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ABSTRAKSI 

Pada umumnya mahasiswa dalam mencari rumah kos terutama mahasiswa 

barumenggunakan tehnik konvensional, seperti betanya kepada teman, biro kos, 

ataupun bertanya langsung kepada pemilik rumah kos. Ketika mereka bertanya pada 

pihaktersebut pada umumnya mereka bertanya tentang fasilitas rumah kos, biaya 

rumahkos tiap bulan / tahun , dan jarak tempuh antara rumah kos dengan tempat 

kuliah.Sistem yang dibangun nantinya menggunakan google map API java script 

sebagai aplikasi pemetaan. Ditambahkan bahasa pemrogaman PHP dan data base 

MySQL untuk menampung data-data beserta detail dan lokasi tersebut. Aplikasi 

tersebut nantinya dapat diakses melalui browser yang ada di komputer maupun 

browser yang ada di smart phone.Adanya aplikasi pemetaan menggunakan google 

map API yang dapat membantu mahasiswa dalam menentukan pilihan rumah kos. 

Aplikasi pemetaan ini dilengkapi dengan gambar disertai keterangan dari 

rumahrumah kos tersebut, sehingga menunjang keputusan mahasiswa tersebut. 

 

 
Kata  kunci  : Google map api, Google map api web, Google map api 

pencarian kos 
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ABSTRACT 
In common cases, students, especially for new students, are looking for a dorm using a 

conventional techniques, such as: asking to friends, dorm biro, or even to the dorm's 

owner directly. When they ask to those people, generally they ask about dorm's 

facilities, monthly or yearly dorm's rent cost, and the distance between the dorm to the 

university. The system built will use Google Map API Java Script as mapping 

application. In addition, PHP programming language and MySQL database will be 

added to store the detail data and the location. This application can be accessed by using 

browser in both computer and smartphone. By the existence of mapping application 

using Google Map API helps students to decide which dorm that they will choose. This 

mapping application is equipped with pictures and detail data of the dorm, so that it will 

support students's decision.  

Keyword : Google map API, Google map API web, Google map API search kos 
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PENDAHULUAN 

 
Pada umumnya mahasiswa dalam 

mencari rumah kos terutama 

mahasiswa baru menggunakan tehnik 

konvensional, seperti betanya kepada 

teman, biro kos, ataupun bertanya 

langsung kepada pemilik rumah kos. 

Ketika mereka bertanya pada pihak 

tersebut pada umumnya mereka 

bertanya tentang fasilitas rumah kos, 

biaya rumah kos tiap bulan / tahun , 

dan jarak tempuh antara rumah kos 

dengan tempat kuliah. Hambatan yang 

terjadi adalah waktu yamg dibutuhkan 

bisa sangat lama karena harus 

mengunjungi tempat dan 

membandingkan dengan pilihan yang 

lain. Oleh karena itu dibutuhkan 

sistem yang lebih efisien agar 

mahasiswa dapat menentukan pilihan 

rumah kos yang sesuai dengan pilihan 

mereka dengan waktu yang  relatif 

lebih singkat. 

Metode penelitian yang 

dilakukan adalah pertama mensurvei 

lapangan untuk mendapatkan data-data 

yang diperlukan untuk membuat 

sistem tersebut. Kedua adalah 

melakukan proses quisoner untuk 

mendapatkan variabel-variabel yang 

biasanya digunakan mahasiswa dalam 

pemilihan rumah kos. Sistem yang 

dibangun      nantinya     menggunakan 

google map API java script sebagai 

aplikasi pemetaan. Ditambahkan 

bahasa pemrogaman PHP dan data 

base MySQL untuk menampung data- 

data beserta detail dan lokasi tersebut. 

Aplikasi tersebut nantinya dapat 

diakses melalui browser yang ada di 

komputer maupun browser yang ada di 

smart phone. 

Yang diharapkan nantinya, 

sebuah aplikasi pemetaan 

menggunakan google map API yang 

dapat membantu mahasiswa dalam 

menentukan pilihan rumah kos. 

