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Abstract— Economic growth OKU Regency
viewed from the field of business, almost all economic
sectors in OKU district has increased in the area of
boarding one hj.Murni kost who participated in the
development of regional potential in advancing the
area Baturaja, The rapid development of information
technology as data managers in the present many
bring changes , Both in the world of education, the
efforts of government agencies, private and other
fields. Hj.murni Kost Baturaja has not used any
special application in the management of financial
administration. The purpose of this research is to
produce financial administration information system
of Baturaja boarding revelation.

Intisari— Pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKU
ditinjau dari lapangan usaha, hampir seluruh sektor
perekonomian di Kabupaten OKU mengalami
peningkatan dalam bidang kost salah satunya
Hj.murni kost yang ikut dalam pembangunan potensi
daerah dalam memajukan daerah Baturaja, Pesatnya
perkembangan teknologi informasi sebagai pengelola
data dalam masa sekarang ini banyak membawa
perubahan, baik dalam dunia pendidikan, usaha
instansi-instansi pemerintah, swasta maupun bidang-
bidang lainnya. Kost Hj.murni Baturaja belum
menggunakan aplikasi khusus dalam pengelolaan
pembayaran. Tujuan penelitian ini untuk
menghasilkan sistem informasi Administrasi
pembayaran kost hj.murni Baturaja.

Kata Kunci : Administrasi Keuangan, Embarcadero
RAD Studio XE2,Microsoft Access.

1.PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi saat ini

memegang peranan penting dalam membantu
penyelesaian pekerjaan manusia diberbagai hal.
Hampir semua sektor usaha, pendidikan, non
pendidikan, swasta, pemerintah memerlukan
peranan teknologi informasi. Dalam hal ini sebagai
sarana untuk membuat sistem informasi sebagai
media untuk mempermudah pengolahan sistem
informasi.

Kost Hj. Murni merupakan usaha penyewaan
kamar milik ibu Hj. Murni, yang berjumlah 30
kamar dengan fasilitas yang bervariasi, serta harga
yang bervariasi sesuai dengan fasilitas kamar yang
diberikan. Proses pembayaranya saat ini dilakukan
setiap bulan, pengolahan data pembayaran masih
menggunakan sistem manual yaitu melakukan
pencatatan kedalam buku catatan pembayaran.
Dengan pengolahan sistem manual kendala yang
dihadapi adalah pengecekan data penyewa yang
telah membayar atau belum, Proses manual ini
lumayan membutuhkan waktu yang lama karena
harus melakukan pengecekan melalui buku catatan
pembayaran satu persatu dan belum ditambah salah
melakukan pencatatan. Hal serupa juga dengan
pengecekan data kamar dan data penyewa.

Dari permasalahan tersebut, maka penulis akan
membuat Sistem Informasi Administrasi
Pembayaran Kost Hj. Murni menggunakan aplikasi
Embarcadero XE2. Aplikasi ini dapat digunakan
untuk menginput data kamar, data penyewa, data
pembayaran sewa dan nota sesuai dengan
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kebutuhan. Harapannya dengan adanya sistem ini
dapat mempermudah pengolahan data pembayaran
pada kost Hj.Murni, serta dapat meminimalisasi
kesalahan yang terjadi pada penggunaan sistem
lama dengan metode pencatan dibuku manual.
Penulis menciptakan sistem Informasi agar dapat
menggantikan sistem manual yang ada sebelumnya.

