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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kos adalah sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk 

ditinggali dengan sejumlah setiap periode tertentu atau umumnya pembayaran 

perbulan, banyak penyewaan kost yang berdiri untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan, di kabupaten Kudus sendiri, dari peyewaan berskala kecil sampai 

besar, contoh kostnya kost putri wiswa anindya, rumah kost bapak rutmain, 

kost amanah dan masih banyak lagi kost yang ada dikabupaten Kudus, 

sekarang ini peminat kost baik dari tingkat pekerja, mahasiswa ataupun 

pendatang disuatu daerah yang tidak selamanya akan didaerah tersebut sangat 

banyak pemintnya juga usaha mendirikan suatu kost semakin banyak khusunya 

dikabupaten Kudus 

   Kurangnya informasi tentang tempat kost di kabupaten Kudus, membuat 

masyarakat mengalami kesulitan dalam mencari tempat kost, terlebih bagi 

masyarakat yang domisilinya jauh dari tempat yang diinginkan. Selain itu, 

kurangnya promosi dari pemilik kost melalui media internet membuat 

informasi tentang tempat kost dikawasan kabupaten Kudus tidak terjangkau 

oleh calon pelanggan, kebanyakan kost yang ada di kabupaten Kudus hanya 

bisa dipesan melalui telepon dan datang langsung ke tempatnya, ini kurang 

efektif karena pelaggan sendiri tidak mengetahui apakah kost tersebut masih 

kosog atau tidak, ditambah lagi ketidak tahuan dari fasilitas-fasilitas yang ada 

ditempat penyewaan kost tersebut, tentu hal tersebut mengurangi waktu bagi 

pelanggan yang disebabkan kurangnya informasi dari kost tersebut. 

  Alasan tersebut yang mendasari penulis untuk mengembangkan sistem 

informasi pemesanan dan pembayaran tempat kost di kabupaten Kudus bebasis 

web dan notifikasi, pembuatan web dan aplikasi ini merupakan pengembangan 

aplikasi yang telah ada selama ini, yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan 

user dan pemilk kost yang terlibat, yang mana penulis juga melengkapi dengan 

media promosi meliputi fasilitas kost, notifikasi melalui aplikasi telegram. 

Kenapa penggunaan aplikasi telegram?, karena sekarang SMS sudah mulai 



 
 

 
 

 

tergeser dengan aplikasi seperti telegram. Nantinya pelanggan akan dapat 

memesan tempat sesuai dengan yang diinginkan dan jika tempat yang 

diinginkan pelanggan telah pemuh pelnaggan dapat memilih tempat lain yang 

diinginkan dengan melihat pada portal kost yang telah disediakan, kareana 

sistem ini menyediakan menampilkan tempat yang sudah terisi maupun yang 

belum terisi. Selain itu juga dapat melakukan pembayaran melalui portal kost. 

Selain itu untuk pemilik kost juga proses pelaporan masih dilkukan secara 

manual dengan menulis buku, dengan portal pemesanan kost ini pemilik kost 

dapat melihat laporan didalam web pemesanan kost ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Melihat permasalahan tersebut, dengan memanfaatkan perkembangan 

teknologi yang semakin pesat, maka diperlukan sebuah layanan berbasis web 

untuk mempermudah masyarakat yang akan mencari tempat kost di kabupaten 

Kudus.Layanan ini dapat dijadikan sumber informasi tempat kost, sarana 

promosi pemilik kost dan sebagai perantara antara pelanggan dengan pemilik 

kost untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan pemesanan dan 

pembayaran secara online 

Mengingat banyaknya lokasi tempat kos yang disewakan, perlu sistem 

pengelolaan yang handal untuk mengelola suatu kost dengan kapasitas yang 

cukup besar, mulai dari pembayaran, sewa kamar, pemberitahuan lewat 

notifikasi bagi pelanggan merupakan contoh dari pengelolaan kost yang harus 

dilakukan pemilik portal sebagai pengelolanya 

Hal tersebut merupakan pekerjaan yang cukup menguras tenaga, mengingat pemasaran dan 

pengelolaan tempat dan lokasi kost yang mempunyai kapasitas yang cukup besar. Selain itu, 

rutinitas pengelola pertal kost yang cukup padat dan menyita waktu menyebabkan 

terbengkalainya administrasi pengelolaan Kost tersebut, maka perlu kiranya di 

buat sistem administrasi komputer bebasis Web yang handal, sehingga semua pembayaran 

yang ada dapat di kelola dengan cepat dan akurat. 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam sebuah penelitian perlu adanya senuah batasan masalah supaya bisa lebih terarah 

dan dapat memudahkan dalam pembahasan masalah. Permasalahan yang tercakup 

didalamnya tidak berkembang dan menyimpang terlalu jauh tujuan awal. Penulisan 

melakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Sistem informasi portal kost di kabupaten Kudus 

2. Sistem yang dapat mempromosikan kost, pemesanan, pembayaran dan 

pengelolaan 

3. Aplikai yang dapat memberi notifikasi baik bagi pengguna maupun 

pemilik kost dan memberikan informasi kos untuk siapa saja lewat 

telegram 

4. Sistem yang dapat melaporkan bagi pemilik kost  

1.4 Tujuan 

Aplikasi“PORTAL PEMESANAN DI KABUPATEN KUDUS BERBASIS 

WEB DAN NOTIFIKASI” ini dimaksud kanuntuk menghasilkan : 

1. Menghasilkan aplikasi sistem administrasi komputer 

berbasis Web untuk pengelolaan dan portal sarana 

pemesanan tempat Kos di kabupaten Kudus. 