Aplikasi pemetaan ini dilengkapi 

dengan gambar disertai  keterangan 

dari rumah-rumah kos tersebut, 

sehingga menunjang keputusan 

mahasiswa tersebut. Dilengkapi 

dengan menu filter berdasarkan 

kategori tertentu untuk lebih  

membantu mahasiswa medetailkan 

pilihan rumah kost yang diinginkan. 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
Telaah ini digunakan sebagai bahan 

perbandingan antara penelitian yang 

sudah dilakukan dan yang akan 

dirancang oleh peneliti. Beberapa 

telaah penelitian tersebut diantaranya: 

Ary Mazharuddin S (2012) dalam 

jurnal yang berjudul Layanan 

Informasi  Kereta  Api Menggunakan 



GPS, Google Maps, dan Android. 

menjelaskan Google map merupakan 

fasilitas dari google untuk layanan 

pemetaan berbasis web. Google map 

mempunyai kemampuan untuk 

banyak layanan pemetaan dalam 

bentuk web. Google map memiliki 

sifat server side, yaitu server google 

yang dimanfaatkaan oleh pengguna 

yang telah tersimpan peta. Google 

map api merupakan library yang 

mempunyai bentuk javascript. 

Javascript dalam google map berguna 

untuk memodifikasi peta. Untuk 

membangun suatu sistem informasi 

yang memanfaatkan google map di 

mobile device dan desktop akan 

digunakan google map javascript api 

v3.0 yang mempunyai  kelebihan 

lebih cepat dari versi sebelumnya 

[10]. 

Nurul Azmi (2013) dalam jurnal yang 

berjudul Pemanfaatan google API 

Pada Website Pariwisata Framework 

Codeignter mengatakan Google Maps 

adalah sebuah jasa peta globe virtual 

gratis dan online disediakan oleh 

Google dapat ditemukan di 

http://maps.google.com. Google 

Maps menyediakan gambar resolusi 

tinggi satelit untuk daerah perkotaan 

sebagian besar di Amerika Serikat 

(termasuk Hawaii, Alaska, 

PuertoRico,  dan  US  Virgin Islands), 

Kanada, dan Inggris, serta sebagian 

bagian dari Australia dan banyak 

negara lainnya. 

Seperti banyak aplikasi web lainnya 

Google, Google Maps menggunakan 

JavaScript secara ekstensif. Beberapa 

tujuan dari penggunaan Google Maps 

API adalah untuk melihat lokasi, 

mencari alamat,  mendapatkan 

petunjuk mengemudi dan lain 

sebagainya. Hampir semua hal yang 

berhubungan dengan peta dapat 

memanfaatkan Google Maps. 

Wardhana Adhi Teguh.(2012) 

melakukan penelitian Perancangan 

Aplikasi Pengolahan Report untuk 

Sales Marketing Web dengan 

Penerapan Google Maps API (Studi 

Kasus;PT. Gunung Jati). Dalam 

penelitian ini menggunakan fitur 

Google map api adalah fitur baru 

google yang dapat digunakan oleh 

penggunanya secara gratis. Setiap 

orang mempunyai kesempatan untuk 

memakai dan mengembangkan 

tekhnologi tersebut secara free. Selain 

itu juga dapat memberikan fasilitas- 

fasilitas kedunia dengan google map. 

Fasilitas-fasilitas itu dinamakan 

dengan google map api. Google map 

api bias dibuat dan dirancaang sebuah 

aplikasi peta digital yang bagus dan 

handal. Sampai sekaraang google map 

http://maps.google.com/


sudah sampai versi 3.0 dalam 

perkembangan setiap versi diharapkan 

akan selalu memiliki peningkatan 

kinerja yang lebih baik dari versi 

sebelumnya. 

Setiyawan Hendri (2013), dalam 

penelitiannya dengan tema Sistem 

informasi tempat kost di sekitar 

univeritas muhammadiyah surakarta 

berbasis web. Dalam pembuatan 

aplikasi ini software yang digunakan 

adalah appServ untuk menjalankan 

web servernya, MySql untuk 

pengelolaan database, Adobe 

Dreamweaver CS5, bahasa 

pemrograman yang digunakan yaitu 

html, php, dan javascrpt. Hasil dari 

sistem ini dapat membantu mahasiswa 

dalam mencari tempat kost yang  

sesuai secara online, serta dapat 

memberikan kemudahan bagi pemilik 

kost dalam mempromosikan tempat 

kostnya secara maksimal 

Setyawan Fajar (2015), dalam 

penelitiannya yang berjudul 

pengembangan sistem informasi 

pemesanan dan pembayaran tempat 

kost kawasan ums berbasis web 

dengan html5. Metode yang digunakan 

yaitu System Development Life Cycle 

(SDLC) dengan model  Waterfall. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

website ini dapat berjalan dengan  baik 

dan kompatibel pada web browser 

mozila firefox dan google chrome. 

