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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar belakang 

Rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan manusia 

untuk dapat bertahan hidup baik dari cuaca yang ektrim, gangguan hewan buas, 

dan maupun ganguan dari bahaya lainnya dalam kehidupan sosial. Setiap individu 

memiliki kebutuhan dan selera yang berbeda-beda dalam memilih tempat tinggal, 

dimana ada yang nyaman dengan tinggal di rumah pribadi, kontrakan, kos - kosan 

atau  apartemen. 

 Rumah sewa atau yang sering disebut kontrakan atau kos - kosan adalah 

tempat tinggal yang disewakan oleh pemilik rumah kepada orang lain. Kontrakan 

merupakan sebuah usaha yang banyak diminati oleh masyarakat, khususnya 

masyarakat di Kecamatan Belinyu. Akan tetapi Pemilik kontrakan di Kecamatan 

Belinyu namun masih untuk mengiklankan atau mempromosikan kontrakan yang 

akan disewakan secara tradisional. Hal ini mengakibatkan kontrakan tersebut sulit 

ditemukan oleh calon penghuni kontrakan, sehingga kontrakan tidak berpenghuni 

untuk sementara waktu, ketika penghuni sebelumnya keluar. 

 Penggunaan teknologi mobile merupakan salah satu solusi yang efektif 

dan efesien untuk mempromosikan kontrakan. Hal ini dikarenakan perkembangan 

teknologi mobile dewasa ini sangatlah pesat di berbagai bidang, dimana teknologi 

dan informasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dikehidupan 

masyarakat saat ini. Teknologi informasi tersebut kemudian digunakan dalam hal 

pemasaran di kehidupan masyarakat, agar informasi yang disediakan akan cepat, 

tepat dan akurat. Perangkat mobile berbasis android dipilih karena pangsa 

pasarnya luas, open – source, praktis, dan mobilitasnya tinngi. Dibandingkan 

sistem oprasi dan platform lain 
[1]

. 

Penelitian mengenai pemasaran rumah sewa telah dilakukan sebelumnya. 

Penelitian oleh 
[2]

 mengenai Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Tempat 

Kost Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW). Metode yang 



 

2 

 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode simple additive weighting. Hasil 

dari penelitian ini adalah, aplikasi yang dihasilkan dapat mempermudah aktivitas, 

salah satunya pemilihan tempat kost yang diinginkan dengan cepat, layak dan 

sesuai.  

 Penelitian yang dilakukan oleh 
[3] 

sistem pendukung keputusan pemilihan 

tempat kost khusus mahasiswa dengan metode AHP dan TOPSIS berbasis Web. 

Dalam penelitian ini metodologi yang di pakai penulis adalah metode AHP dan 

Topsis. Hasil yang didapatkan mahasiswa dalam memilih tempat kost yang tepat 

 Penelitian oleh 
[4] 

tentang "Sistem Pendukung Keputusan Dalam Pemilihan 

Tempat Kost Dengan Metode Pembobotan". Dalam penelitian ini metode yang di 

pakai adalah metode pembobotan.dengan adanya aplikasi ini diharapkan 

pengguna dapat menentukan tempat kost yang paling sesuai 

  Penelitian oleh 
[5]

 tentang "Sistem pemetaan tempat kos berbasis web . 

Dalam penelitian sistem informasi geografis berbasis web dapat menjangkau 

kebutuhan masyarakat secara luas dan tidak hanya fokus kepada masyarakat di 

Kecamatan Pontianak Utara. 

 Penelitian oleh 
[6]

 mengenai “perancangan aplikasi media pemesanan 

makanan dan minuman berbasis Platform mobile android” dan hasil yang di 

dapat dari penelitian ini  dapat memberikan kemudahan kepada pembeli dalam 

melakukan pemesanan dan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu 

para pekerja . 

 Bedasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang 

berjudul “Aplikasi Pencarian dan Pemasaran Kontrakan di Belinyu Berbasis 

Android”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, beberapa 

masalah yang akan diselesaikan di penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat aplikasi pencarian dan pemasaran kontrakan di 

Belinyu berbasis android ? 
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1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang perlu 

dibatasi agar ruang lingkupnya tidak terlalu jauh menyimpang dari topik yang 

akan dibahas. Batasan - batasan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Aplikasi yang dibuat hanya untuk pencarian informasi kontrakan di 

Kecamatan Belinyu. 

2. Sistem pembayaran dan pemesanan pada aplikasi masih di lakukan secara 

manual. 

3. Aplikasi yang di buat menampilkan koordinat lokasi kontrakan yang di 

tawarkan. Namun tidak memberikan informasi jarak user dengan 

kontrakam. 

4. Untuk informasi yang tidak disediakan pada aplikasi ini jika dibutuhkan 

maka konsumen bisa langsung menghubungi kontak penyedia sewa 

kontrakan. 

 

1.4. Tujuan dan Manfaat penelitian 

Penjelasan mengenai manfaat dan tujuan ini. 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Membuat aplikasi pencarian dan pemesanan kontrakan di belinyu 

berbasis android Mempermudah pencarian kontrakan di kecamatan 

Belinyu. 

2. Manfaat Penelitian 

   Manfaat-manfaat yang didapat oleh pihak-pihak yang berhubungan 

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Bagi konsumen: Memudahkan dalam pencarian kontrakan di 

kecamatan Belinyu secara akurat, mudah, dan cepat. 

b. Bagi pemilik kontrakan: Memudahkan penawaran kontrakan ke 

konsumen, sekaligus mempromosikan kontrakan agar lebih cepat 

terisi dan meningkatkan pendapatan. 
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1.5.  Sistematika Penulisan  

Sistematika dari penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan tentang latar belakang yang mendasari kenapa 

penelitian ini penting untuk dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan. 

  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori berisikan tentang teori-teori pendukung serta 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pembuatan sistem 

rekomendasi aplikasi pemesanan barang berbasis android. Teori-teori 

yang dibahas antara lain perdagangan, teknologi informasi, aplikasi, 

sistem rekomendasi dan algoritmanya, basis data dan komponennya, 

interaksi manusia dan komputer, website, android, metodologi 

berorientasi objek, model prototipe, UML, HTML, PHP dan pengujian 

perangkat lunak. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab metodologi penelitian berisikan tentang metode pengembangan 

sistem perangkat lunak, model pengembangan perangkat lunak dan 

tools/ alat bantu pengembangan perangkat lunak yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang tempat riset, analisis masalah dan analisis 

kebutuhan, rancangan layar dan algoritma, cara instalasi aplikasi 

,tampilan layar aplikasi, hasil pengujian blackbox, hasil pengujian 

akurasi dari algoritma sistem rekomendasi usulan, kelebihan dan 

kekurangan program. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran 

yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan dan perlu 

disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

 

 

 

 


