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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Pada tahapan masalah dalam pembentukan tugas akhir menggunakan 

beberapa tahapan diantaranya digambarkan dalam gambar dibawah ini : 

Gambar 1.Tahapan Pengembangan sistem 
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3.2 Analisis dan Perancangan Sistem 

Pada bagian ini akan dijelaskan analisa dan perancangan penelitian yang 

akan dilakukan. Dimana dalam Rational Unified Proses yang meliputi fase 

Inception dan elaboration. Disetiap fase memiliki proses kerja masing masing di 

fase Inception memiliki tugas yaitu Business  modeling dan requirement dan 

difase elaboration memiliki tugas yaitu analisis dan desain. 

3.2.1 Fase Inception 

Difase ini yang dilakukan membuat Business  modeling dan requirement 

kebutuhanan. Dipenelitian ini Business  modeling yang saya gunakan adalah 

Business  modeling canvas,requermentnya berbentuk tabel kebutuhan fungsional 

dan kebutuhan non fungisonal dan pengerjaan analisis dan desain 20%. 

3.2.1.1 Business Modeling 

Tahap Business  modeling ini menggunakan business modeling cansvas 

yang memiliki 9 tahapan  unutk membentuk sebuah Business  modeling di 

antaranya Customers Segment, Value Proposition,Customer, Relationship, 

Channel, Revenue Stream, Key Resource,Key Activities, Key Partnership, Cost 

Structure. Berikut penerapan Business  modeling canvas. 

 

Gambar 2.Business  Modeling Canvas Indekos 

 

Value Proposition dalam penelitian ini Membuatkan sebuah web 

ekost.com yang dimana membantu pemilik indekos untuk mempromosikan atau 
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memberi informasi tentang harga kamar , kamar yang kosong, fasilitas apa aja 

yang ada, peraturan apa aja yang ada di indekos , alamat ,dan di daerah kampus 

mana 

Key Activites dalam penelitian ini memiliki kegiatan utama yaitu membuat 

sebuah sistem untuk membantu pemilik kost untuk mempromosikan indkosnya 

atau memberi informasi indekosnya kepada mahasiswa baru dan membantu 

mahasiswa untuk mengetahui informasi tentang indekosnya. 

Key Resource dalam penelitian membuat dan memelihara aplikasi perlu 

adanya human resource dan web developer untuk membuat dan memelihara 

aplikasi web ini agar dapat berjalan dengan baik. Selain itu perlu nya admin untuk 

menjawab hal-hal yang ditanyakan oleh pengguna. Kebutuhan akan server sangat 

penting untuk menyimpan data dari pengguna ataupun segala aktivitas yang 

dilakukan dalam web. 

Key Partners dalam penelitian ini untuk menyukseskan web ekost.com, 

Dibutuhkan kerja sama dengan pemilik indekos dan mahasiswa sehinnga 

mempermudah menganalisis kebutuhan dan mereka mau menggunkan aplikasi ini. 

Selain itu pula untuk meninggkatkan kesadarkan pemilik indekos dan mahasiswa 

akan adanya web ini.   

Channels dalam penelitian ini Untuk mempromosikan web ekost.com 

dengan social media seperti Instagram,twitter,dan facebook untuk melakukan 

promosi agar orang-orang mengetahui web ekost.com dan menggunakan 

organisasi kampus untuk mengarahkan mahasiswa baru untuk menggunakan web 

ekost.com untuk mencari indekos tanpa harus kesusahan. 

Customer Segments dalam penelitian ini adalah pemilik indekos yang 

memiliki kesibukan setiap harinya membuka pintu dan menjelaskan  aturan,harga, 

fasilitas-fasilitas danmenunjukan kamar yang kosong berulang kali tentang 

Indekostnya. Selain itu bagi mahasiswa baru yang masih belum tahu jalan harus 

tanya seseorang untuk mencari indekos juga harus  

menghampiri tiap rumuh pemilik indekos untuk menanyakan aturan,harga setiap 

kamar, fasilitas-fasilitas dan kamar mana yang kosong berulang kali di setiap 

masing masing indekos 
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Customer relationship dalam penelitian ini Untuk menjaga hubungan 

dengan pengguna aplikasi, peneliti menggunakan dua cara yaitu dengan adalah 

dengan customer service. Customer service dapat membantu pengguna aplikasi 

jika memilki kesusahan ataupun pertanyaan dengan mengirimkan email ke 

customer service. 

