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ABSTRAKS
Tempat kos merupakan sebuah usaha rumahan yang menyediakan tempat atau kamar untuk disewakan
kepada yang membutuhkan. Daerah Bandar Lampung banyak sekali lokasi tempat kos terutama di
daerah lokasi kampus maupun sekolah. Pada saat ini pencarian lokasi tempat kos masih dilakukan
secara manual sehingga menyulitkan para pencari kos khususnya pelajar maupun mahasiswa dalam
pencarian tempat kos. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempermudah pencarian lokasi kos oleh
pelajar maupun mahasiswa sedangkan bagi pemilik kos menjadi sarana promosi tempat kos yang baik
untuk memasarkan tempat kos miliknya.
Dari permasalahan di atas maka penulis merancang sebuah sistem informasi pemesanan berbasis web
dan basis data dengan menggunakan perangkat lunak Notepate ++, database MySQL. Alat
pengembangan sistem yang digunakan adalah Unified Modeling Language (UML) menggunakan use
case diagram, diagram activity, sequence diagram dan class diagram. Metode pengembangan sistem
yang digunakan extreme programming, yang memiliki keunggulan pengembangan sistem yang lebih
cepat dan proses pengembangan lebih responsive terhadap kebutuhan pelanggan. Data untuk penelitian
ini dikumpulkan melalui teknik observasi (pengamatan), wawancara dan studi pustaka. Data yang
digunakan adalah berasal dari populasi dan sampel yang terdiri dari pemilik kos, pelanggan yang
memesan tempat kos.
Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh Sistem Informasi Pencarian Tempat Kos Berbasis
Geografis di Bandar Lampung. Dengan system ini informasi lokasi tempat kos dapat diperoleh pencari
kos kosan dengan mudah dan cepat, proses pencarian dan pemesanan menjadi lebih mudah dan efisien,
serta laporan pemesanan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat oleh pemilik kos. Hal ini dapat
meningkatkan usaha penyewaan tempat kos tersebut sehingga dapat mengikuti perkembangan
persaingan usaha yang semakin ketat.
Kata kunci: pencarian kos, extreme programming, UML
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Bandar Lampung merupakan ibu kota
Provinsi
Lampung
yang
mempunyai
Universitas/Perguruan Tinggi serta Sekolah baik
negeri maupun swasta. Karena banyaknya yang
mahasiswa maupun pelajar melakukan studi di
wilayah Bandar Lampung yang berasal dari luar
daerah maka banyak sekali yang membutuhkan
tempat kos atau tempat tinggal di daerah tersebut
dengan menyewa .
Tetapi bagi yang belum mengetahui daerah
Bandar Lampung mereka mengalami kesulitan,
ketika kita ingin mencari kos kita harus
berkeliling mencari kos yang diinginkan dan
menanyakan kepada kerabat, orang yang
mengetahui
daerah
tersebut
sehingga
menyulitkan dalam pencarian kos di tambah lagi
jika kita mempunyai uang yang tidak banyak
tambah mempersulit bagi kita, sehingga
memakan waktu dalam pencarian tersebutjadi
bisa di tarik kesimpulan dengan belum adanya
sistem yang otomatis yang belum memberikan
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informasi tempat kos, harga,maupun fasilitas
serta menyulitkan bagi mahasiswa dan pelajar
dalam pencarian kos-kosan yang sesuai
keinginan. Perlu adanya sistem yang menunjang,
yang dapat diakses secara otomatis dan dapat
mengetahui lokasi kos yang dituju dengan
menampilkan keadaan tempat kos, harga serta
fasilitas tersebut secara detil sehingga
memudahkan mahasiswa, pelajar ataupun orang
yang membutuhkan tempat kos tersebut.
1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana membangun Sistem Informasi
Geografis (SIG) untuk memberikan informasi
