperti saat ini dunia 

teknologi dan informasi 

perkembangannya sangat pesat, 

khususnya dunia komputer. 

Komputer saat ini merupakan 

kebutuhan manusia didalam 

melakukan berbagai kegiatan, 

ditambah dengan adanya teknologi 

informasi yang semakin berperan 

didalam dunia pekerjaan. Dengan 

menggunakan piranti teknologi 

informasi yang tepat, maka akan 

dihasilkan informasi yang tepat dan 

akurat sesuai dengan kebutuhan 

sehingga keputusan dapat diambil 

dengan cepat. 

 Sistem informasi reservasi 

berbasis web ini dikembangkan di 

Hotel Karlita, sistem ini mengolah 

data pemesanan kamar baik proses 

check-in dan check-out maupun 

proses penghitungan pendapatan 

sewa kamar per bulan. Sistem ini 

dikembangkan dengan waterfall 

model, dan dibangun dengan bahasa 

pemrograman PHP dan 

PhpMyAdmin sebagai sebuah tools 

untuk membantu mengelola basis 

data MySql serta text editor 

Notepad++. Sistem informasi ini 

dapat memberikan kemudahan bagi 

receptionist dan pelanggan hotel 

dalam melakukan pemesanan kamar. 

Selain itu pengunjung juga dapat 

memperoleh segala informasi 

fasilitas dan berita yang ada di Hotel 

Karlita. 

ANALISIS KEBUTUHAN 

Analisis Kebutuhan Informasi 

 Analisis kebutuhan informasi 

dan data-data yang akan di sediakan 

untuk user adalah sebagai berikut: 

a. Informasi profil tempat kost berisi 

deskripsi keterangan tempat kost 

disertai gambar dan video. 

b. Informasi kategori tempat kost. 

c. Informasi sistem pembayaran 

tempat kost. 

Analisis Kebutuhan Hardware 

 Analisis kebutuhan hardware 

meliputi komputer yang digunakan 

dalam pembuatan aplikasi, adapun 

spesifikasi yang digunakan yaitu: 

Tabel 1. Spesifikasi Komputer 

 



 
 

Analisis Kebutuhan Software 

 Analisis kebutuhan software 

meliputi sistem operasi dan program 

aplikasi yang digunakan untuk 

membangun aplikasi, adapun 

software yang digunakan yaitu: 

a. Editor website Macromedia 

Dreamweaver 8 

b. Dbdesigner 

c. Microsoft Visio 

d. Google Maps 

e. Xampp for Windows 32-1.7.0 

f. Mozila Firefox 

METODE PENELITIAN 

System Development Life Cycle 

(SDLC) 

 Systems Development Life 

Cycle (SDLC) adalah model 

konseptual yang digunakan dalam 

manajemen proyek yang 

menggambarkan tahap-tahap yang 

terlibat dalam suatu proyek 

pengembangan sistem informasi dari 

studi kelayakan awal melalui 

pemeliharaan sistem hingga selesai. 

 Adapun alur penelitian untuk 

membangun sistem informasi tempat 

kost ini menggunakan metode 

dengan model waterfall. Disebut 

dengan model waterfall karena tahap 

demi tahap yang dilalui harus 

menunggu selesainya tahap 

sebelumnya dan berjalan berurutan. 

Model waterfall ini melakukan 

pendekatan sistematis dan urut mulai 

dari tahap kebutuhan sistem, tahap 

analisis, tahap perancangan (design), 

tahap implementasi (coding) dan 

tahap pengujian (testing dan 

maintenance). 

 Berikut adalah gambar 

metode SDLC dengan model 

Waterfall : 

 

Gambar 1. Metode SDLC dengan 

Model Waterfall. 

 

Flowchart Penelitian 

 Penelitian aplikasi berbasis 

web ini melalui beberapa tahapan 

dan proses. Adapun tahapan dalam 

penelitian dapat digambarkan dalam 

flowchart berikut : 



 
 

Gambar 2. Flowchart penelitian 

Diagram Usecase 

 

Gambar 3. Diagram Usecase Admin 

 

Gambar 4. Diagram Usecase 

User/Mahasiswa 

 

Gambar 5. Diagram Usecase 

Pemilik Kost 

 Pada website ini, user, admin 

dan pemilik kost dapat mengakses 

secara langsung website yang 

kemudian akan langsung dibawa ke 

halaman utama. Akan tetapi, ada 

perbedaan dimana admin dan user 

mempunyai hak khusus untuk 

mengakses halaman dengan cara 

login. Tugas admin adalah mengelola 

isi konten (upload, edit, delete 

konten)  dan memanajen transaksi 



 
 

user, sedangkan user dapat 

melakukan pemesanan atau 

pembayaran setelah login dan untuk 

pemilik kost dapat mengajukan form 

pengajuan kost tanpa harus login. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pengembangan sistem 

informasi pemesanan dan 

pembayaran tempat kost kawasan 

UMS berbasis web dengan HTML5 

ini ini dimulai dengan tahapan 

pengidentifikasian sistem yang sudah 

ada dilihat dari sisi kelemahan dan 

kelebihannya lalu dilanjutkan 

tahapan analisis kebutuhan, baik 

kebutuhan hardware dan kebutuhan 

software. Kemudian dilanjutkan 

tahapan perancangan yang meliputi 

perancangan sistem, perancangan 

basis data dan perancangan desain. 