Cost Structure dalam penelitian untuk menjaga Business  ini tetap berjalan 

terbagi menjadi dua bagian yaitu variable cost. Variable cost merupakan biaya 

yang nilai nya dapat berubah-ubah. Dari Business  ini, variable cost yang dimiliki 

adalah data storage atau server. 

Revenue Streams dalam penelitian ini memiliki satu bagian utama 

membuka lowongan untuk iklan di web  ekost.com dan disebarkan pada social 

media milik ekos.com sehingga dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa baru  

untuk mencari kost melalui ekost.com 

3.2.1.2 Requirement 

Kebutuhan fungsional yang berisi kebutuhan/fitur apa saja yang diinginan 

dan ini harus ada atau bisa dikatakan fitur utama.dibawah adalah tabel kebutuhan 

fungsional 

Tabel 1.Tabel Kebutuhan Fungsional 

No Kebutuhan Fungsional 

1 User/mahasiswa yang ingin mencari kost dipermudah 

2 Pemilik kost bisa menambahkan kamar 

3 Pemilik kost bisa menghapus kamar 

4 Pemilik kost bisa melakukan pengeditan kamar 

5 Pemilik kost bisa menambahkan fasilitas umum yang ada 

6 Pemilik kost bisa menghapus fasilitas umum yang ada 

7 Pemilik kost bisa mengedit fasilitas umum yang ada 

8 Pemilik kost bisa menambahkan fasilitas tambahan yang 

ada 

9 Pemilik kost bisa menghapus fasilitas tambahan yang ada 

10 Pemilik kost bisa mengedit fasilitas tambahan yang ada 

11 Pemilik kost bisa menambahkan peraturan yang ada 
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12 Pemilik kost bisa menghapus peraturan yang ada 

13 Pemilik kost bisa mengedit peraturan ada 

14 Pemilik kost bisa mengedit biodata 

Kebutuhan non fungsional yang berisi kebutuhan/fitur apa saja 

yangdiinginkan tapi tahap ini tidak memberatkan perilaku yang diinginan oleh 

sistem. 

Tabel 2.Tabel Kebutuhan Non Fungsional 

No non Fungsional 

1 Tampilan yang mempermudah pencari kost 

2 Tampilan yang lebih simple dan mudah dipahami oleh pemilik 

kost 

3 
Sistem dapat dijalankan oleh beberapa software  web browser 

diantaranya Internet Explore, Google Chrome dan Mozilla 

Firefox. 

3.2.1.3 Analisis dan desain 

Analisis dan desain di fase inception untuk mempermudah menuju ke fase 

elaboration sudah  mengetahui format yang di inginkan. Dibawah ini adalah 

bagian dari usecase indekos yang ingin dibuat.  

 

Gambar 3.Usecase diagram 
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Dibawah ini adalah format untuk menjelaskan skenario, activity diagram, 

sequence diagaram.agar mempermudah pembaca dan peneliti untuk mengerti apa 

yang harus dilakukan di tahap selanjutnya. 

3.2.1.4 Implementasi 

Implementasi yang saya lakukan adalah melakukan pemilihan template 

yang akan digunakan di aplikasi ekost tersebut. Yang dimana dalam segi admin 

menggunakan admin LTE pemilik kost dikarenakan mudah digunakan dan sudah 

responsive.  

3.2.2 Fase Elaboration 

 Difase Elaboration melanjutkan dari fase inception yang di mana di fase 

inception di analisis dan desain yang diperkirakan 20% pengerjaanya. Difase 

elaboration peneliti akan melengkapkan analisis dan desain dari use case diagram, 

skenario ,activity diagram ,sequence diagram, desain database, dan Mock up di 

fase elaboration. 

3.2.2.1 Business Modeling 

Bisnis modeling yang akan dilakukan adalah menjelaskan tentang 

keuangan yang dimana di bisiness Modeling canvas yaitu cost Structure dan 

Reveuie Streams.  Cost Structure adalah kebutuhan yang dibutuhkan untuk 

membuat sebuah sistem informasi tersebut 

Tabel 3.Tabel Cost Structure 

No 
Kebutuhan Harga 

1 
Hosting Rp. 500.000 

2 
Domain Rp. 500.000 

 

Revenue Streams menjelaskan tentang penghasilan yang didapat dari 

sistem yang akan di buat. 
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Tabel 4.Tabel Reveneu Streams 

No 
Keuntungan Harga 

1 
Iklan (1-5) Rp. 30.000/minggu 

2 
Iklan(6-20) Rp. 20.000/minggu 

3.2.2.2 Requerment 

Di requerment mengalami penambahan di kebutuhan fungsional di nomer 

15-16. Di fase elaboration ini mengalami penambahan 2 kebutuhan fungsional. 

