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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rumah kos adalah salah satu kebutuhan bagi para mahasiswa, pekerja atau 

masyarakat umumnya. Rumah kos dipergunakan dalam jangka waktu untuk tempat 

tinggal sementara dengan sistem pembayaran per bulan atau per tahun. Rumah kos 

menjadi sarana tempat tinggal bagi pekerja, pelajar atau masyarakat di luar daerah 

tempat tinggal mereka. Rumah kos adalah salah satu bisnis yang dapat menjanjikan 

karena keuntungan yang di dapat dalam mengelola kos. The Maliques Kos adalah 

salah satu rumah kos yang berada di Bengkalis, dengan fasilitas yang baik dan 

pemilik kos masih melakukan penerimaan dengan media malalui telepon seluler 

(Budiman et al., 2019). 

Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau 

yang saat ini mulai berkembang, salah satu yang membuat Bengkalis berkembang 

karena adanya salah satu Instansi Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Bengkalis, 

sehingga membuat Bengkalis mulai menjadi kabupaten tujuan mahasiswa untuk 

melanjutkan pendidikannya. Setiap tahun nya pelajar di Politeknik Negei Bengkalis 

selalu berganti bahkan terjadi peningkatan Para pekerja atau mahasiswa, sehingga 

membutuhkan informasi dalam mencari  serta dapat melakukan menjadi pendaftar 

penyewa kos secara cepat, para pekerja atau mahasiswa biasa melakukan 

pendaftaran menjadi penyewa kos menggunakan telepon seluler. 

Sampai saat ini pendaftaran kos pada The Maliques kos masih dengan cara 

manual, yaitu dengan melakukan pendaftaran menjadi calon penyewa kos 

menggunakan telepon seluler. Selain dari permasalahan ini, pemilik kos juga masih 
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melakukan pendataan penyewa kos secara manual, serta memberikan informasi 

seleksi penyewa kos menggunakan telepon seluler. 

Dalam jurnal penelitian (Budiman et al., 2019) yang berjudul Perancangan 

sistem informasi pencarian dan pemesanan rumah kos berbasis website di kota 

Bandar Lampung. Dalam penelitian tersebut merancang sebuah sistem informasi 

pencarian dan pemesanan rumah kos berbasis website bertujuan untuk membantu 

para pencari kos dalam proses pemesanan kamar kos berdasarkan sesuai dengan 

kebutuhan mereka, serta memudahkan mendapatkan informasi detail rumah kos, 

jenis kos, waktu sewa, fasilitas dan harga kos pada kota Bandar Lampung. 

Dalam jurnal penelitian (Randy Kosasi, 2014) yang berjudul aplikasi sistem 

informasi kos berbasis android di universitas mumammadiyah surakarta. Dalam 

penelitian tersebut merancang satu aplikasi sistem informasi kos berbasis android 

di Universitas Mumamadiyah Surakerta dengan tujuan untuk memudahkan 

mahasiswa untuk mendapatkan tempat tinggal sementara atau kos sesuai keinginan 

mereka. Aplikasi tersebut dapat dijalankan di android dan memakai teknologi GPS 

agar memudahkan mahasiswa melihat lokasi atau rute menuju tempat tujuan. 

Dalam jurnal penelitian (Pratama, 2019) yang berjudul Sistem informasi E-

Kosan sebagai sayanan pencarian serta pemesanan perbasis Website. Dalam 

tersebut aplikasi ini dirancang bertujuan untuk memudahkan mencari penyedia 

informasi rumah-rumah yang di sewakan serta pemesanan, serta memudahkan 

pengelola rumah sewa untuk mengelola rumah sewa dengan system yang ada, serta 

membuat laporan. 

Dalam jurnal penelitian (Rachmawati, 2017) yang berjudul Membangun 

Informasi Layanan Umum Rumah Kos Melalui Aplikasi Berbasis Web. Dalam 

aplikasi ini dirancang bertujuan untuk memudahkan seseorang untuk mencari 

informasi yang lengkap dan memiliki akses tanpa batas. Aplikasi ini dapat 

memberikan kemudahan pengguna dalam mencari informasi rumah kost dan 

memberikan informasi fasilitas, kondisi dan harga sewa rumah tanpa harus datang 

langsung. 
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Dalam jurnal penelitian (Steven & Christianto, 2021) yang berjudul aplikasi 

atur kos berbasis web untuk pengelola dan penghuni kos. Dalam aplikas ini 

dirancang bertujuan untuk memudahkan pengelola kos untuk lebih baik dalam 

mengelola kos, pengelola kos  dan penghuni kos mendapatkan informasi yang 

akurat terkait operasional yang terjadi di gedung kos dan memudahkan interaksi 

antara pengelola kos dan penghuni kos. 