2. Sistem Informasi dan Administrasi
2.1 Definisi Sistem

Terdapat berbagai pendapat yang
mendefinisikann definisi sistem, yaitu : “Sistem
adalah suatu jaringan kerja dari prosedur prosedur
yang saling berhubungan, berkumpul bersama sama
untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk
menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu”[1].
Penjelasan di atas menjelaskan bahwa sistem
bekerja dalam suatu jaringan kerja dari suatu
prosedur nyang saling berhubungan satu sama lain
untuk menyelesaikan tujuan dan sasaran yang
dimaksud. Definisi sistem juga dapat dijelaskan
oleh Jogiyanto dalam bukunya Analisia dan Desain
sistem informasi, menerangkan: “sistem adalah
kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi
untuk mencapai suatu tujuan tertentu”[2]. Sistem
juga diartikan sebagai sekumpulan elemen yang
bekerja sama dalam suatu kesatuan untuk
melaksankan suatu fungsi yang berguna. Dalam
bukunya Jogiyanto sistem dapat didefinisikan
dengan pendekatan prosedur dan pendekatan
komponen. Definisi sistem menurut Abdul Kadir
adalah ”sekelompok elemen-elemen yang saling
terintegrasi dengan maksud dan tujuan yang sama
untuk melaksanakan sasaran yang telah
ditentukan”[3].

2.2 Pengertian Sistem Informasi
Sistem informasi adalah suatu sistem dalam

suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan
pengolahan transaksi harian yang mendukung
fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial
dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk
dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu
dengan informasi yang diperlukan untuk
pengambilan keputusan. Definisi sistem informasi
menurut Abdul Kadir adalah “sistem informasi

adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan
sumber daya (manusia, komputer) untuk mengubah
masukan (input) menjadi keluaran (informasi), guna
mencapai sasaran-sasaran perusahaan”[3].

2.3 Pengertian Administrasi
“Administrasi adalah usaha dan kegiatan

yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan
untuk mencapai tujuan”[4]. Administrasi
didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama
antara dua orang manusia atau lebih yang
didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Unsur-
unsur yang mendukung administrasi adalah:
1. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.
2. Memiliki tujuan.
3. Memiliki tugas yang hendak dilaksanakan.
4. Memiliki peralatan dan perlengkapan.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam membangun
sistem ini adalah:
3.1 Perancangan Sistem

Pada Sistem Informasi Administrasi Pembayaran
kost hj. murni Baturaja terdiri dari 3 (Tiga)
kesatuan luar yaitu: Pemilik, Administrasi, dan
Penyewa. Administrasi melakukan Penginputan
Data Kamar, Data Penyewa, Data Pembayaran
Sewa. Data tersebut selanjutnya diolah oleh Sistem
dan menghasilkan Nota dan pembayaran sewa.
Adapun rancangan Diagram Konteks Sistem
informasi Administrasi Pembayaran Kost Hj. Murni
terlihat seperti gambar berikut.

Gambar 1. Diagram Konteks
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Gambar 2. Data Flow Diagram (DFD)

Gambar 3. Entity Relationship Diagram

3.2 Perancangan Tabel
Beberapa tabel untuk Membangun Sistem

Informasi Administrasi Pembayaran kost Hj.Murni
Baturaja menggunakan Embarcadero XE2. Adapun
tabel-tabel yang penulis gunakan yaitu:
a. Tabel Login

TABEL 1.
TABEL LOGIN

Nama Field Tipe Ukuran
User_Name Text 25
Password Text 8

b.Tabel Data Kamar
TABEL 2.

TABEL DATA KAMAR
Nama Field Tipe Ukuran

Kode_kamar Text 10
Fasilitas Text 15
Harga_kamar Currency
Keterangan Text 20

c.Tabel Data Penyewa
TABEL 3.

TABEL DATA PENYEWA
Nama Field Tipe Ukuran
Kode_penyewa Text 5
NIK Text 30
Nama Text 30
Tanggal_lahir Text 30
Jenis_kelamin Text 25
Alamat Text 15
Status Text 15
Telepon Number 15

d.Tabel Pembayaran Sewa
TABEL 4.