 

Tabel 5.Tabel Kebutuhan Fungsional terbaru 

No Kebutuhan Fungsional 

1 User/mahasiswa yang ingin mencari kost dipermudah 

2 Pemilik kost bisa menambahkan kamar 

3 Pemilik kost bisa menghapus kamar 

4 Pemilik kost bisa melakukan pengeditan kamar 

5 Pemilik kost bisa menambahkan fasilitas umum yang ada 

6 Pemilik kost bisa menghapus fasilitas umum yang ada 

7 Pemilik kost bisa mengedit fasilitas umum yang ada 

8 Pemilik kost bisa menambahkan fasilitas tambahan yang ada 

9 Pemilik kost bisa menghapus fasilitas tambahan yang ada 

10 Pemilik kost bisa mengedit fasilitas tambahan yang ada 

11 Pemilik kost bisa menambahkan peraturan yang ada 

12 Pemilik kost bisa menghapus peraturan yang ada 

13 Pemilik kost bisa mengedit peraturan ada 

14 Pemilik kost bisa mengedit biodata 

15 Admin bisa melakukan hapus kost 

16 Admin bisa mengedit semua kost yang sudah terdaftar 
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Tabel 6.Tabel Kebutuhan Non Fungsional 

No non Fungsional 

1 Tampilan yang mempermudah pencari kost 

2 Tampilan yang lebih simple dan mudah dipahami oleh pemilik kost 

3 
Sistem dapat dijalankan oleh beberapa software  web browser 

diantaranya Internet Explore, Google Chrome dan Mozilla Firefox. 

 

3.2.2.3 Analisis dan desain 

di fase inception di analisis dan desain yang diperkirakan 20% 

pengerjaanya. Difase elaboration peneliti akan melengkapkan analisis dan desain 

dari use case diagram, skenario ,activity diagram ,sequence diagram, desain 

database, dan Mock up di fase elaboration 

A. Usecase diagram 

  Use case menggambarkan secara ringkas siapa aktornya dan 

aktvitas apa aja yang dilakukan oleh aktor.berikut gambar dari use case diagram 

website indekos. 

 

Gambar 4.Use Case Diagram Indekos 

Dibawah ini melakukan pengembangan dari use case diagram yang 

dimana menjelaskan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh aktor. 

Pengembangannya berbentuk scenario, activity diagram dan sequence diagram di 

website indekos. Berikut pengembangan yang dilakukan. 
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B. Skenario, Activity Diagram dan Sequence Diagram 

Fase ini pengembangan dari use case diagram yang dimana menjelaskan 

setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh aktor.berikut penerapan scenario, 

activity diagram dan sequence diagram di website indekos 

a. Hapus Kos 

Fungsi hapus Indekos adalah fungsi yang digunakan oleh admin guna 

menghapus Indekos atau Indekos yang tidak sesuai atau bermasalah. Dibawah 

adalah tabel skenario dari fungsi hapus hapus indekos. 

Tabel 7.Skenario Hapus Indeks 

Indentifikasi 

Nomor  1 

Nama Hapus Indekos 

Tujuan Untuk menghapus pemilik Indekos   

Deskiripsi 
Untuk menghapus Indekos yang bermasalah dan tidak 

memenuhi syarat 

Tipe Primary 

Aktor Admin 

Sekenario Utama 

Kondisi awal : setelah login masuk ke bagian biodata indekos 

Aksi Aktor Reaksi  Sistem 

1. Membuka biodata Indekos  

 

2. Sistem menampilkan 

biodata Indekos  

3. Memilih indekos yang ingin di hapus  

 
4. sistem mengirim 

konfrimasi penghapusan 

5. klik yes untuk menghapus  

 
6. data Indekos tersebut 

terhapus dari database 

Kondisi akhir : data Indekos telah di hapus 
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Dinamika objek dibawah ini menjelaskan activity diagram dan sequence 

diagram dari fungsi hapus indekos.berikut dinamika objek dari fungsi hapus 

indekos 

 

