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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan tempat tinggal sementara (rumah kos) semakin meningkat 

khususnya pada sekitaran kampus, hal ini disebabkan banyaknya mahasiswa yang 

merantau yang memerlukan rumah kos sebagai tempat tinggal sementara. 

Kebanyakan mahasiswa lebih mengutamakan rumah kos yang berada di sekitaran 

kampus karena agar lebih menghemat biaya transportasi (Luh et al., 2021). 

Kos merupakan tempat tinggal kedua yang kita sewa untuk kebutuhan 

tempat tinggal. Definisi  kos diambil dari frasa belanda "in de kos" sebenarnya 

adalah "makan di dalam", tetapi dapat pula berarti "tinggal dan ikut makan" di 

dalam rumah tempat menumpang tinggal. Berdasarkan definisi tersebut kos 

adalah merupakan salah satu tempat penyedia jasa penginapan atau tempat 

tinggal sementara yang terdiri dari kamar yang diberi fasilitas yang disediakan 

oleh pemilik kos dengan harga yang telah ditentukan dan waktu penyewaan di 

tentukan oleh penyewa (Rachmadi, 2013). 

Kos Syafira yang terletak di Jl.Poros Sungai Alam Bengkalis yang memiliki 

16 kamar. Pembayarannya saat ini dilakukan setiap bulan, pembayaran masih 

menggunakan sistem manual yaitu dengan mentransfer uang melalui ATM lalu 

bukti struk pembayaran difoto dan kirimkan melalui aplikasi whatsApp setelah itu 

pemilik akan mengkonfirmasi pembayaran dan mencatat di buku catatan 

pembayaran, begitu juga dalam mendata penyewa hanya dengan dicatat. Dengan 

pengolahan sistem manual kendala yang dihadapi adalah saat pengecekan data 

penyewa yang telah membayar dan belum lagi pada pengecekan data penyewa. 

Proses manual ini akan membutuhkan waktu yang lama karena harus melakukan 

pengecekan melalui buku catatan satu persatu seperti pembayaran maupun data 

penyewa. 
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Di sisi lain terdapat juga permasalahan untuk mahasiswa yang  

kehidupan sehari-harinya masih dibiayai orang tua untuk pembayaran kos, 

permasalahan ini cukup sering didengar, yaitu mahasiswa yang tidak 

membayar uang kos padahal orang tua sudah mengirim uang tetapi tidak 

dibayarkan ke pemilik kos sehingga terjadi penunggakan biaya hingga 

berbulan-bulan.   

Dalam jurnal penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Informasi 

Manajemen Pengelolaan Hunian Sewa Berbasis Website pada Kos-kosan 

Pondok Salma. Dalam penelitian tersebut merancang sebuah sistem manajemen 

rumah kos berbasis web dengan tujuan untuk memanajemen pembayaran, 

laporan keluhan, serta mengolah segala kegiatan penyewa dan pemilik kost 

(Aldi et al., 2020). 

Dalam jurnal penelitian yang berjudul Notifikasi Sistem Informasi 

Akademik Melalui Bot Telegram Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

pembangunan sistem notifikasi yang telah dibangun dan dengan memanfaatkan bot 

telegram sebagai media notifikasi pada user para pengguna My dosen sangat 

membantu, dimana user dapat dengan mudah mendapatkan notif apabila login akun 

my dosennya disalahgunakan, juga dapat dengan mudah menerima notifikasi kode 

validasi dari input maupun perubahan nilai. Notifikasi Sistem Informasi Akademik 

melalui Bot Telegram (Irham. M, Haditio Fajar, 2021). 

Dari hasil uji coba pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

sistem ini berhasil dijalankan dengan baik dengan dengan dilakukan beberapa yaitu  

pengujian metode black box serta white box dengan tujuan memastikan aplikasi 

dapat berjalan dengan baik. Dari pengujian yang dilakukan terhadap sistem 

menunjukkan bahwa setiap fungsional dari fitur secara keseluruhan berhasil. Selain 

itu pengujian terhadap pengguna mendapat respon baik dan tentunya memiliki 

beberapa masukan seperti peletakan menu yang kurang bagus dan pemilihan 

inputan  pada form pembayaran kurang efektif. 

 

 

 



  

3  
 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat merumuskan  

beberapa permasalahan yaitu: 

1. Bagaimana memanajamen data penyewa kos berbasis website sehingga 

memudahkan pemilik mencari informasi penyewa? 

2. Bagaimana memanajamen data pembayaran kos berbasis website? 

3. Bagaimana memberikan informasi hasil pembayaran ke orang tua melalui 

notifikasi Bot API Telegram? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya suatu pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat 

memberikan batasan-batasan dari permasalahan yang ada yaitu: 

1. Website ini hanya berisi tentang pendataan penyewa dan pembayaran 

kos di kos Syafira.  

2. Aplikasi ini dirancang dan dibuat untuk studi kasus pada kos Syafira. 

3. Aplikasi dibuat menggunakan codeigniter dan menggunakan notifikasi 

bot API telegram  

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 

membangun Aplikasi Manajemen Kos Berbasis Web dan Bot API Telegram di 

Kos Syafira aplikasi ini dilengkapi fitur upload pembayaran , data penyewa  dan 

history pembayaran. Tujuan lainnya yaitu memberikan informasi hasil 

pembayaran ke orang tua melalui notifikasi Bot API telegram agar mengurangi 

terjadinya penunggakan. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah: 

1. Mempermudah pemilik kos dalam mengelola data penyewa kos dan 

mencari informasi data penyewa 

2. Mempermudah pemilik kos dalam mendata pembayaran kos dan 

mengecek pembayaran penyewa  

3. Mempermudah orang tua dalam memantau pembayaran kos 

 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah dalam pembuatan website Aplikasi 

Manajemen Kos Berbasis Web dan Bot API Telegram di Kos Syafira yaitu 

melakukan identifikasi masalah seperti melakukan wawancara kepada pemilik 

kos dan penyewa kos terkait permasalahan yang sering terjadi di kos Syafira. 

Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengumpulan data dengan cara studi 

literatur mengacu pada jurnal, Tugas akhir dan website-website resmi lainnya. 

Data tersebut akan diolah menjadi sebuah aplikasi yang akan dirancang 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework codeigniter serta 

menggunakan MySql sebagai sistem  manajemen basis data. Selanjutnya 

Menganalisa sistem, merancang aplikasi, membuat aplikasi, menguji aplikasi 

dan pembuatan Laporan tugas akhir serta draft artikel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	BAB I PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Batasan Masalah
	1.4 Tujuan
	1.5 Manfaat
	1.6 Metode Penyelesaian Masalah