TABEL PEMBAYARAN SEWA
Nama Field Tipe Ukuran

Kode_penyewa Text 5
Tgl_menyewa Date/Time 5
Nama_penyewa Text 25
Kode_kamar Text 5
Fasilitas Text 30
Bayar Currency
Tgl_habis_sewa Date/Time
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4. Hasil dan Pembahasan
Dalam pengumpulan data yang diperlukan

untuk penelitian ini, ada beberapa metode yang
dilakukan yaitu:

4.1 Metode Observasi
Metode observasi yaitu suatu pengumpulan

data yang di lakukan melalui pengamatan langsung
kepada objek penelitian, dalam hal ini pengamatan
langsung mengenai Pembayaran yang ada pada
Kost Hj.murni Baturaja.

4.2 Metode Referensi
Metode referensi dilakukan dengan

pengumpulan referensi-referensi yang berhubungan
dengan permasalahan yang ada.

4.3 Metode interview
Interview adalah pengumpulan data dengan

cara melakukan tanya jawab langsung kepada pihak
bersangkutan, dalam hal ini yaitu pemilik Kost
Hj.murni dengan mahasiswa.

4.4 .Form Login
Form login ini digunakan untuk membatasi

user yang dapat menggunakan sistem informasi.
Adapun tampilan form login ini dapat dilihat pada
Gambar.

Gambar4.Tampilan Form Login

4.5 .Menu Input Data
Pada menu Input data terdapat beberapa sub

menu yaitu data kamar, data penyewa.
a. Form Input data Kamar adalah form yang

digunakan untuk melakukan Input data kamar.
Pengelolaan data meliputi penginputan,
penyimpanan, penghapusan dan pencarian data.

Adapun tampilan form Input data kamar terlihat
seperti Gambar.

Gambar5. Tampilan Form Input Data Kamar

b. Form Input Data Penyewa
Form Input data penyewa berfungsi untuk
melakukan Input data penyewa. Pengelolaan
data meliputi penginputan, penghapusan dan
pencarian data. Adapun tampilan form data
penyewa terlihat seperti Gambar.

Gambar 6. Tampilan Form Input Data Penyewa

4.Menu Transaksi
Dalam bagian menu transaksi data terdapat

menu data pembayaran sewa. Form data
pembayaran sewa ini berfungsi untuk melakukan
transaksi pembayara sewa. Untuk melakukan proses
data pembayaran gunakan tombol-tombol yang
disediakan sesuai dengan prosedur yang ada.
Adapun tampilan form pembayaran sewa ini dapat
dilihat pada Gambar.
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Gambar7. Tampilan Form Data Pembayaran Sewa

Gambar8.Tampilan Form Nota

5.Menu Pencarian dan Laporan
Menu pencarian dan laporan memiliki

beberapa sub menu, yaitu data kamar, data penyewa,
data pembayaran sewa, dan nota pembayaran.
Laporan adalah menu yang berguna untuk
menampilkan data-data dengan cara menampilkan
berdasarkan kriteria tertentu. Data yang
ditampilkan adalah data awal yang sudah di proses.
Hasil laporan tidak hanya dapat ditampilkan, tetapi
juga dapat dicetak ke printer.

a.Form Pencarian dan Laporan Data Kamar
Form pencarian data kamar adalah form

yang digunakan untuk melakukan pencarian data
kamar berdasarkan kriteria yang ingin dicari. Form
laporan kamar berfungsi untuk menampilkan
laporan hasil dari penginputan data kamar. Adapun
tampilan form pencarian data kamar beserta
reportnya dapat dilihat pada Gambar 29 dan
Gambar.

Gambar 9. Tampilan Form Pencarian Data Kamar

Gambar 10. Tampilan Form Laporan Data Kamar

b.Form Pencarian dan Laporan Data Penyewa
Form pencarian data penyewa adalah form

yang digunakan untuk melakukan pencarian data
penyewa berdasarkan kriteria yang ingin dicari.
Form laporan data penyewa berfungsi untuk
menampilkan laporan hasil dari penginputan data
penyewa. Adapun tampilan form pencarian data
penyewa beserta laporanya dapat dilihat pada
Gambar.