Gambar 5. Diagram Activity  Hapus Indekos 

Akitvitas diatas melibatkan dua aktor yaitu admin dan system. Pertama 

admin membuka laman biodata indekost lalu system membuka tampilan biodata 

indeko. Setelah itu admin memilih data yang akan di hapus, setelah memilih 

system memastikan admin apakah yakin akan di hapus dengan menggunkan 

notifikasi validasi setelah itu admin melakukan validasi 

 

Gambar 6. Diagram Squence  Hapus Indekos 
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Sequence di atas melibatkan 1 aktor dan model framework MVC.pertama 

admin klik biodata indekos setelah itu view memanggil controller biodata dam do  

controller meminta data yang di butuhkan setelah itu mengambil data lalu 

menampilkannya ke admin  lalu memilih indekos yang ingin di hapus lalu klik 

hapus muncul pop up lalu klik yes agar data terhapus. 

b. Edit Indekos 

Fungsi Edit Indekos adalah fungsi yang digunakan oleh admin untuk 

melakukan edit terhadap pemilik Indekos tanpa perlu login menggunakan  id 

pemilik Indekos. Dibawah ini membahas skenario dari fungsi edit indekos. 

Dibawah adalah tabel dari fungsi hapus hapus infokos. 

Tabel 8.Skenario Fungsi Edit Indekos 

Indentifikasi 

Nomor  2 

Nama Edit Indekos 

Tujuan Untuk mengedit pemilik Indekos   

Deskiripsi Untuk mengedit Indekos yang bermasalah  

Tipe Primary 

Aktor Admin 

Sekenario Utama 

Kondisi awal : setelah login masuk ke bagian biodata Indekos 

Aksi Aktor Reaksi  Sistem 

1. Membuka biodata Indekos  

 

2. Sistem menampilkan 

biodata Indekos  

3. Memilih indekos yang ingin di edit  

 
4. sistem mengirim 

konfrimasi pengeditan 

5. klik yes untuk mengupdate  

 
6. data Indekos tersebut 

terupdate dari database 

Kondisi akhir : data Indekos telah di terupdate 
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Dinamika objek dibawah ini menjelaskan activity diagram dan sequence 

diagram dari fungsi edit indekos oleh admin.berikut dinamika objek dari fungsi 

edit indekos. 

 

Gambar 7.Diagram Activity  Edit Indekos 

Akitvitas diatas melibatkan dua aktor yaitu admin dan system. Pertama 

admin membuka laman biodata indekost lalu system membuka tampilan biodata 

indeko. Setelah itu admin memilih data yang akan di di edit, setelah memilih 

system membuka admin indekos. Setelah itu admin melakukan edit indekos 

 

Gambar 8. Diagram Squence  Edit Indekos 

Sequence di atas melibatkan 1 aktor dan model framework MVC. Setelah 

admin memilih biodata yang diinginkan  controller mengeksekusi yang di klik 

oleh admin lalu controller meminta data ke model setelah data sudah didapat 
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controller menampilkan beranda pemilik kost .setelah itu admin mencari yang 

ingin di edit. Setelah menemukan apa yang ingin diedit.controller mengeksekusi 

dan meminta data  yang akan di edit. Selanjutnya admin melakukan edit setelah 

selesai edit klik simpan controller memanggil model edit untuk mengubah 

database. 

c. Fungsi Menambah Kamar 

Fungsi Menambah kamar adalah fungsi yang digunakan oleh para pemilik 

Indekos untuk memasukan informasi kamar yang ada di indekosnya. Dibawah ini 

membahas skenario dari fungsi menambah kamar. Dibawah adalah tabel dari 

fungsi menambah kamar. 

Tabel 9.Sekenario Fungsi Menambah Kamar 

Indentifikasi 

Nomor  4 

Nama Menambah kamar 

Tujuan Untuk menambah kamar 

Deskiripsi 
Untuk menambah kamar yang sesuai jumlah kamar yang 

dimiliki oleh pemilik indekos 

Tipe Primary 

Aktor Pemilik Indekos 

Sekenario Utama 

Kondisi awal : setelah login masuk ke bagian biodata 

Aksi Aktor Reaksi  Sistem 

1. Membuka form kamar  

 

2. Sistem menampilkan 

form kamar  

3. Mengisi form tambah kamar   

 
4. sistem menambahkan 

kamar ke database 

 
5. menampilkan form 

kamar 

Kondisi akhir : form kamar telah tertambah 
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Dinamika objek dibawah ini menjelaskan activity diagram dan sequence 

diagram dari fungsi Menambah kamar.berikut dinamika objek dari fungsi 

menambahkan kamar 

 

Gambar 9. Diagram Activity  Menambah Kamar 

Akitvitas diatas melibatkan dua aktor yaitu pemilik kost  dan 

system.setelah login pemilik kost membuka form kamar lalu system membuka 

form kamar lalu pemilik kost mengisi form tambah kamar setelah terisi klik 

tambah kamar lalu system menambahkan kamar di database. 