2. Membuat aplikasi yang nantinya dapat membantu 

pengguna layanan dalam wacana dan pencarian lokasi dan 

tempat kos yang ada di kabupaten Kudus. 

3. Mengembangkan konsep portal pencarian kos berbasis Web 

di Kudus. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dilakukan penelitian ini adalah dimaksudkan untuk 

1. Bagi penulis 

Memberikan wawasan secara khusus dan umum tentang beberapa 

lokasi dan tempat serta profil dari kos mahasiswa yang ada di sekitar 



 
 

 
 

 

UMK Kudus dengan system perancangan aplikasi dan merancang sebuah 

system berbasis web 

a. Menerapkan ilmu-ilmu yang didapat selama perkuliahan 

b. Membandingkan teori yang didapat diperkuliahan dengan 

masalah yang sebenarnya di lapangan 

 

2. Bagi Akademis 

a. Mengetahui seberapa jauh mahasiswa menguasai materi yang 

telah diberikan. 

b. Mengetahui seberapa jauh mahasiswa bisa menerapkan ilmu-

ilmu yang bersifat teori sebagai evaluasi terhadap materi yang 

telah diberikan. 

c. Diharapkan dapat memperkaya studi sistem informasi tentang 

bagaimana membangun Portal Pemesanan Kos di sekitar 

Kampus UMK Kudus. 

3. Bagi Masyarakat Umum 

Memberikan sumber informasi dan data secara akurat mengenai 

tempat dan lokasi serta profil tempat kos yang ada di kabupaten 

Kudus dengan berbagai profil, biaya sewa, layanan, fasilitas dan 

segala sesuatunya lewat portal kos mahasiswa yang dapat diakses 

secara umum oleh pengguna layanan. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Untuk bisa mendapatkan data yang akurat, relevan, valid dan juga reliable 

maka penulis mengumpulkan sumber data dengan cara untuk: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari instansi baik melalui pengamatan langsung maupun pencatatan 

terhadap obyek penelitian, meliputi: 

a. Wawancara 
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Wawancara yaitu Metode pengumpulan data yang penulis lakukan 

untuk  memenuhi kelengkapan data, yang langsung dengan pihak-pihak 

yang bersangkutan. Penulis melakukan tanya jawab dengan pihak 

bersangkutan, tentang bagaimana langkah-langkah dalam pemesanan 

yang sekarang sedang berjalan, dengan tujuan untuk medapatkan data 

yang diperlukan. 

b. Observasi 

Proses pengamatan dan pencatatan data secara sistematis terhadap 

objek Metode observasi juga diperlukan dalam sebuah penelitian, 

observasi. Penulis mencari data-data yang diperlukan dalam pembuatan 

Portal Pemesanan Lapangan Futsal dengan Telegram Gateway Se-

Kabupaten Kudus. Data yang di dapat antara lain data jumlah jasa 

penyewaan lapangan futsal, proses pemesanan, pencatatan pemesanan, 

hingga adanya turnamen futsal.  

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung. 

Data dapat  diambil dari buku – buku, dokumentasi dan literatur – 

literature meliputi: 

a. Salah satu metode  pencarian dan pengumpulan data dengan 

mempelajari berbagai buku referensi adalah Studi Kepustakaan , 

laporan-laporan dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Studi Kepustakaan dapat dijadikan sebagai dasar teori dan dapat 

dijadikan sebagai bahan perbandingan. 

b. Studi Dokumentasi Metode adalah teknik pengumpulan data dengan 

cara mempelajari dokumen-dokumen dari internet, buku ataupun 

sumber informasi lain untuk mendapatkan data atau informasi yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian penulis meminta 

data-data dari pihak instansi. Misalnya mengenai struktur organisasi, 

data pemesanan dan data lainnya yang berhubungan dengan 

penelitian. Tujuanya adalah untuk mendapatkan informasi yang benar-

benar bersumber dari objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian 



 
 

 
 

 

1.6.2  Metode Pengembangan Sistem 

Salah satu proses terpenting dalam analisa sebuah sistem adalah 

Pengembangan sistem. Metode Pengembangan sistem tersebut menggunakan 

metode Waterfall. Menurut penulis Sukamto dan Shalahuddin (2013) terdapat 

beberapa tahapan dari pengembangan sistem didalam bukunya, yaitu: 

 

 

1. Analisa Kebutuhan Piranti Lunak (Software Requirement Analist) 

kebutuhan software seluruhnya harus didapatkan dalam fase ini, 

termasuk kegunaan software yang diharapkan dan batasan software. 

