
 
 
 

 

 

1 
 
 

 

  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Internet merupakan jaringan informasi komputer internasional 

yang berkembang sangat pesat dan saat ini dapat dikatakan sebagai 

jaringan informasi terbesar di dunia. Internet tampaknya menjadi ikon di 

era globalisasi ini dan digunakan oleh banyak pengguna Internet untuk 

media sosial, pencarian informasi, dan kebutuhan lainnya. Antara lain 

Internet digunakan sebagai sarana untuk mencari pensiun terdekat, saat ini 

Internet merupakan sarana komunikasi yang penting dan efektif untuk 

memperoleh berbagai sumber informasi. Internet juga telah terbukti 

bermanfaat bagi masyarakat (Budiman, 2018). 

Kemajuan teknologi yang terus meningkat membuat segalanya 

serba cepat, termasuk pencarian rumah kost. Mobile smartphone sangat 

membantu dalam memenuhi kebutuhan yang serba cepat karena dapat 

dibawa ke mana saja dan kapan saja. Aplikasi ini dirancang untuk 

pengguna smartphone mobile dengan berbasis website dan memberikan 

kemudahan bagi pengguna untuk mencari rumah kost dengan cepat dan 

dapat diakses dari mana saja melalui koneksi internet. Pengguna dapat 

menemukan lokasi terdekat mengenai rumah dengan melihat peta digital 

dan memperoleh informasi tentang lokasi yang menyediakan rumah kost. 

Permasalahan yang sering terjadi terkadang seorang mahasiswa 

atau mahasiswi pendatang mengalami kesulitan dalam mencari rumah kost 

terdekat dari kampus. Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan kepada 

pencari rumah kost diketahui masalah yang sering dialami oleh para 

mahasiswa yaitu 89,29% seorang mahasiswa mengalami kesulitan dalam 

mencari rumah kost. 
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Berikut hasil kuesioner dengan bunyi pertanyaan “apakah anda 

merasa kesulitan dalam mencari rumah kost?” 

 

Gambar 1.1 Hasil kuesioiner pertanyaan 01 

 

Selain itu jarak antara rumah kost dengan kampus sangat menjadi 

pertimbangan bagi para mahasiswa, sesuai data kuesioner hasil yang 

didapat sebesar 100% 

 

Gambar 1.2 Hasil kuesioiner pertanyaan 02 

 

Peneliti juga mempertimbangkan sistem yang dirancang dengan 

aplikasi google maps, sesuai hasil kuesioner 60% mahasiswa mengatakan 

google maps tidak dapat memberikan informasi yang lengkap mengenai 

ketersediaan kost, dan 30% mahasiswa mengatakan google maps hanya 

memberikan sebagian informasi yang berhubungan dengan rumah kost 

tersebut. 
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Gambar 1.3 Hasil kuesioiner pertanyaan 03 

 

Dari hasil kuesioner didapatkan hasil 100% responden mengatakan 

bahwa perlu dibuat sebuah aplikasi pencarian rumah kost terdekat dari 

kampus. Berikut adalah gambar jawaban kuesioner dengan bunyi 

pertanyaan “Jika dibuat sebuah aplikasi pencarian rumah kost dengan 

menampilkan titik lokasi kost pada map, apakah anda merasa terbantu?” 

 

Gambar 1.4 Hasil kuesioiner pertanyaan 04 

 

Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini yakni menggunakan 

smartphone dengan sistem pencarian rumah kost serta menerapkan 

Algoritma Floyd Warshall sebagai salah satu metode solusi tercepat untuk 

melakukan pencarian rumah kost terdekat. Algoritma Floyd Warshall 

merupakan salah satu varian dari pemrograman dinamis, yaitu suatu mode 

yang melakukan pemecahan masalah dengan memandang solusi yang akan 

diperoleh sebagai suatu keputusan yang saling terkait dan digunakan 

secara luas pada metode pencarian jalur dan grafik, yakni sebuah proses 
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penentuan letak dan lokasi dengan penambahan fungsi heuristic untuk 

mencapai kinerja yang lebih baik.  

Sistem ini memberikan informasi yang lengkap mengenai rumah 

kost. Sistem ini berisi informasi rumah kost seperti, letak rumah kost, 

gambaran kost, pemilik kost, alamat, nomor telepon pemiliki kost, daftar 

harga perkost dan fasilitas yang disediakan dari kost tersebut. 

  

1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah bagaimana menerapkan metode Rational Unified Process (RUP) 

sekaligus algoritma Floyd Warshall pada pencarian rumah kost terdekat. 

Sistem ini menggunakan parameter jarak antara rumah kost dengan 

kampus, pengguna sistem ini lebih disarankan kemahasiswa karena titik 

awal sistem ini dari kampus yang ada dibengkalis. 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari proposal ini adalah membuat sebuah website pencarian 

rumah kost berdasarkan lokasi terdekat dengan menggunkan metode 

Rational Unified Process dan menerapkan algoritma Floyd Warshall pada 

sistem pencarian rumah kost, lokasi didapat dari menentukan titik 

koordinat pada rumah kost tersebut.  

 

1.4.  Manfaat 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka manfaat dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Mempermudah bagi para mahasiswa atau mahasiswi pendatang 

dalam melakukan pencarian rumah kost. 

b. Manfaat bagi pemilik kost, terbantu dalam hal mempromosikan 

rumah kost. 

c. Dapat memaksimalkan sistem pencarian rumah kost berdasarkan 

lokasi terdekat.  


