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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 melayani perumahan 

bersubsidi untuk masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Saat ini proses pelayanan rumah bersubsidi pada PT. Madina Investama 

Sejahtera dilakukan dengan cara konvensional, calon pembeli harus datang ke 

lokasi perumahan untuk mendapatkan informasi mengenai rumah subsidi. Dan 

untuk melakukan komplain atas kerusakan rumah setelah serah terima rumah pun 

konsumen harus datang ke kantor perumahan.   

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 implementasi aplikasi pelayanan perumahan 

bersubsidi pada PT Madina Investama Sejahtera berbasis smartphone android  

sudah pernah dilakukan sebelumnya dengan metode yang berbeda-beda. 

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh 
[1] 

mengenai 

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

. Penelitian 

kedua dilakukan oleh 
[2] 

mengenai “Rancang Bangun Sistem Informasi Pemasaran 

Perumahan Permata Bening Berbasis Web” 
[2]

. Penelitian ketiga dilakukan oleh 
[3] 

mengenai “Sistem Informasi Penjualan perumahan pada PT. Primeland Realty 

Cabang Palembang berbasis Android” 
[3]

. Penelitian keempat dilakukan oleh 
[4] 
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mengenai “Perancangan Sistem Informasi Perumahan di Kota Jambi Berbasis 

Web (Studi Kasus : Meranti Estate)”
[4]

. Penelitian terakhir yaitu dilakukan oleh 
[5] 

mengenai “Sistem Informasi Booking Perumahan Berbasis Android Pada PT. 

Bangun Cakra Mandiri Developer”
[5]

. 

Dari permasalahan diatas, maka penulis membuat suatu implementasi 

aplikasi pelayanan rumah bersubsidi berbasis android dengan judul “Implementasi 

Aplikasi Pelayanan Perumahan Bersubsidi  Pada PT Madina Investama Sejahtera 

Berbasis Smartphone Android”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis 

dapat merumuskan masalah yaitu bagaimana mengimplementasikan perangkat 

lunak untuk proses pelayanan rumah bersubsidi di PT. Madina Investama 

Sejahtera pada platform Android. 

 

1.3 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 pelayanan pemesanan dan komplain 

2. Database yang digunakan adalah MySQL  

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

Investama Sejahtera, tepatnya pada proyek Grand Gandaria 

4. Aplikasi hanya dapat digunakan oleh device android (minimal OS 

lollipop) saja 

5. Aplikasi belum menyediakan fitur upload berkas persyaratan 

6. Denah yang digunakan adalah file JPG, sehingga perlu update manual 

setiap perubahan denah.  
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1.4 Tujuan & Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan perangkat 

lunak untuk proses pelayanan rumah bersubsidi di PT Madina Investama 

Sejahtera berbasis smartphone android. 

1.4.2   Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pihak developer perumahan 

Dapat membantu dalam proses pemesanan serta proses komplain dan 

menginformasikan ketersediaan unit rumah yang dipasarkan ke 

masyarakat 

2. Bagi Masyarakat 

Dapat membantu masyarakat untuk mengetahui informasi detil spesifikasi 

perumahan 

3. Bagi Peneliti 

Dapat meningkatkan wawasan dan pengalaman peneliti dalam 

mengimplementasikan aplikasi pelayanan perumahan bersubsidi berbasis 

smartphone android. 

 

1.5 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 

produk berbasis android.  
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai metode pengembangan 

sistem, model pengembangan sistem, dan tools yang digunakan pada 

penelitian ini. 

 

BAB IV HASIL DAN 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. 

 