 

Gambar 10. Diagram  Squence  Menambah Kamar 

Sequence di atas melibatkan 1 aktor dan model framework MVC.pertama 

pemilik kost klik kamar setelah itu memanggil controller kamar dan memanggil 
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data di model setelah itu model mengirim data ke controller  lalu controller 

mengirim data dan menampilkannya di view.setelah itu pemilik kost mengklik 

tambah kamar lalu mengisi data kamar baru setelah itu klik tambah setelah 

mengklik view memanggil controller untuk menambahkan data ke 

database,sebelum menyimpan controller memanggil model untuk melakukan 

query create.setelah itu data bertambah di database. 

d. Fungsi Edit Kamar 

Fungsi Edit kamar adalah fungsi yang digunakan oleh para pemilik 

Indekos untuk melakukan edit kamar jika mengalami kesalahan pengimputan pada 

saat tambah kamar atau untuk mengubah harga kamar. Dibawah ini membahas 

skenario dari fungsi edit kamar. Dibawah adalah tabel dari fungsi edit kamar. 

Tabel 10.Sekenario Fungsi Edit Kamar 

Indentifikasi 

Nomor  5 

Nama Edit kamar 

Tujuan Untuk edit kamar 

Deskiripsi 
Untuk edit kamar yang mengalami kesalahan atau untuk 

mengubah harga kamar 

Tipe Primary 

Aktor Pemilik Indekos 

Sekenario Utama 

Kondisi awal : setelah login masuk ke bagian biodata 

Aksi Aktor Reaksi  Sistem 

1. Membuka form kamar  

 

2. Sistem menampilkan 

form kamar  

3. Klik edit kamar yang ingin di 

perbarui  
 

 

4. sistem mengupdate 

database kamar yang di 

pilih 

 5. menampilkan form 
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kamar yang sudah di 

perbarui 

Kondisi akhir : form kamar telah diperbarui 

Dinamika objek dibawah ini menjelaskan activity diagram dan sequence 

diagram dari fungsi edit kamar.berikut dinamika objek dari fungsi edit kamar 

 

 

Gambar 11.Diagram Activity  Edit Kamar 

Akitvitas diatas melibatkan dua aktor yaitu pemilik kost dan 

system.setelah pemilik kost login lalu klik bagian kamar. Selanjutnya mencari 

kamar yang ingin di edit lalu klik edit setelah itu system melakukan perubahan di 

database. 

 

Gambar 12. Diagram Squence  Edit Kamar 

Sequence di atas melibatkan 1 aktor dan model framework MVC. Setelah 

pemilik kost melakukan log in pemilik kost mengklik kamar lalu controller 

mengeksekusi yang di klik oleh pemilik kost lalu controller meminta data ke 
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model setelah data sudah didapat controller menampilkan data ke pemilik kost 

.setelah itu pemilik kost mencari kamar yang ingin di edit. Setelah menemukan 

kamar yang ingin di edit.controller mengeksekusi dan meminta data kamar yang 

akan di edit. Selanjutnya pemilik kost melakukan edit kamar setelah selesai edit 

kamar klik simpan controller memanggil model edit untuk mengubah database. 

e. Fungsi Hapus Kamar 

Fungsi hapus kamar adalah fungsi yang digunakan oleh para pemilik 

Indekos untuk melakukan hapus kamar. Dibawah ini membahas skenario dari 

fungsi hapus kamar. Dibawah adalah tabel dari fungsi hapus kamar 

Tabel 11.Skenario Fungsi Hapus Kamar 

Indentifikasi 

Nomor  6 

Nama Hapus kamar 

Tujuan Untuk hapus kamar 

Deskiripsi Untuk hapus kamar yang berlebihan  

Tipe Primary 

Aktor Pemilik Indekos 

Sekenario Utama 

Kondisi awal : setelah login masuk ke bagian biodata 

Aksi Aktor Reaksi  Sistem 

1. Membuka form kamar  

 

