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1. Deskripsi Aplikasi

Saat ini penggunaan teknologi, khususnya internet, semakin meningkat seiring
dengan berkembangnya teknologi informasi. Hal ini membuat informasi dengan
mudah dapat diakses kapanpun dan dari manapun. Penggunaan dan pemanfaatan
internet ini juga tak luput dari jangkauan perusahaan atau organisasi untuk
melebarkan koneksi dan menambah jangkauan penggunadengan berbagai tujuan
seperti menawarkan produk, jasa atau properti, salah satunya adalah penawaran
penginapan atau kos-kosan. Peluang bisnis kos-kosan menjadi populer dengan
adanya mahasiswa baru setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari pembangunan
kos-kosan yang semakin marak khususnya di daerah sekitar kampus. Namun
sayangnya hal ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemilik kos untuk
menawarkan kos yang mereka miliki, sehingga banyak pencari kos atau mahasiswa
baru yang kesulitan untuk mencari informasi kos dari daerah asal mereka melalui
internet atau pada saat mereka ingin pindah kos yang lebih dekat dengan tempat
mereka bekerja atau tempat mereka belajar. Layanan penyedia informasi kos
biasanya hanya menampilkan beberapa kos yang memiliki website saja atau
terkadang informasi yang diberikan kurang detail dan tidak menampilkan
narahubung yang dapat dijadikan rujukan untuk mencari informasi lebih lanjut .
Selain itu data lokasi kos yang akurat belum banyak yang terdeteksi oleh
GoogleMaps, sehingga sulit untuk mendapatkan informasi lokasi atau perkiraan
kawasan kos. Informasi mengenai lokasi kos diperlukan agar pencari kos dapat
memperkirakan dimana seharusnya memilih kos yang dekat dengan kampus, tempat
bekerja atau daerah yang diinginkan.

Sebagai solusi dari masalah tersebut, kami mengusulkan untuk membuat Sistem
Informasi Geografis Kosanku. Dimana sistem ini dapat memberikan informasi
mengenai tempat kos secara lebih detail (mulai dari fasilitas hingga lokasi kos).
Diharapkan dengan adanya Kosanku ini dapat membantu memenuhi kebutuhan
pencari kos atau mahasiswa baru yang akan mencari tempat kos di daerah sekitar UI
tanpa harus datang untuk mensurvei langsung ke semua area di sekitar kampus.
Selain itu Kosanku juga dapat digunakan oleh pemilik kos sebagai salah satu sarana
untuk memasarkan tempat kos yang dimilikinya.

Kosanku menyajikan informasi detail meliputi nama kos, jenis kos (putra/putri),
alamat kos, harga yang ditawarkan, fasilitas yang disediakan, jumlah kamar yang
terdapat di kos tersebut, foto beberapa bagian kos, narahubung kos terkait untuk
mempermudah pengguna jika ingin menanyakan ketersediaan kamar atau hal yang
lebih detail lainnya, serta peta lokasi letak tempat kos .
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2. Struktur Data
Struktur data yang digunakan dalam Kosanku ini dapat dilihat dari beberapa sudut
pandang yaitu entity relation diagram, use case diagram, sequence diagram, dan
arsitektur web dan mobile.

● Entity Relation Diagram
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● Use Case Diagram
Menggambarkan requirement fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem.
Use-case diagram menekankan pada “siapa” melakukan “apa” dalam
lingkungan sistem perangkat lunak akan dibangun
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3. Fitur yang Disediakan
Fitur-fitur yang terdapat pada Kosanku dibagi berdasarkan jenis pengguna, yaitu
pengguna umum (fungsi umum), anggota, dan administrator. Adapun fitur-fitur
untuk setiap pengguna adalah sebagai berikut:

Fitur-Fitur yang disediakan pengguna
umum

anggota administrator

1 Melihat list/daftar kos yang
ditampilkan oleh sistem. Selain
informai kos, sistem Kosanku juga
akan menampilkan lokasi kos serta
rute untuk menuju kos tersebut
(dengan titik awal adalah posisi
pengguna saat mengakses sistem) jika
pengguna mengaktifkan GPS.

2 Pencarian kos berdasarkan lokasi
(provinsi, kota, kecamatan,
kelurahan), kisaran harga, dan
fasilitas. Selain itu, untuk versi mobile
pencarian kos juga dapat dilakukan
menggunakan lokasi pengguna pada
saat mengakses Kosanku dengan
bantuan GPS.