Pada tahap berikutnya yaitu tahap 

pengujian sistem, setelah itu 

dilanjutkan tahapan implementasi 

dan diakhiri dengan tahapan 

perawatan/maintenance sistem. 

 Sesuai tahapan perancangan, 

tahapan  pengidentifikasian sistem 

yang sudah ada dilihat dari sisi 

kelemahan dan kelebihannya dengan 

cara membandingkan sistem yang 

sudah ada dengan memanfaatkan 

kelebihan dari sistem dan menutupi 

kelemahan dari sistem. 

 

Gambar 6. Halaman Utama/Home 

 Halaman ini merupakan 

halaman yang tampil di dalam web 

browser ketika pertama kali user 

mengetikkan alamat URL dari sistem 

informasi tempat kost kawasan UMS 

ini. Halaman ini terdiri beberapa 

menu di antaranya di bagian header 

berisi tombol home, bantuan, 

hubungi kami, cara pembayaran, 

forum dan login, kemudian di sisi 

kiri terdapat list menu tombol 

pencarian berdasarkan kategori kost 

dan sistem pembayaran kost serta 

form untuk pengajuan pasang iklan 

dan di bagian tengah/content terdapat 

tampilan slide show yang 

menampilkan informasi-informasi 

seputar tempat kost dan kumpulan 

daftar iklan tempat kost yang 

tersedia. 



 
 

 

Gambar 7. Login dan Registrasi 

 Halaman login pada sistem 

ini berisikan form login dan form 

registrasi. Form login digunakan 

untuk masuk ke halaman admin atau 

ke halaman user sedangkan form 

registrasi digunakan untuk 

mendaftar akun user agar dapat 

masuk ke dalam sistem melalui form 

login. 

 

Gambar 8. Halaman User 

 Hamanan ini adalah yang 

ditampilkan setelah user login, 

tampilan akan berubah ke halaman 

user dimana perbedaannya terletak 

pada bagian iklan kost terdapat 

tombol pesan/bayar yang dapat 

digunakan user untuk melakukan 

pemesanan atau pembayaran serta 

terdapat menu user seperti: menu 

akun saya, daftar pemesanan, daftar 

pembayaran dan setting akun.  

 

Gambar 9. Menu Admin 

 Halaman ini sama seperti 

halaman user, namun dengan tipe 

akses yang berbeda, ketika admin 

masuk melalui form login admin akan 

dihadapkan pada halaman admin, 

dimana semua kegiatan untuk 

memanajeman data, baik sistem, user 

dan kost dilakukan di halaman ini, 

seperti : input data kost, input 

bantuan, daftar pemesanan kost, daftar 

pembayaran kost, inbox hubungi 

kami, inbox pengajuan kost, data 

member dan setting akun admin. 



 
 

 

Gambar 10. Halaman Detail 1 

 

Gambar 11. Halaman Detail 2 

 

Gambar 12. Halaman Detail 3 

 

Gambar 13. Halaman Detail 4 

 Halaman detail kost 

merupakan halaman yang 

menampilkan detail kost secara 

lengkap. Detail kost yang 

ditampilkan pada halaman ini 

meliputi nama kost, kategori, alamat, 

deskripsi, fasilitas, peraturan, denah 

kamar beserta status kamar yang bisa 

dipesan, denah tempat dengan 

google-map, video dan harga. 

 

Gambar 14. Halaman Pemesanan 

atau Pembayaran 

 Halaman ini ditampilkan 

ketika user menekan tombol pesan 

atau bayar pada detail kost, halaman 

ini menampilkan data tempat kost 

yang akan dipesan atau dibayar oleh 

user, apabila data telah sesuai, user 

diminta untuk memasukkan nomor 

kamar yang tersedia, kemudian klik 

tombol proses. 



 
 

 

Gambar 15. Halaman Daftar 

Pemesanan atau Pembayaran 

 Halaman ini akan 

ditampilkan secara otomatis setelah 

proses pemesanan atau pembayaran 

dilakukan, di sini user dapat melihat 

status transaksi serta dapat mencetak 

bukti transaksi dengan cara mengklik 

tombol print di kolom aksi. 

 

PENGUJIAN 

Pengujian Internal 

 Pengujian ini dilakukan oleh 

penulis sendiri dengan cara 

menjalankan sistem yang telah 

dibuat kemudian melakukan aksi 

atau penginputan data pada tiap 

menu. Setiap menu dilampirkan 

kedalam formulir pengujian untuk 

mengetahui apakah sistem sudah 

berjalan dengan baik atau tidak. 

