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Abstrak - Teknologi dan Informasi dalam pengembangan

dengan adanya sentuhan teknologi maka 

Sementara mereka yang tetap bertahan menggunakan

sendiri. Salah satu contoh pengembangan

dalam promosi sewa rumah Pada Kabupaten

dan rumah pribadi dapat mempromosikan

kemudahanbagi sipencari rumahkost dan 

dengan mudah menawarkan rumah kost dan

pencari rumah sewa tentunya Hasil yang diharapkanadalah

sehinggan memudahkan konsumen dalam

menggunakan bahasa pemograman PHP/MYSQL

yang digunakan adalah metode kualitatif 

Kata kunci : Sistem, Informasi, E-Rented, sewa,

PENDAHULUAN 

Salah satu manfaat teknologi untuk mengolola

Saat ini banyaknya pendatang dari daerah

seperti rumah kontrakan, rumah kost dan 

tempat tinggal yaitu minimnya informasi mengenai

rumah. Disamping itu, bagaimana melakukan

satu solusi untuk mengatasi permasalahan

(E-Kontrakan) ini dapat memfasilitasi para

menyewakan untuk berbagi informasi mengenai rumahnya

Di Kabupaten Tangerang, banyak terdapat

penyebaran informasi tentang rumah yang

Kendala offline kita terkadang sulit mendapatkan
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-RENTED PADA KABUPATEN TANGERANG 

Tangerang 

pengembangan suatu bisnis sangat diperlukan pada

 bisnis atau usaha dapat bertahan dan berkembang

menggunakan cara tradisional maka akan tergerus oleh

an bisnis digital adalah pemanfaatan sistem informasi

Kabupaten Tangerang. Sehingga dengan adanya sistem ini 

mempromosikan huniannya melalui sistem informasi yang dibangun.

 kontrakan untuk melakukan penyewaan. Begitu juga

dan kontrakan dan rumah pribadi yang dimiliki agar

diharapkanadalah sistem informasi E-Rented (E-Kontrakan

dalam mencari rumah sewaan atau rumah kontrakan, system

PHP/MYSQL dan perancangan menggunakan tools yaitu

 dengan analisa deskriptif 

sewa, rumah  

mengolola mengakses dan memperluaskan informasi. 

daerah lain yang mencari tempat tinggal, maka kebutuhan

 rumah pribadi yang di sewakan semakin meningkat,

mengenai lokasi tempat tinggal, dengan ketersediaan

melakukan penyewaan rumah atau pemesanan rumah secara

permasalahan tersebut dengan adanya pengembangan sistem informasi

para pendatang, penghuni rumah dan pihak pengelola rumah

mengenai rumahnya secara cepat dan mudah. 

terdapat rumah kontrakan, rumah kost dan rumah pribadi yang

yang disewakan tersebut masih menggunakan media offline

mendapatkan informasi lengkap dan update terkait kamar
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pada zaman milenial sekarang ini, 

berkembang menjadi lebih baik. 

oleh kemajuan teknologi itu 

sistem informasi E-Rented (E-Kontrakan) 

 pemilik rumah kost kontrakan 

dibangun. Sistem ini menawarkan 

juga dengan pemilik kost, maka 

agar dapat disewa dan dihuni oleh 

-Kontrakan) berbasis web 

system yang dibangun 

yaitu UML, serta metode penelitian 

kebutuhan tempat tinggal sementara 

meningkat, adapun kesulitan mencari 

ketersediaan kamar, harga dan fasilitas 

secara cepat dan mudah, salah 

informasi E-Rented 

rumah yang akan 

yang di sewakan, tetapi 

offline seperti brosur atau flyer. 

kamar atau fasilitas sesuai 



keinginan, mulai dari tarif sewa, berbagai fasilitas dan lingkungan memadai, terutama, jika kita mencari sewa rumah 

kontrakan, rumah kost kost an dan rumah pribadi secara offline alias mendatangi langsung ke lokasinya. Hunian sewa 
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secara offline memiliki sederet kekurangan, sebut saja, kita tidak mengetahui lebih jauh lokasi rumah yang dicari. Selain itu, 

butuh waktu, tenaga, dan biaya. Solusi alternatif paling mudah mencari hunian sewa adalah lewat online. 