Dalam jurnal penelitian (Melani Feruche, DR Manalu, 2018) yang berjudul 

sistem informasi market place penyewaan properti (kos) khusus wilayah kota 

medan berbasis website. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada 

calon penyewa untuk mencari tempat tinggal atau kos-kosan. Aplikasi ini 

menggunakan bahasa pemograman PHP serta aplikas ini memberi informasi 

tentang kos secara detail sehingga pemilik kos tidak perlu menjelaskan lagi kepada 

calon penyewa. 

Dalam jurnal penelitian (Nugroho, Agung, Dzulatkha, 2020) yang berjudul 

sistem informasi rumah kos berbasis website pada lilis kos cikarang. Aplikasi ini 

dirancang bertujuan untuk memudahkan dalam melukan proses kinerja yang ada 

kos lilis menjadi lebih efisien, dan memberikan informasi sesuai kebutuhan 

pelayanann rummah kos. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka di usulkan Aplikasi Penerimaan 

Penyewa Kos Pada The Maliques Kos Berbasis Website. Aplikasi diusulkan 

menggunakan framework codeigniter dan MySQL sebagai database. Aplikasi ini 

dilengkapi fitur Pendaftaran penyewa kos, admin dapat menginputkan data 

penyewa kos, serta informasi seleksi diterima atau ditolak menjadi penyewa kos. 

Aplikasi ini memberikan solusi memudahkan calon penyewa kos untuk melakukan 

pendaftaran menjadi penyewa kos dengan mudah dan dengan jangka waktu yang 

lebih efisien atau lebih cepat, memudahkan admin untuk mengelola data penyewa 

kos, memudahkan admin memberikan informasi kepada calon penyewa apakah di 

terima atau tidak nya pada The Maliques Kos.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang di temukan pada latar belakang, maka 

penulis dapat merumuskan beberapa malasah antara lain : 

1. Bagaimana proses pembuatan aplikasi penerimaan penyewa kos pada 

The Maliques kos berbasis Website?  

2. Bagaimana cara melakukan proses pendaftaran sebagai penyewa kos 

pada The Maliques kos? 

3. Bagaimana cara pengelola kos untuk mengelola data penyewa kos? 

4. Bagaimana admin memberikan informasi tentang kos yang kosong? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka batasan masalah dapat 

ditentukan sebagai berikut : 

1. Sistem ini dibuat dengan Framework Codeigniter dan MySQL sebagai 

database. 

2. Sistem ini membantu pemilik kos untuk memberitahu informasi kamar 

kos yang kosong pada The Maliques kos 

3. Aplikasi ini dirancang dan dibuat untuk studi kasus pada The Maliques 

kos 

 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat Aplikasi Penerimaan Penyewa 

Kos Pada The Maliques Kos berbasis Website. Aplikasi ini memiliki fitur 

memudahkan penyewa untuk melakukan pendaftaran menjadi anggota kos pada 

The Maliques Kos melalui form yang sudah ada pada aplikasi, serta membantu 

pengelola kos untuk mengelola data penyewa. 
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1.5 Manfaat 

 Manfaat yang dapat diambil dari pembuatan Aplikasi Penerimaan Penyewa 

Kos Pada The Maliques Kos Berbasis Website antara lain : 

1. Memudahkan melakukan pendaftaran menjadi penyewa kos pada The 

Maliques kos. 

2. Mempermudah pengelola untuk mengelola data penyewa kos. 

3. Mempermudah pengelola kos untuk memberikan informasi kos yang 

tersedia. 

 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah dalam menyelesaikan dan menanggapi studi 

kasus yang ada pada The Maliques Kos yaitu melakukan pengenalan masalah dan 

mencari rumusan masalah dengan cara mengumpulkan data-data yang ada pada saat 

penelitian ke lapangan, mencari referensi melaui jurnal, Tugas akhir yang sudah 

pernah ada dan melakukan pencarian ke berbagai sumber informasi lainnya. Data-

data yang ada akan digunakan untuk membuat suatu sistem atau aplikasi yang akan 

digunakan untuk merancang aplikasi dengan menggunakan bahasa pemograman 

PHP dengan framework codeigniter dan MySQL sebagai sistem manajemen basis 

data, kemudian dilanjut dengan menganalisa sistem, merancang aplikasi, membuat 

aplikasi, menguji aplikasi dan pembuatan laporan tugas akhir. 
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