tempat kos di Bandar Lampung.
1.3 Batasan Masalah
Batasan Masalahnya menekankan pada
sistem informasi pencarian berbasis geografis,
yang mencangkup berbagai hal, sebagai berikut:
1. Menampilkan peta dan informasi tempat kos
di Bandar Lampung
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2. Perancangan sistem dilakukan dengan
menggunakan bahasa pemrograman Java
Script, HTML, PHP dan Database Mysql &
Google Maps.
3. Visualisasi peta dilengkapi dengan fasilitas
zooming (perbesaran gambar).
4. Menampilkan fasilitas yang disediakan
ditempat kos tersebut
5. Menampilkan harga tempat kos dan
fasilitasnya.
6. Studi kasus hanya di Kecamatan Rajabasa
dan Labuhan Ratu.
7. Menampilkan boking tempat kos.
1.4 Tujuan Penelitian
Pada Penelitian Sistem Informasi Geografis
(SIG) berbasis web ini bertujuan untuk
menghasilkan SIG dengan visualisasi data
spasial yang berisi informasi letak obyek-obyek
tempat kos,penunjang pencarian tempat kos yang
ada di Bandar Lampung.
1.5 Sistem Informasi Geografis
Sistem informasi (information system) adalah
sekumpulan komponen informasi yang saling
berhubungan saling mengumpulkan atau
mendapatkan, memproses, menyimpan, dan
mendistribusikan informasi untuk menunjang
pengembalian keputusan dan pengawasan dalam
suatu organisasi serta saling membantu manajer
dalam mengambil suatu keputusan.(Mustakini,
2012:11)
Sistem
informasi
terdapat
beberapa
pandangan menurut para ahli, antara lain, sebagai
berikut:
a. Menurut Tata Sutabri (2012:46), berpendapat
bahwa “ sistem informasi adalah suatu
sistem didalam suatu organisasi yang
mempertemukan kebutuhan pengelolahan
transaksi harian yang mendukung fungsi
operasi organisasi yang bersifat manajerial
dengan kegiatan strategi dari suatu
organisasi untuk dapat menyediakan kepada
pihak luar tertentu dengan laporan-laporan
yang diperlukan.
b. Menurut Sutarman (2012:13), berpendapat
bahwa, “sistem informasi adalah sistem
yang dapat di identifikasi dengan
mengumpulkan, memproses, menyimpan,
menganalisis, menyebarkan, informasi untuk
tujuan tertentu. Seperti sistem lainnya.,
sebuah sistem informasi terdiri atas input,
(data, intruksi) dan output (laporan,
kalkulasi)”.
Sedangkan Sistem Informasi Geografis (SIG)
sebagai sistem komputer yang digunakan untuk
memanipulasi data geografi. Sistem ini
diimplementasikan dengan perangkat keras dan
perangkat lunak komputer yang berfungsi untuk
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akusisi dan verifikasi data, kompilasi data,
penyimpanan data, perubahan dan pembaharuan
data, manajemen dan pertukaran data, manipulasi
data, pemanggilan dan presentasi data serta
analisa data.
1.6 Kos
Kost atau indekost adalah sebuah jasa yang
menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk
ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu
untuk setiap periode tertentu (umumnya
pembayaran per bulan). Kata "kost" sebenarnya
adalah turunan dari frasa bahasa Belanda "In de
kost". Definisi "In de kost" sebenarnya adalah
"makan di dalam" namun bila frasa tersebut
dijabarkan lebih lanjut dapat pula berarti "tinggal
dan ikut makan" di dalam rumah tempat
menumpang tinggal.
Adapun
macam-macam
kos
menurut
penghuninya yaitu:
1. Kos Wanita
Kos wanita biasanya dihuni hanya untuk
wanita
saja,
pemilik
kos
hanya
mengkususkan bagi kaum wanita agar
suasana tempat kos lebih mudah terkendali.
2. Kos Pria
Kos wanita biasanya dihuni hanya untuk pria
saja, pemilik kos hanya mengkususkan bagi
kaum pria agar pemilik kos mudah dan tidak
perlu khusus dalam pengawasan sebagaimana
