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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

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. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut adalah 

Mempermudah dan mempersingkat waktu bagi mahasiswa baru atau 

mahasiswa yang ingin mencari rumah kos disekitar UMS dengan waktu yang 

singkat ?. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Aplikasi yang dibuat berisi data-data rumah kos disertai dengan jarak tempuh 

antara rumah kos dengan tempat kuliah dan ditambahkan gambar disertai 

keterangan dari rumah-rumah kos tersebut. 

1. Isi dari aplikasi ini antara lain : 

a. Halaman Login 

1) Halaman login administrator 

2) Halaman login pengunjung  

3) Halaman login pemilik kos 

b. Menu Utama 

1) Menu utama administrator : 

 Penambahan data kos, edit, delete 

 Menu pengelolaan data user 

2) Menu utama pengunjung : 

 Gambar peta yang berisi lokasi-lokasi rumah kos yang telah 

didaftarkan administrator 

 Menu pencarian rumah sesuai dana yang dimiliki 

 Menu komentar unutk rumah kos yang diinginkan 

3) Menu utama pemilik kos 

 Penambahan data kos 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah aplikasi pemetaan 

menggunakan google map API yang dapat membantu mahasiswa dalam 

menentukan pilihan rumah kos. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Mahasiswa 

Aplikasi ini dapat membantu para mahasiswa untuk mencari rumah kos 

dengan waktu yang singkat tanpa harus melihat langsung rumah-rumah 

kos. 

2. Bagi Pemilik rumah kos 

Manfaat yang didapat bagi pemilik rumah kos adalah dapat mempermudah 

menginformasikan fasilitas-fasilitas rumah kos, biaya rumah kos tip bulan / 

tahun dengan mudah dan cepat. 

 

 

 


