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ABSTRAK 
 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Pemukiman. Perumahan adalah sekelompok rumah yang berfungsi sebagai hunian 

atau tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan utilitas umum. 

Perumahan menjadi salah satu bentuk sarana hunian yang berkaitan erat dengan 

masyarakat. Perumahan Duta Graha merupakan komplek perumahan yang 

berlokasi di Jalan Pasir Randu, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Tangerang, 

Banten. Menurut data yang tercatat terdapat 179 rumah dengan 164 kepala keluarga 

yang menghuni perumahan Duta Graha. Warga yang tinggal di lingkungan 

Perumahan Duta Graha memiliki kewajiban untuk membayar iuran tiap bulannya 

sesuai dengan kesepakatan bersama. Iuran wajib tersebut dimaksudkan untuk biaya 

keamanan, kebersihan, dan biaya kepentingan lainnya. Terdapat juga permasalahan 

yang muncul dari segi pencatatan keuangannya, seperti proses pencatatan 

pemasukan dan pengeluaran masih menggunakan buku dan kertas yang rentan 

hilang dan rusak, adanya pemasukan dan pengeluaran yang tidak seimbang, serta 

warga yang tidak membayar iuran, karena lambatnya pelayanan iuran dan 

penagihan iuran masih dilakukan secara door to door. Oleh karena itu, untuk 

mengatasi masalah tersebut membutuhkan suatu sistem aplikasi pencatatan 

keuangan iuran warga yang untuk mempermudah pengurus RT dalam mengelola 

data keuangan khususnya pada iuran warga dan juga mempermudah warga yang 

ingin membayar iuran secara online melalui website masing-masing warga. Metode 

pengembangan sistem yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah metode 

Waterfall. Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi pencatatan keuangan iuran 

warga berbasis website, yang dapat membantu pengurus RT dalam mencatat dan 

mengelola keuangan iuran warga, memudahkan warga dalam melakukan transaksi 

pembayaran iuran, dan mempermudah Ketua RT dalam mengawasi keuangan iuran 

warga. 
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