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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Madina Investama Sejahtera merupakan salah satu perusahaan land 

and property yang berlokasi di Jalan Kampung Melayu, Kecamatan Gerunggang, 

Kota Pangkalpinang. PT. Madina Investama Sejahtera ini memasarkan perumahan 

bersubsidi untuk masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Saat ini proses pemesanan rumah bersubsidi pada PT. Madina Investama 

Sejahtera dilakukan dengan cara konvensional, calon pembeli harus datang ke 

lokasi perumahan untuk mendapatkan informasi mengenai rumah subsidi.  

Teknologi mobile adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan 

berbagai macam tipe dari teknologi komunikasi selular. Teknologi mobile ini telah 

berkembang dengan sangat pesat pada beberapa tahun terakhir, salah satu jenis 

teknologi mobile adalah smartphone android yang merupakan telepon genggam 

atau telepon seluler pintar yang dilengkapi dengan fitur yang mutakhir dan 

berkemampuan tinggi layaknya sebuah komputer. Smartphone android dapat juga 

diartikan sebagai sebuah telepon genggam yang bekerja dengan menggunakan 

perangkat lunak sistem operasi (OS) android yang menyediakan hubungan standar 

dan mendasar bagi pengembang aplikasi. 

Penelitian mengenai analisis dan perancangan aplikasi pemesanan 

perumahan bersubsidi berbasis smartphone android  sudah pernah dilakukan 

sebelumnya dengan metode dan alogitrma yang berbeda-beda. Penelitian pertama 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Achmad Sidik dkk pada tahun 2017 

mengenai “Perancangan Sistem Informasi Penjualan Perumahan Citra Raya” [1]. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Amirullah dkk pada tahun 2016 mengenai 

“Rancang Bangun Sistem Informasi Pemasaran Perumahan Permata Bening 

Berbasis Web” [2]. Penelitian ketiga dilakukan oleh George Richard Payara dkk 

pada tahun 2018 mengenai “Penerapan Firebase Realtime Database Pada 

Prototype Aplikasi Pemesanan Makanan Berbasis Android” [3]. Penelitian 

keempat dilakukan oleh Prasetya Hari Prabowo dkk pada tahun 2016 mengenai 



 

2 
 

“Pencarian dan Pemesanan Travel Berbasis Mobile dengan Google Maps API”[4]. 

Penelitian terakhir yaitu dilakukan oleh Rosy Riza Tiara dkk pada tahun 2019 

mengenai “Sistem Informasi Booking Perumahan Berbasis Android Pada PT. 

Bangun Cakra Mandiri Developer”[5]. 

Dari permasalahan diatas, maka penulis membuat suatu rancangan aplikasi 

pemesanan rumah bersubsidi berbasis android dengan judul “Analisis dan 

Perancangan Aplikasi Pemesanan Perumahan Bersubsidi Pada PT Madina 

Investama Sejahtera Berbasis Smartphone Android” yang bertujuan agar 

pelanggan dapat dengan mudah dalam mencari informasi seperti harga, spesifikasi 

bangunan rumah, denah rumah, peta lokasi perumahan, site plan perumahan, 

fasilitas umum perumahan, syarat – syarat pengajuan perumahan, legalitas 

perusahaan, dan daftar pengalaman perusahaan. Aplikasi yang dirancang juga 

dapat memberikan kemudahan di dalam segi pemesanan, dimana pelanggan dapat 

memesan kapanpun dan dimanapun pelanggan berada tanpa harus datang ke 

kantor pemasaran perumahan dan lokasi perumahan.   
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1.2  Rumusan Masalah 

Setelah indentifikasi masalah telah diketahui penulis dapat merumuskan 

masalah yaitu bagaimana merancang perangkat lunak untuk proses pemesanan 

rumah bersubsidi di PT. Madina Investama Sejahtera pada platform Android ? 

 

1.3  Tujuan & Manfaat Penelitian 

Berikut adalah tujuan dan manfaat yang akan didapatkan oleh pihak-pihak 

yang berkaitan dengan penelitian ini : 

1. Pihak developer perumahan 

Membantu dalam menginformasikan ketersediaan unit rumah yang 

dipasarkan ke masyarakat 

2. Masyarakat 

Membantu masyarakat untuk mengetahui informasi detil perumahan 

sehingga dapat mengurangi waktu dan biaya transportasi untuk mencari 

perumahan 

3. Peneliti 

Meningkatkan wawasan dan pengalaman peneliti dalam merancang 

aplikasi pemesanan perumahan bersubsidi berbasis smartphone android. 