kos wanita yang harus memerlukan
pengawasan.
3. Kos Umum
Kos umum biasanya dihuni oleh siapa saja
sifaatnya tidak terbatas, pemilik tidak
mengkhususkan kepada siapa saja, baik lakilaki maupun wanita.
1.7 HTML
Menurut (Yeni Kustiyahningsih dan Devie
Rosa Anamisa, 2011). HTML kependekan
dari Hyper Text Markup Language. Dokumen
HTML adalah file text murni yang dapat dibuat
dengan editor text sembarang. Dokumen ini
dikenal sebagai web page. File-file HTML ini
berisi
instruksi-instruksi
yang
kemudian
diterjemahkan oleh browser yang ada
dikomputer client (user) sehingga isi formasinya
dapat ditampilkan secara visual dikomputer
pengguna (user).
1.8 PHP
PHP adalah sebuah bahasa pemrograman
yang berbentuk scripting, sistem kerjadari
program ini adalah sebagai interpreter bukan
sebagai compiler (Nugroho,2004). PHP bisa
berinteraksi dengan hampir semua teknologi web
yang sudah ada. Developer bisa menulis sebuah
program PHP yang mengeksekusi suatu program
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CGI di server web lain. Fleksibilitas ini amat
bermanfaat bagi pemilik situs-situs web yang
besar dan sibuk, karena pemilik masih bisa
menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah
terlanjur dibuat di masa lalu dengan CGI, ISAP
atau dengan script seperti Perl atau Pyton selama
proses migrasi ke aplikasi baru yang dibuat
dengan PHP.
1.9 Javascript
Dalam pembuatan sebuah halaman web,
Anda juga memerlukan pemrograman javascript
agar webyang Anda buat lebih dinamis.Biasanya
javascript di gunakan untuk memberikan fungsi,
komunikasi dengan server dan validasi dan
sebagainya.Java Script sendiri adalah bahasa
script untuk web yang dapat bekerja di sebagian
besar browser ternama seperti internet exploler,
firefox, dan chrome.Java yang merupakan
oriented object programing, sedangkan script
merupakan serangkaian intruksi. Bahasa yang
dikembangkan Netscape pada 1995 ini awalnya
bernama livescript dan digunakan sebagai bahasa
sederhana untuk netscape navigator2 yang
terkenuka pada waktu itu.Hingga kemudian
menjadi
javascript
di
dalam
perkembangannya.Yang kemudian bahasa ini
digunakan untuk memberi fungsi pada web yang
Anda buat.Seperti yang telah di jelaskan di atas,
javascript dugunakan untuk beberapa fungsi dan
hanya berjalan pada browser. Dan user hanya
akan melihat tampilan fungsi yang sudah jadi.
Javascript akan membuat web anda menjadi
lebih responsive terhadap perintah-perintah dari
klien yang membutuhkan respon cepat untuk
mengecek data apakah sudah valid atau belum.
Juga membuat web menjadi dinamis.
1.10 Database MySQL
MySQL adalah sebuah perangkat lunak
sistem manajemen basis data SQL atau DBMS
yang multithread, multi-user, dengan sekitar 6
juta instalasi di seluruh dunia. MySQL AB
membuat MySQL tersedia sebagai perangkat
lunak gratis dibawah lisensi (GNU) General
Public License (GPL). MySQL dapat dijalankan
pada berbagai platform, diantaranya Linux,
Windows, dan lain-lain. Keunggulan lain yang
dimiliki MySQL adalah mampu mendukung
Relational
Database
Manajement
System(RDBMS), sehingga dengan kemampuan
itu MySQL akan mampu menangani datadata
sebuah perusahaan yang berukuran sangat besar
hingga ukuran Giga Byte. Untuk melakukan
administrasi dalam basis data MySQL, dapat
menggunakan modul yang sudah termasuk yaitu
command-line
(perintah:
mysql
dan
mysqladmin).
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2. PEMBAHASAN
2.1 Kerangka Berfikir
Latar Belakang
Pencarian lokasi kos masih dilakukan secara
manual di Bandar Lampung oleh mahasiswa,
siswa maupun orang yang membutuhkan.