Berdasarkan perhitungan prosentase 

hasil kuisioner menunjukan bahwa 

66,6% sangat setuju bahwa sistem 

informasi ini dapat mempermudah 

dalam mencari kost. 

METODELOGI PENELITIAN 

Metode perancangan merupakan suatu 

metode yang digunakan untuk 

menentukan tahapan dalam 

perancangan sistem. Setelah  

ditentukan metode maka tahapan 

berikutnya adalah perancangan secara 

umum dan detail yang meliputi 

bagian-bagian dari sistem. 

Penulis  menggunakan  metodologi 

penelitian dalam membangun aplikasi 

pemetaan rumah kos di sekitar UMS 

berbasis  google  map API dengan 

menggunakan metode waterfall 

Metode waterfall yaitu metode yang 

menggunakan pendekatan  secara 

sistematis dan urut mulai dari level 

mendefinisikan  kebutuhan  sistem 

sampai maintenance. Setiap fase pada 

Waterfall dilakukan secara berurutan 

namun kurang dalam iterasi pada 

setiap level (Pressman, 2005). Metode 

waterfall memiliki beberapa tahapan 

yaitu: 

1. Mendefinisikan kebutuhan yang akan 

digunakan dalam pembangunan sistem 

pencarian kos 



2. Menganalisa kebutuhan yang telah 

disiapkan apakah sudah sesuai atau 

tidak 

3. Perancangan sitem, meliputi : 

flowchart, diagram konteks, data flow 

diagram dan perancangan interface 

4. Melakukan proses pembuatan aplikasi 

sistem pencarian kos 

5. Mengujikan sistem pencarian kos 

apakah sudah sesuai dengan 

perancangan sistem pada tahap ketiga 

6. Implementasi dan pemeliharaan sistem 

pencarian kos. 

 

ANALISA   

Hasil pengujian dari aplikasi ini dapat 

dilihat dari hasil dibawah : 

Sistem yang dibangun kali ini adalah 

sistem pemetaan kos berbasis web 

dengan google map API sebagai 

aplikasi pemetaan.Dengan 

menggunakan koordinat garis bujur 

dan garis lintang lokasi kos tersebut 

sistem dapat mengolah informasi yang 

dibutuhkan pengguna dengan 

tepat.Dalam aplikasi pemetaan ini 

masing-masing lokasi kos juga 

dilengkapi dengan data fasilitas- 

fasilitas yang membantu pengguna 

dalam menyesuaikan fasilitas-fasilitas 

yang diinginkan. 

Sistem ini dapat diakses  oleh 

pengguna dimana dan kapan saja, 

pengguna    hanya    perlu     membuka 

notebook atau komputer yang dia 

milliki kemudian mengakses 

aplikasi pemetaan kos 

tersebut.Selain melakukan 

pencarian pengguna juga dapat 

menambahkan pertanyaan seputar 

tentang kos tersebut.Apabila ada 

penghunin kos yang ingin 

menambahkan riview kos yang 

dia tinggali cukup dengan 

mencari kos yang ditempati 

kemudian menambah kotak 

riview yang telah disediakan.Bagi 

pemilik kos yang kosnya belum 

terdaftar dalam aplikasi dapat 

menambahkan kos yang dimiliki 

dengan sebelumnya mendaftar 

terlebih dahulu kepada aplikasi 

pemetaan ini. 

 

Halaman awal 

Halaman awal ini berisi dari 

kotak pencarian berdasarkan 

nama kos, pencarian detail kos 

berdasarkan budget awal, budget 

akhir, jenis pembayaran, jenis 

kos, pilih fasilitas berdasarkan 

kamar mandi dalam, tempat tidur, 

lemari, ac, dapur umum, 

pencarian kos terdekat 

berdasarkan lokasi kampus, sign 

in yang digunakan pengguna, 

admin, maupun pemilik kos. 

Halaman ini juga menampilkan 

data kos secara acak sejumlah 6 

buah kos. 