2. Sistem menampilkan 

form kamar  

3. Klik hapus kamar yang ingin 

dihapus 
 

 
4. Sistem memberikan 

validasi hapus 

5. Jika yes maka lanjutk ke tahap 

selanjutnya jika pilih no maka 

kembali ke nomer 2 

 

 
6. sistem menghapus 

database kamar yang 
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di pilih 

 

7. menampilkan form 

kamar yang sudah di 

perbarui 

Kondisi akhir : form kamar telah diperbarui 

Dinamika objek dibawah ini menjelaskan activity diagram dan sequence 

diagram dari fungsi hapus kamar.berikut dinamika objek dari fungsi hapus kamar 

 

 

Gambar 13. Diagram Activity  Hapus Kamar 

diatas melibatkan dua aktor yaitu pemilik kost dan system.setelah pemilik 

kost login lalu klik bagian kamar. Selanjutnya mencari kamar yang ingin di hapus  

lalu klik hapus setelah itu system melakukan hapus di database. 

 

 

Gambar 14. Diagram Squence  Hapus Kamar 
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Sequence di atas melibatkan 1 aktor dan model framework MVC. Setelah 

pemilik kost melakukan log in pemilik kost mengklik kamar lalu controller 

mengeksekusi yang di klik oleh pemilik kost lalu controller meminta data ke 

model setelah data sudah didapat controller menampilkan data ke pemilik kost 

.setelah itu pemilik kost mencari kamar yang ingin di hapus. Setelah menemukan 

kamar yang ingin di hapus.setelah itu klik hapus setelah itu muncul validsi klik 

yes. Controller mengeksekusi dan meminta data kamar yang akan di hapus. 

Selanjutnya pemilik kost melakukan edit kamar setelah selesai edit kamar klik 

hapus controller memanggil model hapus  untuk menghapus database. 

 

C. Desain Database 

 

Gambar 15. Desain Database 

Tabel id ini digunakan untuk menyimpan id admin dan id pemilik kost 

yang terdiri tiga field diantaranya id_kost,password dan kelas yang dimana 

id_kost sebagai primary key 

Tabel 12.Tabel Id 

Field Type Key keterangan 

id_kost Varchar(100) Primary 

Key 

Id untuk pemilik kost dan 

admin 
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Password Varchar(100)  Password untuk pemilik kost 

dan admin 

Kelas Varchar(100)  Agar bisa mengetahui mana 

admin dan pemilik kost 

Tabel kos ini untuk menyimpan biodata dari pemilik kost yang terdiri 11 

field diantaranya id_kost ,nama_kost, kota, univ_terdekat, alamat, gender, 

nama_pemilik,  no_telp, email, iklan, photo yang dimana id_kost adalah foreign 

key dari table id 

Tabel 13.Tabel Kos 

Field Type Key keterangan 

id_kost Varchar(100) foreign 

key 

Mengambail data dari 

id_kost 

nama_kost Varchar(100)  Nama kostnya  

Kota Varchar(100)  Menentukan posisi kota 

kostnya 

univ_terdekat Varchar(100)  Menentukan posisi 

universitas terdekatnya 

Alamat Varchar(100)  Alamat kostnya 

Gender Varchar(100)  Mengetahui kostnya 

dikhususkan ke L/P 

Nama_pemilik Varchar(100)  Nama pemilik kost 

No_telp Varchar(100)  Nomer telpon pemilik kost 

Email Varchar(100)  Email pemilik kost 

Iklan Int(11)  Jika melakukan promosi 

untuk menunjukan posisinya 

Photo Varchar(100)  Menaruh gambar rumahnya 

Photo_1 Varchar(100)  Menaruh gambar rumahnya 

Photo_2 Varchar(100)  Menaruh gambar rumahnya 

Tabel fasilitas tambahan menyimpan data fasilitas yang ingin ditambahkan 

di sini ada empat field yaitu id_fas_tam, id_kos, fasilitas, harga yang dimana 

id_kost adalah foreign key dari table id 
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Tabel 14.Tabel Fasilitas Umum 