3 Mendaftarkan diri (register) sebagai
anggota Kosanku

4 Log In menggunakan username dan
password saat register

5 Menambahkan informasi tempat kos
baru ke dalam sistem Kosanku

6 Log Out dari sistem Kosanku

7 Mengubah (update) dan menghapus
(delete) informasi tempat kos yang
terdapat pada database.

3.1. Fungsi Spasial
● Melihat informasi kos di area tertentu
● Melihat rute menuju kos yang dipilih dari lokasi pengguna saat mengakses
sistem (versi mobile)

● Mengetahui jarak antara lokasi pengguna dengan lokasi kos yang diinginkan
(versi mobile)

● Mengetahui fasilitas umum yang berada di sekitar kos yang dipilih. (versi
mobile)
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4. Log Kerja Anggota
untuk pembagian kerja (jobdesk) untuk masing-masing angota dapat dilihat dlam
ganttchart dibawah ini:

5. Petunjuk Penggunaan

● VersiMobile
1. Melakukan instalasi aplikasi kosankumelalui file *.apk.
2. Setelah melakukan instalasi dan membuka aplikasi, tampilan utama dari
aplikasi kosanku berupa form pencarian kos seperti yang terlihat pada
gambar 5.1. Untuk memunculkan menu utama di sebelah kiri (left menu),

pengguna dapat menekan icon kosanku di pojok kiri atas .
3. Pengguna umum hanya dapat melakukan pencarian tempat kos, sedangkan
anggota dapat menambahkan informasi tempat kos baru. Anggota harus
melakukan login terlebih dahulu agar dapat menambahkan informasi kos
baru. Tampilan menu login dapat dilihat pada gambar 5.2.

tampilan awal menu sebagai pengguna menu sebagai anggota

Gambar 5.1. Tampilan dan menu utama aplikasi kosanku
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Halaman Login Keterangan sukses login
Gambar 5.2.Menu Login

4. Pencarian kos dapat dilakukan berdasarkan harga sewa kos, lokasi kos, dan
fasilitas kos. Pengguna dapat langsung memilih rentan harga, lokasi (lokasi
terdiri dari provinsi, kota, kecamatan, kelurahan), atau fasilitas yang dicari
pada halaman utama. Setelah form diisi, pengguna dapat menekan tombol
“cari”, sehingga akan muncul daftar kos hasil pencarian. Jika dipilih salah satu
kos pada daftar tersebut, sistem akan menampilkan detail kos yang terdiri
dari nama kos, alamat, no. Telpon, jumlah kamar, harga sewa minimum dan
maksimum, fasilitas kos, lokasi berupa nilai latitude dan longitude, dan foto
kos. Pada halaman detail kosan terdapat tombol “Fasilitas Sekitar” dan “map”.
Jika memilih tombol “Fasilitas Sekitar” maka akan muncul beberapa fasilitas
di sekitar kos, yang ditampilkan dalam bentuk peta. Sedangkan jika dipilih
tombol “map”, lokasi kos akan ditampilkan pada peta disertai dengan
keterangan jarak kos tersebut dari tempat pengguna saat mengakses kosanku.
Tampilan contoh pengisian form pencarian, daftar hasil pencarian, detail kos,
fasilitas sekitar, dan lokasi kos pada peta dapat dilihat pada gambar 5.3.



created by team

Pengisian form cari kos Daftar hasil pencarian kos Detail kos yang dipilih

Detail kos yang dipilih Lokasi kos & informasi jarak Fasilits sekitar kos
Gambar 5.3. Tampilan menu cari kosan

5. Untuk menambahkan tempat kos baru, anggota dapat memilih menu

tambah kos . Pengguna dapat mengisikan informasi kos pada
text field yang disediakan pada form tambah kos. Untuk pengisian data
latitude dan longitude, anggota dapat menekan tombol “GPS location”
sehingga akan muncul permintaan untuk mengaktifkan GPS dan text field
latitude dan longitude akan otomatis terisi. Selain itu pengguna dapat
mengunggah foto tempat kos yang akan ditambahkan dengan menekan
tombol “insert photo”. Contoh tampilan pada menu tambah kos dapat dilihat
pada gambar 5.4.
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Contoh pengisian form Contoh pengisian form Permintaan pengaktifan GPS
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● VersiWeb
1. untuk versi wordpress, web ini telah dihosting sehingga langsung dapat di
akses tanpa harus melakukan instalasi. (alamat hosting versi web ini adalah
http://152.118.37.39/sig) alamat hosting ini berlaku untuk pengguna sebagai
adminisrator

berikut tampilan awal atau home page dari Kosanku

2. Untuk melakukan pencarian kosan, pilih menu cari kosan, kemudian akan
tampil seperti dibawah ini

3. kemudian akan list kosan tampil sebagai berikut berdasarkan inputan user
diatas:

http://152.118.37.39/sig
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4. untuk melihat detail kosan, double klik pada gambar, maka akan ditampilkan
page detail kosan, data detail dari kosan, foto kosan dan letak kosan secara
akurat dapat dilihat dalam page ini. Selain itu dalam peta akan ditampilkan
fasilitas yang ada disekitar kosan ini.

untuk lebih jelas (dengan mengklik tanda zoom in) fasilitas yang terdapat disekitar
Griya Arjuna adalah seperti dibawah ini:
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5. Untuk melihat list kosan pada aplikasi Kosanku ini dapat dilihat pada menu
list kosan

6. Pada tab list kosan ini, user dapat melakukan create, edit, delete kosan
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pada tab search ini terdapat beberapa kriteria yaitu:
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