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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu hal yang tidak

terlepas dari kehidupan manusia modern saat ini. Dengan berkembangnya

teknologi infomasi dan elektronik menyebabkan berbagai bidang turut mengalami

peningkatan seperti halnya informasi pada internet seperti tingkat kualitas,

kecepatan, dan kemudahan.

Saat ini internet sudah menjadi sarana komunikasi yang penting dan efektif

untuk memperoleh berbagai sumber informasi. Salah satu media yang digunakan

untuk memperoleh sumber informasi yaitu dengan  berbasis website. Website

yang bisa digunakan dalam segala bidang kemasyarakatan sudah banyak di

implementasikan dan terbukti memberi manfaat untuk masyarakat, salah satunya

di bidang bisnis penyedia layanan tempat tinggal atau rumah kost.

Berdasarkan observasi langsung dan sampling rumah kost di wilayah Kota

Bandar Lampung ditemukan sekitar 71 (tujuh puluh satu) lebih rumah kost baik

yang berupa kamar bedengan dan kamar yang berada di dalam rumah pemilik kost

serta variasi harga yang berbeda-beda berdasarkan bentuk dan fasilitas yang ada

didalam kamar kost. Banyak masyarakat khususnya para pelajar atau mahasiswa

yang akan menjalani studi di luar kota atau luar daerah, sehingga hal tersebut

membuat mahasiswa mencari tempat tinggal sementara untuk di jadikan tempat

tinggal mereka sampai studinya selesai.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik

kost dan penghuni kost di daerah Bandar Lampung, masih ada masyarakat yang
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belum memanfaatkan teknologi informasi untuk pencarian dan pemesanan rumah

kost. Sistem yang sering dipakai, mereka masih harus bertanya kepada teman atau

bertanya langsung kepada pemilik rumah kost untuk membandingkan letak,

fasilitas maupun harga. Bagi pemilik rumah kost masih mempromosikan rumah

kostnya dengan memasang pamflet atau tulisan “Terima kost” di sebuah papan.

Selain itu, hasil pengamatan terhadap sistem informasi pencarian rumah

kost berbasis online, ditemukan beberapa aplikasi online dan situs seperti

olx.co.id dan mamikos.com. Sistem tersebut dapat menyajikan informasi tentang

pencarian rumah kost berdasarkan wilayah dan detail kost seperti alamat, harga

kamar, fasilitas, jenis kost dan nomor kontak pemilik kost. Setelah diamati sistem

tersebut hanya menyedikan menu pencarian rumah kost serta detail kost namun

belum ada  menu pemesanan/booking, sehingga saat pemesanan calon penyewa

masih harus datang langsung menemui pemilik kost. Hal tersebut, tentu menyita

banyak waktu  karena biasanya pemilik kost akan menerima penyewa yang datang

terlebih dahulu.

Berdasarkan permasalahan yang digambarkan di atas, maka yang menjadi

pokok permasalahannya adalah bagaimana membuat suatu Perancangan Sistem

Informasi Pencarian dan Pemesanan Rumah Kost Berbasis Web Studi Kasus Kota

Bandar Lampung, yang nantinya digunakan untuk dapat membantu mahasiswa,

pelajar maupun masyarakat pendatang dalam melakukan pencarian dan

pemesanan rumah kost serta membantu pemilik kost dalam mempromosikan

rumah kostnya di daerah Bandar Lampung. Sistem ini harus dapat memberikan

informasi yang detail dan rinci tentang segala hal yang berhubungan dengan

rumah kost. Sistem ini berisi informasi rumah kost seperti, letak rumah kost,
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gambaran kost, pemilik kost, daftar harga per kost, fasilitas kost dan bagaimana

cara memesan/booking.

1.2    Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah dalam

penelitian ini dirumusakan dalam beberapa pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana membuat sistem informasi yan dapat membantu menemukan

informasi rumah kost yang detail tanpa harus datang langsung ke lokasi.

2. Bagaimana membuat sistem informasi yang dapat membantu proses

pemesanan rumah kost tanpa harus datang menemui pemilik kost.

1.3 Batasan Penelitian

Berdasarkan dari apa yang dipaparkan dalam rumusan masalah, maka

batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem ini hanya menyediakan informasi rumah kost di daerah Kota

Bandar Lampung.

2. Sistem ini hanya menggunakan rute Google Maps.

3. Sistem pemesanan dan pembayaran pada sistem ini menggunakan rekening

bersama.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Membuat sistem informasi pencarian dan pemesanan rumah kost di Kota

Bandar Lampung untuk memudahkan para pengguna dalam mencari

rumah kost dengan mengakses melalui website.

2. Membuat sistem informasi yang bisa dijadikan sebagai media promosi

rumah kost bagi pemilik kost.
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1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Membantu mahasiswa, pelajar maupun masyarakat pendatang menemukan

lokasi rumah kost dengan lebih mudah.

2. Membantu memberikan rekomendasi rumah kost, sehingga diharapkan

dapat memilih rumah kost yang sesuai dengan keinginan pengguna.

3. Membantu pemanfaatan teknologi secara optimal dikalangan penyedia

rumah kost.