Field Type Key keterangan 

Id_fas_tam Int(11) Primary Key Id fasilitas 

tambahan 

id_kost Varchar(100) foreign key Id untuk pemilik 

kost dan admin 

Fasilitas Varchar(100)  Fasilitas apa yang 

di gunakan 

Harga Varchar(100)  Harga dari fasilitas 

tersebut 

Tabel fasilitas umum menyimpan data fasilitas yang ada di kost di sini ada 

empat field yaitu id_fas_umum, id_kos, fasilitas, banyak yang dimana id_kost 

adalah foreign key dari table id 

Tabel 15.Tabel Fasilitas Umum 

Field Type Key keterangan 

Id_fas_umum Int(11) Primary Key Id fasilitas 

umum 

id_kost Varchar(100) foreign key Id untuk pemilik 

kost dan admin 

Fasilitas Varchar(100)  Fasilitas apa 

yang di gunakan 

Banyak Int (11)  Banyak fasilitas 

yang ada 

Tabel peraturan menyimpan data peraturan yang ada di kost di sini ada dua 

field yaitu id_kost, peraturan, yang dimana id_kost adalah foreign key dari table 

id 

Tabel 16.Tabel Peraturan 

Field Type Key keterangan 

Id_peraturan Int(11) Primary Key Id peraturan 

id_kost Varchar(100) foreign key Id untuk pemilik kost 

dan admin 

Peraturan Text  Menuliskan peraturan 
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Tabel kamar menyimpan data kamar yang ada di kost tersebut di sini ada 

sembilan field yaitu id_kamar. Id_kost, lantai_ke,panjang, 

lebar,harga,status,fasilitas,foto, banyak yang dimana id_kost adalah foreign key 

dari table id 

Tabel 17.Tabel kamar 

Field Type Key keterangan 

Id_kamar Int(11) Primary Key Id untuk kamar 

id_kost Varchar(100) foreign key Id untuk pemilik kost dan 

admin 

Lantai_ke Int(11)  Kedudukan lantai keberapa 

Panjang Int(11)  Panjang kamar 

Lebar Int(11)  Lebar kamar 

Harga Int(11)  Harga kamr 

Status Varchar(100)  Menunjukan kosong/penuh 

sebuah kamar 

Fasilitas Text  Menuliskaan fasilitas kamar 

yang ada dikamar 

Foto Longtext  Foto kamar 

Tabel kota menyimpan data kota untuk mempermudah proses pencarian 

agar orang yang akan mendaftarkan kost menuliskan kota yang sesuai dan 

mempermudah pencarian kost. Di tabel kota memilik 2field yaitu id_kota dan kota 

yang dimana id_kota adalah primary key 

Tabel 18.Tabel Kota 

Field Type Key keterangan 

Id_kota Int(11) Primary Key Id untuk kota 

Kota Varchar(10

0) 

 Mendaftarkan kota 

semuanya 

Tabel unversitas menyimpan data universitas untuk mempermudah proses 

pencarian agar orang yang akan mendaftarkan kost menuliskan universitasnya 

dengan benar dan mempermudah pencarian kost. Di tabel universitas memilik 3 

field yaitu id_kota dan id_univ,universitas yang dimana id_kota adalah 

foreign_key dan id_univ sebagi primary_key 
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Tabel 19.Tabel Universitas 

Field Type Key keterangan 

Id_univ Int(11) Primary Key Id untuk kamar 

Id_kota Int(11) foreign key Mengambil data kota 

universitas varchar(150)  Mendaftarkan 

unversitas sesui 

kotanya 

Pada model data relasional hubungan antar tabel direlasikan dengan kunci 

utama (primary key) dari masing-masing tabel. Perancangan relasi antar tabel 

pada sistem yang akan dibangun ini dapat di lihat pada gambar dibawah ini 

D. Mock Up 

Mockup konsep dasar dari tampilan yang akan dibuat.dibawah adalah 

mock up dari indekos yang akan di buat. 

a. Home Page dan Mencari Indekos 

 

Gambar 16. Mockup Home Page dan Mencari Indekos 

Halaman ini merupakan halaman yang pertama kali akan dijalankan pada 

saat membukaweb tersebut pencari kos harus mengimputkan kota universitas 

calon mahasiswa dan jenis kos kosan laki laki atau perempuan. 
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b. Hasil Pencarian 

 

Gambar 17.Mockup Hasil Pencarian 

Halaman ini merupakan hasil dari pencarian calon mahasiswa atau pencari 

Indekos untuk melakukan survey harga kamar dan fasilitas yang di inginkan. Agar 

pada saat datang ke Indekos tinggal melakukan pembayaran 

c. lihat kost 

 

Gambar 18.Mockup Lihat Kost 

Halaman ini merupakan melihat tampilan Indekos secara detail dari 

kamar,biodata indekos fasilitas umum,fasilitas tambahan, juga mengetahui kamar 

yang kosong. Perbedaan fasilitas umum dan fasilitas tambahan yang dimana 

fasilitas umum fasilitas yang bisa dipakai semua penyewa Indekos dan fasilitas 

tambahan yang dimana harus membayar perbulannya. 