Informasi ini bisa diperoleh melalui wawancara, survei atau melakukan 

diskusi. Selanjutnya informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan 

dokumentasi kebutuhan pengguna, untuk dapat digunakan pada tahap 

selanjutnya. 

2. Desain Sistem (Design System)  

Langkah ini dilakukan sebelum melakukan coding. ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran yang seharusnya dikerjakan dan bagaimana nanti 

tampilannya. Pada tahap ini membantu dalam menspesifikasikan kebutuhan 

akan hardware dan sistem, juga mendefinisikan arsitektur sistem secara 

keseluruh 

3. Pengkodean (Coding)  

 Tahap berikut adalah melakukan pemrograman. Pembuatan software 

dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan untuk 

tahap selanjutnya. Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaaan terhadap modul 

yang dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. 

4. Penerapan / Pengujian Program (Integration & Testing) 
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 Pada tahapan ini dilakukan pengujian sistem, untuk bisa mengetahui 

apakah sistem yang telah dibuat sesuai atau tidak dengan desainnya. Tahap 

ini juga untuk mencari masih ada kesalahan pada sistem atau tidak. 

5. Pemeliharaan (Operation & Maintenance)  

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam model waterfall. Sistem yang 

sudah jadi dan bisa dijalankan, untuk selanjutnya dilakukan pemeliharaan 

terhadap sistem. Pemeliharaan termasuk memperbaiki  kesalahan yang 

mungkin tidak ditemukan pada tahap sebelumnya. Perbaikan implementasi 

unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. Namun pada 

tahap ini belum bisa dilaksanakan karena ini hanya sebatas penelitian dan 

tidak di terapkan 

. 

1.6.3  Metode Perancangan Sistem 

Buku yang di tulis Adi Nugroho (2010) yng dimana 

didalamnyamenerangkan  Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa 

pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi 

objek. Pemodelan (modeling) digunakan untuk menyederhanakan 

permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga akan lebih mudah 

dipelajari dan dipahami. 

Berikut ini jenis-jenis diagram Unified Modeling Language (UML) antara 

lain: 

1. Use case 

Use Case Diagram adalah pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem yang 

akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih 

aktor dengan sistem yang akan dibangun. Use case digunakan untuk mengetahui 

fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak 

menggunakan fungsi tersebut 



 
 

 
 

 

2. Class Diagram 

Diagram kelas atau class diagram yaitu menggambarkan struktur sistem dari 

segi pendefinisian kelas - kelas yang akan dibuat untuk membangun sebuah 

sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. 

3. Sequence Diagram 

Sequence Diagram untuk menggambarkan kelakuan objek pada use case 

dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan yang 

diterima antar objek. Secara grafis menggambarkan bagaimana objek berinteraksi 

satu sama lain melalui pesan pada sekuensi sebuah use case atau operasi. 

4. Statechart Diagram 

Statechart diagram menggambarkan perubahan status atau transisi dari sebuah 

mesin, sistem atau objek. Diagram ini mengilustrasikan siklus hidup objek dari 

berbagai keadaan yang dapat diasumsikan oleh objek dan event - event (kejadian) 

yang menyebabkan objek dari satu tempat ke tempat yang lain. 

5. Activity Diagram. 

Activity Diagram  menggambarkan work flow atau aliran kerja atau 

aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada 

perangkat lunak. Yang perlu diperhatikan disini yaitu diagram aktivitas 

menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi 

aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. 

1.7 Kerangka Pemikiran 

kerangka penelitian Portal Pemesanan Kos Berbasis Web dan Notifikasi 

di kabupaten Kudus adalah sebagai berikut : 
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Gambar 1. 1 : Kerangka pemikiran 

 

PROBLEMS 

 Kesulitan dalam pemesanan karena 
pelanggan harus datang langsung ke tempat 
dan belum mengetahui kekosongan tempat 
kos. 

 Pemesan kost rata-rata dari luar 
kudus,sehinggan belum tahu lokasi kost 

 Belum adanya media promosi yang baik. 

OPPORTUNITY 

 Teknologi seperti hp,Telegram,internet dan 
portal web yang sudah tidak lepas dari manusia. 

 Pengelolan kos secara terkomputerisasi. 
 

APPROACH 

Membangaun Portal untuk pemesanan kos berbasis Web dan 

Notifikasi di kabupaten Kudus. 

SOFTWARE DEVELOPMENT 

 Metode RPL : Waterfall 

 Perancangan : UML (Unified Modelling Language) 

 Software : xampp 

 Coding : PHP 

 Database : MySQL 

 API TELEGRAM 
 

 

SOFTWARE IMPLEMENTATION 

 Software akan diimplementasikan pada tempat 
penyewaan kos di kabupaten Kudus. 

SOFTWARE MEASUREMENT 

 Pengukuran perangkat lunak menggunakan testing T. 
Test 

RESULT 

 Portal Pemesanan Kos dengan media Website dan Chat 
Notifikasi dikabupaten Kudus. 


