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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Manusia zamani sekarang menginginkan segala sesuatu secara instan dan 

mudah mendapatkanninformasi melalui teknologi yang semakin maju dan 

berkembang diera moderen ini. Sebelum berkembangnya teknologi masyarakat 

merasa sangat kesusahannuntuk menemukan tempat, mencarik penginapan, 

mencari tempat tinggalndan mengetahui harga hotel, makanan dan lain lain. 

Dierakmodernkininpakarnteknologiktelah menciptakan aplikasi yang 

memudahkan manusia untuk mencari tempat, mencari tempat penginapan, 

mencari apartemenndannmebandingkankharga terendahphingga harga tertinggi 

dan lain sebagainya. Berikutoadalahgbeberapancontoh aplikasi yang 

memudahkannmasyarakatnuntuknmencari hotel, apartemen, ojek dan lain lain: 

1. Traveloka dannTiket.com  

Traveloka dannTiket.com adalah salah satu perusahaan yang bergerakl 

dibidangnpenjualan tiket pesawat, kerta, pemesanan hotel, apartemen 

dan lain-lainnsecara onlinekserta terdapat informasinyang sangat detail.  

Kelebihanntraveloka dan tiket.com. 

1. Pencarianntiket dan hotel lebih mudah dan cepat. 

2. Terdapatnpenjelasan penggunaanktraveloka itu sendiri. 

3. Mudahndalam pembayaran. 

4. Cepatndalam memberi informasi. 

5. Kerjansama dengan maskapai dan hotel sehingga mudah dalam 

informasi. 

6. Hematndalam penggunaan kertas. 

7. E-tiket tidak akan hilang. 
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Gambar 1. 1. aplikasi traveloka 

 

  

Gambar 1. 2 aplikasi tiket.com 

2.Gojek dan Grab 

Gojek dan Grab adalah salah satuoperusahaan yangnbergerak dalam 

layanan ojekodimana saja kapan saja dankuntuknsiapa saja yang 
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membutuhkanusecara online. Gojek sudah tersedia diseluruh daerah yang 

ada di Indonesia, selain untuk mengantargoranghkesuatuntempatlgojek 

juga dapat melayanikuntuknmengirimannbarang, pesannantar makanan 

dan lainnsebagainya serta penguna dapatnmengetauhinberapa tariffyang 

harus dibayar. 

Kelebihanagojek dan grab: 

1. Asli buatan Indonesia. 

2. Proses pemesananhcepat 

3. Jenis pelyanan adanbanyak sesuai dengan kebutuhan (GoSend, 

GoGlam, GoFood,nGoclean, dan lain-lain) 

4. Jika ada keluhan vianTwitter, admin siapnmerespon dengan cepat. 

5. Driver mudah ditemukanndan cepat merespon. 

6. Pembayaran bisanmengunakan Go-Cash atau Go-Pay tidak harus 

menggunakan uangncash. 

7. Tarif sudah Fixed price. Penmabahan tariff hanya terjadi saat rush 

hour. 

 

Gambar 1. 3 Aplikasi gojek 
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Gambar 1. 4 Aplikasi grab 

Sehubungan dengannsemakin berkembangnya teknologi informasi 

mengajak paranmasyarakatndalam memanfaatkan teknologi tersebut 

dengan semaksimalnmungkin dari segala segi kehidupan. Informasi 

tentunya bermacam-macam,nsalah satunyanadalah untuk para mahasiswa 

yang mejalani pendidikannditempat yangkjauh dari tempat asal. Untuk itu 

mahasiswa harus segeranmencari tempat tinggal untuk dijadikan domisili 

sampainselesai melakukannpendidikan.  

Berdasarkannstudi kasus daerah Universitas Katolik Soegijapranata. 