  



 

38 
 

d. Mockup Lihat Kamar 

 

Gambar 19.Mockup Lihat Kamar 

Halaman ini muncul jika mengklik kamar secara detail dengan mengklik 

kamar yang di inginkan. Jika di klik maka muncul popup yang berisikan nama 

kamar ,lanti,ukuran kamar,harga,fasilitas kamar. 

e. Mock Up Daftar Indekos 

 

Gambar 20.Mock Up Daftar Indekos 

Halaman ini merupakan awal dimana pemilik Indekos mendaftarkan 

Indekosnya agar bisa di publish. 
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f. Mockup Login 

 

Gambar 21.Mockup Login 

Halaman ini merupakan halaman login yang dimana pemilik Indekos 

masuk ke sistem admin pemilik indekos agar bisa mengedit segala sesuatu tentang 

indekosnya 

g.  Pemilik Kost Homepage 

 

Gambar 22.Mockup Pemilik Kost Homepage 

Halaman ini merupakan halaman home page sekaligus untuk melakukan 

edit bidodata sekaligus di biodata ada kelengkapan Indekos seperti nama 

Indekos,alamat, universitas terdekat,email, no telpon, dan lain lain. 
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3.2.2.4 Implementasi 

Menyesuaikan mock up dengan template yang sudah di pilih. Bisa dilihat 

dibawah sebagian tamplate yang sudah jadi. 

a. Home Page 

 

Gambar 23.Home Page 

Halaman ini merupakan halaman yang pertama kali akan dijalankan pada 

saat membu kaweb tersebut pencari kos harus mengimputkan kota universitas 

calon mahasiswa dan jenis kos kosan laki laki atau perempuan. 

b. Hasil Pencarian 

 

Gambar 24.Hasil Pencarian 

Halaman ini merupakan hasil dari pencarian calon mahasiswa atau pencari 

Indekos untuk melakukan survey harga kamar dan fasilitas yang di inginkan. Agar 

pada saat datang ke Indekos tinggal melakukan pembayaran. 
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c. Lihat Indekos 

 

Gambar 25.Lihat Indekos 

Halaman ini merupakan melihat tampilan Indekos secara detail dari 

kamar,biodata indekos fasilitas umum,fasilitas tambahan, juga mengetahui kamar 

yang kosong. Perbedaan fasilitas umum dan fasilitas tambahan yang dimana 

fasilitas umum fasilitas yang bisa dipakai semua penyewa Indekos dan fasilitas 

tambahan yang dimana harus membayar perbulannya. 

d. Lihat Kamar 

 

Gambar 26.Lihat Kamar 

Halaman ini muncul jika mengklik kamar secara detail dengan mengklik 

kamar yang di inginkan. Jika di klik maka muncul popup yang berisikan nama 

kamar ,lanti,ukuran kamar,harga,fasilitas kamar. 
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e. Pendafaran Indekos 

 

Gambar 27.Pendaftaran Indekos 

Halaman ini merupakan awal dimana pemilik Indekos mendaftarkan 

Indekosnya agar bisa di publish. 

f. Log In 

 

Gambar 28.Log In 

Halaman ini merupakan halaman login yang dimana pemilik Indekos 

masuk ke sistem admin pemilik indekos agar bisa mengedit segala sesuatu tentang 

indekosnya. 
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g.  Page Admin 

 

Gambar 29.Home Page Admin 

Halaman ini merupakan halaman home page admin sekaligus untuk 

melakukan edit,hapus dan melakukan promosi kos-kosannya . 

h. Page  pemilik kost 

 

Gambar 30.Tampilan pemilik kost 

Halaman ini merupakan halaman home page pemilik indekos yang dibuka 

oleh admin sekaligus untuk melakukan edit bidodata sekaligus di biodata ada 

kelengkapan Indekos seperti nama Indekos,alamat, universitas terdekat,email, no 

telpon, dan lain lain. 

 