Rumusan Masalah
Bagaimana
membuat
sebuah
aplikasi
komputer yang dapat membantu memberikan
informasi tentang tempat kos yang berbasis
geografis di wilayah Bandar Lampung..

	
  
Analisis Sistem
	
  
	
  

Pengumpulan Data
	
  

Pengembangan Sistem
Desain Website	
  

	
  
	
  

Hasil Implementasi Sistem Informasi Pencarian
Kos berbasis Geografis, sehingga mempermudah
pencarian lokasi kos di internet

Gambar 1. Kerangka Berfikir Penelitian
2.2 Analisis Sistem Berjalan
Proses pencarian kos selama ini masih
manual yaitu:
1. Konsumen mencari dan langsung datang ke
tempat kos dan menanyakan ke pemilik
tempat kos.
2. Pemilik akan menunjukan tempat kos,
mengenai keadaan dan fasilitas tempat kos.
3. Setelah selesai pemilik kos akan
menyampaikan berapa biaya yang harus di
bayarkan konsumen.
4. Setelah setuju antara konsumen dan pemilik
kos, konsumen akan membayarkan sesuai
kesepakatan ke pemilik kos.
5. Setelah itu barulah tempat kos bisa
ditempati.
2.3 Kelemahan Sistem Berjalan
1. Konsumen harus datang langsung ke tempat
kos untuk melihat dan memesan tempat
kos.
2. Informasi yang di dapat konsumen bersifat
terbatas karena tidak bisa diakses dengan
cepat dan tidak maksimal.
2.4 Usulan Sistem Baru
Usulan sistem yang baru dalam sistem
informasi pencarian tempat kos di Bandar
Lampung adalah membuat website informasi
pencarian tempat kos berbasis geografisyang
bersifat online sehingga segala informasi,
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pilihankos, fasilitas kos dapat diakses melalui
WebBrowser seperti Internet Explorer, Opera,
GoogleChrome dan MozillaFirefox setiap saat,
kapan saja dan oleh yang membutuhkannya. Hal
ini dapat dilihat dari usecase berikut :

yang dilakukan saat masuk (buka) dan keluat
(tutup) dari aplikasi sistem.
Pelanggan

Sistem

Home

Home
Pass Admin

Login
Data
Kecamatan

kos

Tampil halaman login
Kategori kos

Cara Pesan

Sudah terdaftar

Belum terdaftar

Melakukan
pemesanan

Hubungi
Kami

Login Admin

Pilih create new account

Berita
User/pelanggan

Admin

logout

Login
Pelanggan

Daftar Pelanggan

Keranjang
Pesanan
daftar

Tampil halaman register
Input Username dan Password

Data Kos

Input data pemilik

Pesanan Kos

periksa username dan password
Data
Pelanggan

Tidak sesuai

Data pesanan

login
Input kos

Laporan

Sesuai

Tampil login salah

Pemilik kos

Tampil Home

Data kos
Logout

Gambar 2. Usecase Sistem yang diusulkan	
  
2.5 Activity Diagram User (Pengunjung)
Diagram ini digunakan sebagai analisa
dengan menjelaskan tindakan (aksi) yang akan
diambil berserta waktu saat tindakan itu
dilakukan. Diagram activity user buka- tutup
sistem ini menunjukkan aktivitas user yang
dilakukan saat masuk (buka) dan keluat (tutup)
dari aplikasi sistem.

Gambar 4. Aktivitas Pemilik Kos

Pelanggan

Sistem

Melakukan Login

Pilih Kos

Pelanggan

Sistem
Tampil Kos

Pilih Kos
Login

Tampil Detil Kos
Tampil halaman login

Pesan
Sudah terdaftar

Belum terdaftar

Tampil Keranjang
Pilih create new account

Pilih Simpan
Tampil halaman register
Input Username dan Password

Pilih Lanjut

Tampil Konfirmasi Pesanan

Imput data pelanggan

periksa username dan password

Tidak sesuai

Sesuai

Input alamat pemesan

Pilih simpan

Simpan transaksi

Tampil login salah

Tampil Home

Gambar 5. Aktivitas Pemesanan Kos
Gambar 3. Aktivitas yang dilakukan User
2.6 Activity Diagram Pemilik Kos
Diagram ini digunakan sebagai analisa
dengan menjelaskan tindakan (aksi) yang akan
diambil berserta waktu saat tindakan itu
dilakukan. Diagram activity user buka- tutup
sistem ini menunjukkan aktivitas pemilik kos
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2.7 Class Diagram
Basis data adalah kumpulan dari beberapa
file yang saling berelasi, tersimpan didalam
sistem komputer dan diperlukan perangkat lunak
untuk mengelolanya. Yang terdiri atas 10 tabel,
yaitu tabel katagori kos, alamat, kecamatan,
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pengirim, pemesanan,
pemesanan item, berita.
	