Banyaknya mahasiswandari berbagai daerah yang berasal dari luar daerah 

Semarang sedangnmenempuh pendidikan di Universitas Katolik 

Soegijapranata, Mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah 

sangatmmembutuhkanntempat tinggal yang aman dan nyaman seperti kos 

sehingganpencarinkosnmerasa nyaman tinggal disuatu kos. Pencarinkos 

merasankesulitannsaat mencari kos, yang dilakukannpencari kos saat 

mencari kos adalahndenganncara door to door, bertanya pada kenalan atau 

masyarakatnsekitar,nserta,nmelihat brosur yang ditempel di tiang - tiang 

pinggir jalanmuntuknmendapatkan informasi tentang kos. Namun hal itu 

sangatlah tidaknefektifnkarnanmenyita waktu dan tenaga serta akan 

merusak lingkungan.nSementara jumlah ketersediaan kos terkadang tidak 
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sebanding dengannjumlahhpencari kos, selain itu pencari kos 

kebingunganndannharus segera mendapat tempat tinggal. Selain itu 

pencari kos jugantidak bisa melihat keadaanhyang ada dikos, baik itu 

harga, ketersediaannkamar, maupun fasilitas yang disediakan. Dari 

permasalahan yangnada dapat disimpulkan bahwa betapa susahnya 

mahasiswa untuknmenemukan tempat tinggal yang aman dan nyaman 

fakta tersebutnmerupakannsuatukpermasalahan yang dihadapi saat ini. 

Maka dengannberkembangnyamteknologi yang ada pada masa sekarang, 

aplikasi pencari kosndiarea kampus Unika sangat dibutuhkan  

Pembuatannaplikasi ininsangat membantu baginmahasiswa karna belum 

adanya aplikasi pencarinkos berbasis androidnselain itu memberi nilai 

positif bagi masyarakatnpegguna smartphone agar dapat 

menggunakannsmartphonendengan baikndan bermanfaat. 

Berdasarkan pemasalahanndiatasndilakukan survei sebelum memulai 

pembuatan aplikasi pencari kos, berikutnbebrapa pertanyaannyang 

diajukannkepada pencari kos: 

1. Informasi pengguna smartphone. 

Pada gambar 1.5 diagram dibawah menujukkan hasil dari 30 responden 

pencari kos menyatakan 100% memilih Ya dengan pernyataan “saya memiliki 

smartphone”. 

 

Gambar 1. 5 kuisioner pre test “saya memiliki smartphone” 
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2. Informasi tentang pemakaian internet  

Pada gambar 1.6 diagram dibawah menujukkan hasil dari 30 responden 

pencari kos menyatakan 100% memilih Ya dengan pernyataan “saya pengguna 

internet”. 

 

Gambar 1. 6 kuisioner pre test “saya pengguna internet” 

3. Informasi tentang pentingnya aplikasi untuk mencari kos 

Pada gambar 1.7 diagram diatas menunjukkan hasil dari 30 responden 

pencari kos menyatakan 79,3% memilih Ya dan 20,7% memilih Tidak dengan 

pernyataan “saya membutuhkan aplikasi untuk pencariannkos”. 

 

Gambar 1. 7 kuisioner pre test “saya membutuhkan aplikasi untuk pencarian 

kos 

Penelitian mempunyai tujuan dalamnpembuatan aplikasi pencari kos berbasis 

android yaitu untuk memberi kemudahan bagi pencari kos untuk mendapatka informasi 

dengan cepat dan tanpa membuang waktundalam mencari kos sertanpencarian kos 
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dapat dilakukan melaluinandroid kapan sajandan dimana saja, sertaninformasi detail 

mengenai lokasi, tarif dannfasilitas yang dibutuhkannpencari.nAplikasi tersebut 

dilengkapi dengannfitur Global Pasition System (GPS) 

dalamnmengaplikasikannsistem tersebut dannbagi pemilik kosnaplikasi ini dapat 

menjadi media alternatif untuk mempromosikanmkos yangnmerekankelola. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang didapat makandapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Dibutuhkan aplikasi pencari kos untuk mempermudah mahasiswa 

mencari kos di area unika. 

2.  Dibutuhkan rancangan untuk membuat aplikasi pencari kos untuk 

area unika. 

3. Dibutuhkan cara agar Aplikasi pencarian kos berguna bagi 

mahasiswa dan pengelola kos dan terus digunakan. 

1.3   Tujuan Penelitian 

1. Merancang aplikasi pencari kos yang memudahkan mahasiswa mencari 

kos diaera unika. 

2. Membuat aplikasi pencari kos diarea unika. 

3. Mengetahui kegunaan aplikasi pencari kos bagi mahasiswa dan 

pengeola kos.  

 

 

 

 

 

 

 