 

 
 

 

Gambar 1 Halaman Awal 

 

 
Halaman detail 

Halaman detail ini berisi dari : 

1. Nama kos : Nama kos ini berisi 

dari detail nama kos tersebut 

2. Pemilik : Pemilik kos ini berisi 

nama dari pemilik kos tersebut 

3. Alamat : Alamat kos ini berisi 

alamat dari kos tersebut 

4. No hp : No hp ini berisi no hp 

yang bisa dihubungi untuk 

memesan kos atau informasi 

seputar kos tersebut 

5. Gambar lokasi pemetaan : 

Menunjukan lokasi dari kos 

tersebut dari garis lintang dan 

garis bujur yang ditampilkan 

dalam bentuk peta yang 

dihasilkan oleh google map 

API 

6. Gambar kos : Menunjukan 

gambar atau foto kos dan 

fasilitas-fasilitas kos tersebut 

7. Deskripsi kos : Menjelaskan 

keterangan singkat dari kos 

8. Detail kamar : Menjelaskan 

tentang fasilitas kamar yang 

dimiliki kos tersebut 

9. Kirim Pertanyaan : Pengguna 

aplikasi ini  dapat 

mengirimkan  pertanyaan 

sekitar kos atau fasilitas kos 

pada kotak yang tersedia di 

aplikasi 

10. Komentar penghuni :  

penghuni kos dapat 

mengirimkan riview kos yang 

dia tempati. 

 

             



 

 

Gambar 2 Halaman Detail 

 

 

 Menu pencarian nama kos 
 

 
Gambar 3 

Menu Pencarian nama kos 

Dalam menu ini pengguna dapat 

memasukkan nama kos yang 

diinginkan.Setelah user menekan 

tombol cari user akan dibawa menuju 

halam hasil pencarian berdasarkan 

hasil nama kos tersbut. 

 

 
Gambar 4 Result Menu Pencarian 

nama kos 

Menu pencarian detail kamar kos 

Dalam menu ini pengguna dapat 

mencari fasilitas kos berdasarkan : 

1. berdasarkan budget awal 

2. budget akhir 

3. jenis pembayaran 

4. jenis kos 

5. pilih fasilitas 

6. berdasarkan kamar mandi 

dalam 

7. tempat tidur 

8. lemari 

9. ac 

10. dapur umum 
 

 

 
Gambar 5 Menu pencarian detail 

kamar kos 

 

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian melalui 

perancangan, pembangunan dan 

implementasi Aplikasi pemetaan 

rumah kos di sekitar UMS berbasis 

google map API maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 



1. Berhasilnya dibuat sebuah 

aplikasi pemetaan 

menggunakan google map API 

yang dapat membantu 

mahasiswa dalam menentukan 

pilihan rumah kos 

2. Aplikasi yang dibangun dapat 

dibuka menggunakan media 

notebook maupun personal 

computer menggunakan 

browser Mozilla maupun 

google chrome 

3. Aplikasi yang dibagun 

memiliki fungsi antara lain : 

a. Melihat detail kos 

b. Melakukan pertanyaan 

untuk kos 

c. Melakukan testimony 

untuk kos 

d. Melakukan pendaftaran 

pemilikkos agar dapat 

mengelola kos 

4. Aplikasi dapat menentukan 

jarak terdekat kos-kos dari 

sebuah kampus 

 

Pembahasan 

Perbedaan dari aplikasi sebelumnya 

yang ditulis atau dibuat oleh Fajar 

Juli Setiawan dan Hendri Setiawan, 

aplikasi ini ditambah dengan fitur 

pencarian fasilitas umum yang berisi 

data masjid dan fasilitas kesehatan. 

Dalam aplikasi ini user bisa 

memberikan review terhadap kos 

yang akan dipilih atau yang ingin 

ditempati, bukan hanya user yang 

dapat memberikan komentar tapi bagi 

penghuni kos atau rumah kos dapat 

mengirimkan komentar terhadap kos 

yang ditempati. Terdapat menu 

pencarian kos terdekat dari kampus 

ke rumah kos. Terdapat menu 

pencarian detail kamar kos yang 

berisi bugdet minimal, budget 

maksimal, jenis kos, jenis 

pembayaran dan pilih fasilitas kamar. 
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