  

konfirmasi

transfer,

Lokasi_kost
Kategori_kos
- id_kat : int((4)
- kat :varchar(100)
+ Edit() : void
+ Tambah() : void

kec
- id_kec : int(4)
- nm_kec :varchar(100)
+ Edit() : void
+ Tambah() : void

- id : char(20)
- nm_kos : char(100)
- alamatl : int(12)
- no_telp : int(12)
- harga : int(4)
- jm_kamar : char(100)
- lintang: char(100)
- bujur : char(20)
- id_kat: int(4)
- id_kec: int(4)
- file_gambar: varchar(100)
- file_gambar1:varchar(100)
- file_gambar2:varchar(100)
- file_gambar3:varchar(100)
- keterangan:text(250)
-fasilitas:text(250)
-kd_pengirim

Pemesanan_item
- id_item : int(4)
- no_pemesanan: char(20)
- id : char(20)
- harga : int(12)
- jumlah : int(4)
+ Edit() : void
+ Tambah() : void

- no_pemesanan : char(20)
- kd_pelanggan : char(20)
- tgl_pemesanan : date
- nama_penerima : char(100)
- alamat_lengkap : char(200)
-no_telp: varchar(100)
-kec; varchar(100)
- status_bayar : char(20)

pelanggan
Konfirmasi_transfer
- id : int(4)
- no_pemesanan: char(20)
- nm_pelanggan:char(100)
- jumlah_transfer : int(12)
- keterangan : char(100)
- tanggal : date
+ Edit() : void
+ Tambah() : void

- kd_pelanggan : char(20)
- nm_pelanggan:char(100)
- kelamin : char(20)
- email : char(100)
- no_telpon : char(20)
- username : char(20)
- password : char(100)
- tgl_daftar : date

pemesanan

Kategori_berita
-kd_kategori
-nama

+ Edit() : void
+ Tambah() : void

Gambar 8. Halaman input login

+ Edit() : void
+ Tambah() : void

+ Edit() : void
+ Tambah() : void
pengirim
- kd_pengirim : char(20)
- nm_pelngirim:char(100)
- kelamin : char(20)
- email : char(100)
- no_telpon : char(20)
- username : char(20)
- password : char(100)
- tgl_daftar : date
+ Edit() : void
+ Tambah() : void

berita
-id
-tanggal
-judul
-isi
-file_gambar
-kd_kategori
+ Edit() : void
+ Tambah() : void

Gambar 6. Class Diagram
2.7 Hasil Program
Dari tahapan-tahapan yang telah di lakukan
untuk membuat sistem yang baru (Sistem
Informasi Tempat Kos Berbasis Geografis di
Bandar Lampung) maka dihasilkan program
yang kemudian akan di terapkan pada lokasi kos
yang ada di Bandar Lampung. berikut ini akan
di jelaskan berupa form-form dari tampilan
program yang telah di buat.Pada halaman ini user
dapat melihat profil, data kos, keranjang.
Tampilan menu utama dapat dilihat pada gambar
:

Gambar 9. Halaman Profil Web

Gambar 10. Halaman Iklan Kos

Gambar 7 Halaman Menu Utama
Gambar 11. Halaman Detail Kos
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PUSTAKA

Gambar 12. Halaman Lokasi Kos

Gambar 13. Halaman Lokasi Kos dari map
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2.8 Testing
Dalam tahapan ini akan mengetest program
yang telah di berikan pengkodean tersebut,
apakah masih ada kekurangan ataupun error pada
program yang dibuat tersebut, jika masih ada
kekurangan dan error, maka akan segera
memperbaikinya dan selanjutnya akan segera di
uji system tersebut.
2.9 Uji Sistem
Dalam tahapan pengujian system, program
yang telah jadi tersebut akan di uji coba langsung
baik secara lokal host ataupun dengan langung
secara online.Jika Sistem yang dibuat tersebut
sudah dapat bekerja dengan baik, maka SIG ini
dapat langsung digunakan.
3. KESIMPULAN
Dengan adanya Sistem Informasi Pencarian
Tempat Kos Berbasis Geografis di Bandar
Lampung dapat memberikan solusi untuk
memecahkan masalah yang ada saat ini dalam
pencarian tempat kos. Dengan adanya web ini,
pemilik kos dengan mudah mempromosikan
tempat kosnya ke masyarakat lebih luas,
khususnya bagi pelajar dan mahasiswa dari luar
kota. Selain pemilik kos, mahasiswa ataupun
pelajar yang membutuhkan tempat kos dapat
dengan mudah melakukan pencarian dan
memesan secara langsung tanpa harus datang
mencari lokasi ke lokasi karena kurang efektif
dan efisisen dalam pencarian tempat kos.

AMIK DCC Bandar Lampung

18

