
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Universitas yang berada di kota Pekanbaru baik Negeri maupun swasta 

setiap tahun ajaran baru menerima banyak mahasiswa baru. Berdasarkan data dari 

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, jumlah mahasiswa baru terus mengalami 

peningkatan. Hal ini mengakibatkan aktivitas pencarian tempat tinggal atau 

hunian seperti kos dan rumah kontrakan akan tinggi setiap awal tahun ajaran baru. 

Dari hasil wawancara dengan sepuluh orang mahasiswa, ada lima 

permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam mencari kos atau kontrakan, 

yaitu: terbatasnya informasi tentang kos atau kontrakan yang masih kosong, 

kondisi serta fasilitas kos atau kontrakan tidak tergambar dengan jelas, harga yang 

kurang sesuai dengan kemampuan mahasiswa, keamanan lingkungan kos tidak 

diketahui secara jelas dan lokasi kos atau kontrakan tidak tergambar dengan jelas. 

Permasalahan tentang terbatasnya infomasi kos dan kontrakan dikarenakan 

informasi yang didapat oleh mahasiswa saat ini hanya pamflet yang ditempel 

dipinggir jalan atau didepan kos dan informasi dari teman-teman mahasiswa 

tersebut. Mahasiswa juga membutuhkan informasi tentang kondisi dan fasilitas 

yang ada di kos atau kontrakan, seperti: luas kamar, jumlah kamar, fasilitas 

kamar, fasilitas umum, parkir, dan akses lingkungan. Mahasiswa juga 

membutuhkan informasi tentang harga kos atau kontrakan, karena ekonomi setiap 

mahasiswa berbeda. Pola pikir mahasiswa juga berbeda, seperti ada mahasiswa 

yang tidak masalah harga mahal yang peting dekat dengan kampus dan ada juga 

yang tidak masalah lokasi kos atau kontrakan jauh dari kampus asal harga murah. 

Keamanan kos atau kontrakan menjadi faktor penting bagi mahasiswa, karena 

mahasiswa tidak ingin kehilangan akan barang-barang berharga yang dimilikinya. 

Mahasiswa juga membutuhkan lokasi kos atau kontrakan secara jelas, karena 

tidak semua mahasiswa mengetahui secara jelas lokasi kos dan kontrakan hanya 

sebatas informasi alamat yang ada di pamflet. Tidak tergambar jelas dan perlu 
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bertanya-tanya kepada orang lain untuk menemukan lokasi kos dan kontrakan 

tersebut. 

Dari hasil wawancara dengan lima orang pemilik kos atau kontrakan, ada 

beberapa masalah yang dihadapi pemilik kos yaitu: sulitnya pemilik kos dalam 

mempromosikan kos atau kontrakan, mengeluarkan budget berulang-ulang,  

membutuhkan waktu cukup lama untuk kamar yang kosong. Permasalahan 

tentang sulitnya pemilik kos dalam mempromosikan kos atau kontrakan karena 

masih menggunakan cara lama seperti, memberikan informasi kepada mahasiswa 

agar menyampaikan bahwa adanya kamar kosong, membuat pamflet untuk 

ditempel pada kos atau kontrakan. Pemilik kos dan kontrakan juga mengeluarkan 

budget secara berkala, itu semua karena pamflet yang ditempel sudah rusak yang 

disebabkan oleh, cuaca yang ekstrem hujan, angin, adanya anak-anak yang iseng 

melempari pamflet yang telah dibuat oleh pemilik kos atau kontrakan. Dengan 

masalah yang telah diuraikan tersebut, pemilik kos membutuh waktu cukup lama 

untuk memenuhi kamar yang kosong, jika masalah-masalah yang ada tidak 

diatasi. 

Menurut Bernhardsen (2002) sistem informasi geografis (SIG) merupakan 

suatu sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, 

menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisa dan menghasilkan data 

bereferensi geografis atau data geospatial untuk mendukung pengambilan 

keputusan dan perencanaan dan pengolahan seperti penggunaan lahan, sumber 

daya alam, lingkungan transportasi, perencanaan fasilitas kota, dan pelayanan 

umum lainnya. 

Dari pemasalahan diatas maka diusulkan sebuah sistem informasi 

pemetaan lokasi kos atau kontrakan yang sesuai dengan kriteria yang digunakan 

mahasiswa. Dengan memanfaatkan fitur smartphone android yaitu google map 

merupakan jasa peta globe virtual dan online, serta ketersediaan global 

positioning system (GPS) pada smartphone android.  

Penelitian tentang lokasi kos sudah pernah dilakukan peneliti sebelumnya 

oleh Afwan (2013) dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Lokasi 

Rumah Kos Berbasis Android di Pekanbaru”. Dapat ditarik kesimpulan sistem 
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informasi yang dibuat sudah bagus dapat menampilkan list kos, namun masih 

terbatas pada kos belum terdapat kontrakan dan tidak dapat mecari berdasarkan 

kriteria yang diinginkan. Kedua penelitian yang dilakukan oleh Erry Maricha Oki 

Nurharyanto (2013) dengan judul “Perancangan Aplikasi Mobile Pencarian 

Lokasi Penyewaan Rumah Kos Berbasis Android di Kota Yogyakarta”. Dapat 

ditarik kesimpulan penelitian ini untuk memudahkan mahasiswa Yogyakarta 

dalam pencarian kos sesuai dengan fasilitas yang ada, karena banyak nya fasilitas, 

lokasi yang kurang strategis, jauh dari transportasi dan harga kos kurang sepadan 