 

 

Tabel 2. Tabel Pengujian (Black 

box) 

 

 Dari hasil pengujian black 

box, menyatakan bahwa semua 

kegiatan yang telah dilakukan 

mempunyai status rata-rata baik. 

Pengujian Eksternal 

 Pengujian ini dilakukan 

dengan meminta calon user untuk 

mencoba sistem yang telah dibuat 

kemudian diminta untuk mengisi 

kuisioner, pengujian ini dilakukan di 

beberapa tempat kost kawasan UMS 

dengan memberikan 9 pertanyaan 

yang dibagikan kepada 30 orang 

yang terdiri dari 25 orang penghuni 

kost dan 5 orang pemilik kost. 

 

 

 

 



 
 

Tabel 3.  Tabel Kuisioner 

 

 Hasil dari kuisioner ini 

menyatakan setuju dengan adanya 

website sistem informasi tempat kost 

kawasan UMS ini karena 

mempermudah mencari informasi  

tempat kost. Hasil kuisioner dapat 

dibuatkan sebuah grafik berikut ini : 

 

Gambar 16. Grafik Pengujian 

 Berdasarkan hasil dari Tabel 

3 dan Gambar 16 untuk mengetahui 

persentase lebih detail dapat 

menggunakan rumus pada persamaan 

1 berikut : (Sugiyono,  2009) 

𝑄 =J/R X 100% 

Keterangan Persamaan 1 : 

Q = persentase nilai dari suatu 

jawaban yang sama persoal.  

J = jumlah suatu jawaban yang sama 

per variable. 

R = jumlah responden.  

 Pengisian kuisioner ini 

mendapatkan hasil persentase 

berdasarkan Persamaan  1 sebagai 

berikut : 

a. Hasil persentase untuk website ini 

dapat dijadikan sumber informasi 

tempat kost dikawasan UMS yaitu 

: 50% sangat setuju , 40% setuju 

dan 10% cukup. 

b. Hasil persentase untuk tampilan 

website cukup baik yaitu : 26,6% 

sangat setuju, 40% setuju dan 

33,3% cukup. 

c. Hasil persentase untuk informasi 

disajikan lengkap yaitu : 16,6% 

sangat setuju, 63,3% setuju dan 

20% cukup. 

d. Hasil persentase untuk 

mempermudah dalam mencari 

tempat kost yaitu : 66,6% sangat 

setuju, 33,3% setuju. 

e. Hasil persentase untuk data kost 

yang disajikan lengkap  yaitu : 

36,6% sangat setuju, 50% setuju 

dan 13,3% cukup. 

f. Hasil persentase untuk mudah 

dalam proses pemesanan yaitu : 



 
 

16,6% sangat setuju, 63,3 setuju 

dan 20% cukup. 

g. Hasil persentase untuk mudah 

dalam proses pembayaran yaitu : 

16,6% sangat setuju, 56,6% setuju 

dan 26,6% cukup. 

h. Hasil persentase untuk fitur yang 

disajikan lengkap yaitu : 20% 

sangat setuju, 73,3%  setuju dan 

6,6% cukup. 

i. Hasil persentase untuk mudah 

dalam pengoperasian yaitu : 

53,3% sangat setuju, 43,3% setuju 

dan 3,3% cukup. 

Pengujian dengan Web Browser 

 Pengujian web browser akan 

lebih membantu dalam hal tampilan 

dan kecepatan pada website ini.  

Tabel 4. Pengujian Web Browser 

 

 Di antara web browser yang 

telah dilakukan pengujian tersebut, 

pada pengujian tampilan dan 

kecepatan, hasil yang kurang baik 

ditunjukkan oleh opera mini dimana 

konten video tidak dapat berjalan 

dengan baik, selebihnya semua 

konten dapat dimuat dengan baik dan 

cepat di ketiga web browser tersebut. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

web browser yang kompatibel 

dengan sistem ini adalah mozilla 

firefox dan google chrome. 

 

KESIMPULAN 

 Setelah selesai melakukan 

penelitian dan pengujian sistem 

dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Sistem informasi tempat kost ini 

dapat memberikan informasi 

kepada user tentang tempat kost 

dikawasan UMS secara lengkap 

disertai dengan deskripsi tempat 

kost menggunakan gambar dan 

video. 

2. Hasil pengujian dengan 

menggunakan beberapa web 

browser menunjukkan bahwa 

web bisa bekerja dengan baik 

pada mozilla firefox dan google 

chrome. 

3. Hasil pengujian yang dilakukan 

para calon pengguna didapatkan 

nilai 66,6% sangat setuju dan 

33,3% setuju bahwa sistem 

informasi ini dapat 

mempermudah dalam mencari 

tempat kost. 
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