Gambar 11. Tampilan Form Pencarian Data Penyewa
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Gambar 12. Tampilan Form Laporan Data Penyewa

c.Form Pencarian Data Pembayaran Sewa
Form pencarian data pebayaran sewa

adalah form yang digunakan untuk melakukan
pencarian data pembayaran sewa berdasarkan
kriteria yang ingin dicari dan berfungsi untuk
menampilkan laporan pembayaran. Adapun
tampilan form pencarian data pembayaran beserta
laporanya dapat dilihat pada Gambar.

Gambar 13.Tampilan Form Pencarian Data Pembayaran
Sewa

Gambar 14 Tampilan Form Laporan Data pembayaran
Sewa

f.Form Nota Pembayaran Sewa
Form pencarian data pembayaran sewa

adalah form yang digunakan untuk melakukan
pencarian data pembayaran berdasarkan kriteria
yang ingin dicari dan berfungsi untuk menampilkan
laporan pembayaran. Adapun tampilan form
pencarian data pembayaran beserta laporanya dapat
dilihat pada Gambar.

Gambar 15. Tampilan Form Nota Pembayaran Sewa

Gambar 16. Tampilan Form Laporan Nota Pembayaran
Sewa

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat
disimpulkan bahwa:
1. Dalam pembuatan aplikasi ini penulis

menggunakan aplikasi Embarcadero XE2
sebagai pembuatan program dan Microsoft
Access 2007 sebagai databasenya. Dengan
adanya fasilitas message information yang ada
dalam Sistem Informasi Administrasi
Pembayaran Kost Hj. Murni ini, kesalahan
dalam pengolahan data dapat diminimalisir.
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Keamanan data terjamin karena didalam aplikasi
ini tersedia halaman login sehingga tidak semua
pihak bisa mengakses aplikasi Pembayaran ini
tanpa melakukan login.

2. Pada aplikasi ini tersedia juga preview laporan
untuk mempermudah dalam pembuatan laporan
dalam waktu tertentu yang dapat langsung
dicetak. Laporan yang dihasilkan pada aplikasi
ini yaitu laporan data kamar, data penyewa, dan
data pembayaran sewa.

3. Sistem Informasi Administrasi Pembayaran Kost
Hj. Murni Baturaja ini dalam pengolahan
datanya sendiri meliputi, data kamar, data
penyewa, data pembayaran sewa.

4. Dengan adanya sistem informasi ini dapat
meningkatkan jumlah penghuni kost karna data
up too date dan cepat tanpa harus mengecek
kamar dan buka catatan lagi.

5. Dapat Meyakinkan para pengunjung yang
datang dan pergi, karna kuitansi dan data di
cetak secara langsung oleh sistem.

6. SARAN

Sehubungan dengan dengan hal-hal yang telah
di kemukakan di atas dan untuk meningkatkan
keberhasilan Sistem Informasi Administrasi
Pembayaran Kost Hj. Murni Baturaja, maka
diberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Sistem Informasi ini masih berbasis stand alone

yang artinya sistem informasi desktop, tanpa
bisa diakses melalui jaringan internet. Untuk itu
penulis menyarankan bagi yang ingin
mengembangkan Sitem Informasi ini, dapat
menambahkannya agar lebih bisa memenuhi
kebutuhan dalam kepentingan semua pihak yang
terkait.

2. Pada Sistem Informasi ini juga belum
mempunyai backup data atau sering disebut
eksport dan import data seperti pada exel, word
dan pdf. Untuk itu penulis menyarankan juga
bagi yang ingin mengembangkan sistem
pengolahan Pembayaran mempunyai backup
data untuk menghindari kehilangan data serta

mempermudah pemindahan data jika terjadi
keruskan pada komputer.

3. Penulis mengharapkan agar aplikasi ini
dikembangkan menjadi online atau berbasis
web.
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