seperti iklan yang ditempel di jalan. Ketiga penelitian yang dilakukan oleh 

Anindito, dkk (2012) dengan judul “Perancangan Aplikasi Mobile Directory 

Yogyakarta Berbasis Android”. Dapat ditarik kesimpulan penelitian ini untuk 

memudahkan wisatawan dalam mencari lokasi tempat wisata yang ada di 

Yogyakarta serta memberikan informasi dengan lengkap menggunakan aplikasi 

berbasis android yang menampilkan google map dan GPS. Ke empat penelitian 

yang dilakukan Nasution, dkk (2010) dengan judul “Aplikasi Pencarian Lokasi 

Rumah Kos Berbasis Mobile”. Dapat ditarik kesimpulan penelitian ini untuk 

mempermudah mahasiswa baru dalam mencari lokasi tempat rumah kos dengan 

bantuan perangkat mobile dan software yang berada di sekitar Universtitas Wijaya 

Kusuma Surabaya dilengkapi rute menuju lokasi rumah kos menggunakan GPS 

dan google map sebagai dasar peta digital. Ke lima Astuti, dkk (2015), dengan 

judul “Membangun Aplikasi Web dan Mobile Android Untuk Media Pencarian 

Kos Menggunakan Phonegap dan Google Maps API”. Dapat ditarik kesimpulan 

penilitian ini untuk memudahkan mahasiswa berasal dari luar kota Samarinda 

untuk memilih kos sebagai tempat tinggal tanpa harus mendatangi satu persatu 

pemilik kos, aplikasi android dapat mempermudah mengakses di mana saja dan 

lokasi kos menggunakan peta dari google map api. 

Sistem informasi yang diusulkan memiliki empat kriteria yaitu: 

Universitas, Tipe (kos atau kontrakan), Jenis Kelamin (pria atau wanita), Harga. 

Dengan begitu setiap mahasiswa dapat dengan mudah untuk menentukan hunian 

seperti apa yang diinginkan dan pastinya dengan sudah mengetahui harganya, 

berbeda dengan yang biasa dilakukan mahasiswa pada umumnya yaitu menelpon 
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pemilik setelah itu negosiasi harga kalau sesuai maka pencarian pun dilakukan 

kembali.  

Dengan adanya uraian permasalahan diatas, penulis bermaksud untuk 

mengangkat penelitian kedalam suatu topik Tugas Akhir dengan judul “Sistem 

Informasi Pemetaan Lokasi Kos Dan Kontrakan Untuk Mahasiswa Di Pekanbaru 

Berbasis Mobile”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diambil 

sebuah rumusan masalah yaitu ”Bagaimana membangun Sistem Informasi 

Pemetaan Lokasi Kos dan Kontrakan Untuk Mahasiswa Di Pekanbaru Berbasis 

Mobile”. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini agar tidak menyimpang dan 

sesuai yang telah direncanakan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan berfokus pada lokasi kos dan kontrakan 

mahasiswa-mahasiswi yang melakukan studi di empat universitas yang 

berada di Pekanbaru yaitu Universitas Riau, Universitas Islam Negri 

Sultan Syarif Kasim Riau, Universitas Lancang Kuning, dan Universitas 

Islam Riau. 

2. Dalam sistem terdapat empat kategori yaitu Universitas, tipe (kos atau 

kontrakan), jenis kelamin (putra atu putri) dan harga. 

3. Perancangan ini menggunakan object oriented analys desaign (OOAD) 

dengan tools unifield modeling language (UML) 

4. Tools yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi ialah android 

developer tools (ADT Bundle). 

5. Engine yang digunakan dalam menampilkan mapping pada Sistem 

Informasi Pemetaan Lokasi Kos atau Kontrakan Universitas Di Pekanbaru 

Berbasis Mobile menggunakan google map API sebagai map server. 
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6. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam proses pembuatan sistem ini 

adalah hypertext pre-processor (PHP) dan menggunakan PHPMyadmin 

(MySQL Engine) sebagai tempat penyimpanan data terpusat. 

7. Model pemetaan sistem informasi yang digunakan adalah raster. 

8. Pengembangan sistem dengan mengunakan waterfall. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang dapat diambil dari penetilian ini adalah menghasilkan 

sistem informasi pemetaan lokasi kos dan kontrakan untuk mahasiswa di 

Pekanbaru berbasis mobile yang bisa memberikan informasi mengenai kos atau 

kontrakan dalam segi lokasi, harga berdasarkan kriteria yang diinginkan. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Mempermudah para mahasiswa dalam menentukan kos atau kontrakan 

yang diinginkan berdasarkan Univesitas yang ada di Pekanbaru. 

2. Membantu bagi para penyedia jasa layanan kos dan kontrakan dalam 

memasarkan atau periklanan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I     PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan latar belakang dari pemilihan topik, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat dan sistematika 

penulisan.  

BAB II    LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas teori-teori yang berhubungan dengan 

pembahasan Tugas Akhir. Teori yang diangkat yaitu mengenai teori-

teori tentang sistem informasi pemetaan lokasi kos dan kontarakan 

untuk mahasiswa di Pekanbaru berbasis mobile. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metodologi penelian yang digunakan dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini. 
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BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi pembahasan mengenai kebutuhan sistem, yang terdiri 

dari: unified modeling langue (UML), user interface, perancangan 

menggunakan pendekatan berorientasi objek. 

BAB V    IMPLENTASI DAN PENGUJIAN 

               Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi yang terdiri dari 

batasan implementasi, lingkungan implentasi, hasil implementasi. 

Berikutnya dilakukan pengujian terhadap hasil implentasi dan ditarik 

kesimpulan dari pengujian. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan tentang 

sistem informasi pemetaan lokasi dan kontrakan untuk mahasiswa di 

Pekanbaru berbasis Mobile. 