Pengembangan Sistem informasi E-Rented (E-Kontrakan) yang dapat digunakan untuk mempermudah 

pemesan/pelanggan khususnya masyarakat yang bekerja, rumah tangga, anak kampus yang bersal dari luar kota dalam 

mencari tempat tinggal dan memberi informasi detail tentang gambaran rumah yang di sewakan tersebut, serta 

membantu pemilik rumah untuk mempromosikan rumah yang ingin di sewakan secara online. 

LANDASAN TEORI 

Pengembangan sistem informasi E-Rented (E-Kontrakan) rumah kost dan rumah kontrakan pada Kabupaten Tangerang ” 

pengguna sistem ini dapat membantu dalam proses penagihan, membantu dalam memberikan informasi kepada 

konsumen tentang waktu tunggu dan pemesanan secara Efektif (Didit Gunawan, 2016). 

Menurut sarwono rumah adalah sebuah bangunan , tempat manusia tinggal dalam melangsungkan kehidupannya. 

Disamping itu rumah juga merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi pada saat seseorang individu 

diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku di dalam seuatu masyarakat. Jadi setiap perumahan 

memiliki sistem nilai yang berlakubagi warganya. Sistem nilai tersebut berada antara satu perumahan dengan perumahan 

yang lain, tergantung pada daerah ataupun keadaan masyarakat setempat. (renova intermedia 2019 : 20) 

 Menurut uu No. 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai 

tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Sedangkan menurut kamus bahasa indonesia , 1997 rumah 

adalah bangunan untuk tempat tinggal. (renovia intermedia 2019 : 21) Rumah adalah sebagai salah satu kebutuhan dasar 

manusia akan papan merupakan bagian dan perumahan dan pemukuman yang perlu ditataagar dapat berkelanjutan, 

serta dapat meningkatkan kesejahteraan penghuni didalamnya karena akan menunjang pembangunan ekonomi, sosial 

budaya dan bidang bidang lain. (sman 8 jakarta 2020 : 55) 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (wawancara)dan bersifaat deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk 

mengumpulkan, merangkum serta menginterprestasikan data data yang di peroleh, yang selanjutnya diolah kembali 

sehingga dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang jelas, terarah dan meneluruh dari masalah 

yang menjadi objek penelitian. Maka dalam Penelitian deskriptif ini penulis akan memperoleh data-data dengan mudah 

dan akan mengambil suatu kesimpulan dengan sempurna. Berikut adalah langkah lankah untuk melakukan penelitian dan 

memperoleh data : 

1. Melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian guna mengetahui sistem yang sedang berjalan. 

2. Melakukan pengumpulan data dari observasi. 

3. Mencari solusi dan analisa terhadap sistem yang sedang berjalan agar dapat membuat sistem yang lebih efektif dan 

efisien. 

4. Membuat desain sitem yang diusulkan. 

5. Membuat koding program. 

6. Melakukan pengjian terhadap sistem yang diusulkan. 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis data kualitatif. Metode data kualitatif tentunya 

memiliki proses, adapun menurut seiddel, analisis dan kualitatif prosesnya adalah sebagai berikut : 

a. Proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan. Dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat 

ditelusuri. 

b. Mengkumpulkan, memilah-memilih, mengklarifikasikan, menyintesiskan., membuat ikhtisar dan membuat indeksnya. 

c. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menentukan pola dan 

hubungan–hubungan membuat temuan temuan umum 

Proses analisis data kualitatif yang penulis jalankan adalah sebagai berikut : 

a. Mencari data-data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian seperti fasilitas rumah yang disewakan. 

b. Merangkum data-data tersebut dan memilih data-data yang penting yang berkaitan dengan penelitian. 

 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Perancangan system dalam Pembuatan diagram merupakan implementasi dari hasil analisa kebutuhan sistem, pada tahap 



ini penulis memodelkan kebutuhan system

Languange (UML). Adapun diagram yang digunakan yaitu:

1. Use Case Diagram 

 
GAMBAR 4.4 Use Case Diagram E-Rented 

2. Activity Diagram 

 
GAMBAR 4.5 Activity Diagram E-Rented 

 

 
 

3. Squence Diagram E-Rented 

GAMBAR 4.6 Squence Diagram E-Rented 

4. Class Diagram E-Rented 

GAMBAR 4.7 Class Diagram E-Rented 
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