 

1.4  Batasan Masalah 

Batasan masalah dibutuhkan agar penelitian menjadi terarah dan cakupan 

tidak terlalu luas, berikut adalah batasan masalah yang ada pada penilitian ini : 

1. aplikasi hanya untuk melakukan pemesanan dan tidak menyediakan fitur 

upload berkas persyaratan 

2. database yang digunakan adalah MySQL hosting sehingga pengguna dapat 

melakukan pemesanan dimana saja dan kapan saja mereka berada 

3. aplikasi hanya menampilkan unit rumah yang ada di PT. Madina 

Investama Sejahtera. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Berikut metode, model, dan tools pengembangan sistem yang digunakan 

dalam penelitihan ini: 
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1. Metode Pengembangan Sistem 

Dalam penelitian ini, metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu 

metode Object Oriented Programming (OOP). Metode Object Oriented 

Programming (OOP) merupakan suatu metode yang berdasarkan abstraksi 

objek-objek yang ada di dunia nyata. Dasar pembuatannya adalah objek, 

yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu 

entitas[6]. Dalam pengembangan sistem menggunakan metode Object 

Oriented Programming (OOP) yang peneliti lakukan pada penelitian ini 

adalah menganalisis yang akan dilanjutkan dengan tahapan desain / 

perancangan sistem. Adapun tahapan – tahapan proses analisis yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan domain masalah 

b. Membangun model objek 

c. Mengembangkan model dinamis 

d. Membuat model fungsional untuk sistem 

Dan tahapan – tahapan proses desain / perancangan sistem yang dilakukan 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan desain sistem 

b. Melakukan desain objek 

c. Mengimplementasikan mekanisme control 

d. Menyesuaikan struktur kelas 

e. Merancang pemesanan untuk mengimplementasikan hubungan 

objek asosiasi 

f. Mengemas kelas-kelas dan asosiasi ke dalan modul. 

2. Model Pengembangan Sistem 

Model pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Prototype. Model Prototype adalah salah satu metode siklus hidup sistem 

yang didasarkan pada konsep model bekerja (working model). Tujuannya 

adalah mengembangkan model menjadi sistem final. Artinya sistem akan 

dikembangkan lebih cepat dari pada metode tradisional dan biayanya 

menjadi lebih rendah. Ada banyak cara untuk mem-prototyping, begitu 

pula dengan penggunaannya. Ciri khas dari metodologi ini adalah 
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pengembang sistem (system developer), klien, dan pengguna dapat melihat 

dan melakukan eksperimen dengan bagian dari sistem komputer dari sejak 

awal proses pengembangan [7]. Tahapan – tahapan prototyping pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Pengumpulan kebutuhan 

b. Merancang, membangun dan mendesain aplikasi 

c. Evaluasi sistem. 

3. Tools Pengembangan Sistem 

Tools pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Use Case Diagram 

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara sistem dan 

aktor. 

b. Activity Diagram 

Activity Diagram memodelkan proses-proses apa saja yang terjadi 

pada sistem. 

c. Sequence Diagram 

Sequence Diagram menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan 

waktu. 

d. Class Diagram 

Class Diagram menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang 

ada pada suatu sistem yang akan penulis gunakan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dari penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, batasan masalah, 

metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang teori-teori pendukung serta penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan pembuatan sistem rekomendasi 
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produk berbasis android. Teori-teori yang dibahas antara lain aplikasi 

smartphone, android, android studio, naive bayes, unified modeling 

language, activity diagram, use case diagram, sequence diagram, dan 

class diagram. 

 

BAB III ORGANISASI 

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai tempat riset dilakukan, 

sejarah, struktur organisasi, hak, kewajiban, dan tugas setiap bagian 

organisasi, serta visi dan misi. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang analisis masalah, analisis sistem berjalan, 

analisis sistem usulan, dan rancangan layar beserta penjelasannya. 

 

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. 

 


