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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Banyaknya masyarakat yang mulai memandang usaha kos-kosan 

merupakan salah satu usaha yang menguntungkan. Oleh karena itu banyak sekali 

usaha rumah kos yang terdapat di daerah yang bernilai strategis seperti disekitar 

lingkungan pendidikan. Rumah kos ini menawarkan fasilitas yang berbeda-beda 

dengan harga yang ditawarkan beragam pula. 

Untuk mengetahui mengenai informasi yang berkaitan dengan kos-kosan 

secara mendetail diperlukan adanya suatu sistem informasi. Menurut Tafri D. 

Muhyusir Sistem Informasi adalah data yang dikumpulkan, dikelompokkan dan 

diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah satu kesatuan informasi yang 

saling terkait dan saling mendukung sehingga menjadi suatu informasi berharga 

bagi penerimanya. 

Sistem informasi mengenai kos-kosan ini tidak hanya sekedar memberikan 

informasi mengenai kos-kosan yang ada, tetapi juga memberikan bantuan untuk 

menentukan kos-kosan mana yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Untuk 

proses menentukan keputusan tersebut diperlukan adanya beberapa kriteria dan 

prioritas maka metode yang cocok untuk digunakan adalah metode SMARTER. 

Metode SMARTER (Simple Multi Attribute Rating Technique Exploiting Ranks) 

merupakan salah satu model pendukung keputusan yang digunakan untuk 

mengambil keputusan dengan kriteria yang beragam. Metode ini dipakai untuk 

menentukan pembobotan dari setiap kriteria yang ada yang didasarkan pada 

tingkat kepentingan atau prioritas. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang dapat disimpulkan dari pembuatan tugas akhir 

ini adalah: 
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1. Bagaimana mengimplementasikan urutan prioritas kedalam metode 

SMARTER. 

2. Bagaimana pengaplikasian Google Maps API dalam sistem informasi. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Agar pengerjaan tugas akhir ini dapat terfokus maka diperlukan adanya 

batasan masalah sebagai berikut:  

1. Data yang digunakan 50 data. 

2. Data didapat dengan cara survei. 

3. Kriteria utama yang digunakan ada 5 yaitu jarak, harga, durasi, gender dan 

fasilitas. 

4. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah php, dan javascript. 

 

1.4 Tujuan  

1. Dapat mengimplementasikan urutan prioritas yang telah dipilih ke dalam 

metode SMARTER berikut dengan proses perhitungannya. 

2. Dapat mengaplikasikan Google Maps API dalam sistem informasi. 

 

1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

1.5.1 Studi Pustaka 

Studi pustaka ini dilakukan untuk melengkapi pengetahuan dasar dan teori 

yang berkaitan dengan SMARTER, Google Maps API, dan bahasa pemrograman 

php. Adapun sumber data dapat diambil dari buku, ebook, jurnal atau paper dan 

internet. 

 

1.5.2 Rancangan Sistem 

Sistem yang dibuat merupakan suatu sistem informasi yang berbasis web. 

Web yang dibuat tidak hanya dapat dibuka melalui PC browser saja, tetapi akan 

dibuat responsif sehingga web akan fleksibel, dapat dibuka melalui smartphone 
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atau tablet browser dan tampilan web akan mengikuti besar layar dari smartphone 

atau tablet. Selain itu web akan dilengkapi dengan fasilitas google map yang akan 

menunjukkan letak dari setiap kost yang disertai dengan informasi mengenai kost 

tersebut.  

Dalam menentukan urutan kost berdasarkan prioritas sesuai dengan 

keinginan user, diperlukan suatu metode dalam mendukung keputusan. Untuk 

studi kasus ini maka dipilihlah metode SMARTER yang merupakan metode yang 

tepat dalam pemecahan kasus dalam sistem pemilihan kost. Pada metode 

SMARTER menggunakan perhitungan untuk menentukan bobot dari setiap 

kriteria. Urutan prioritas dari kriteria menentukan besarnya bobot dari setiap 

kriteria. Pemilihan prioritas kriteria ditentukan oleh user, sehingga metode ini 

dapat dikatakan sangat flesibel. 

 

1.5.3 Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan implementasi dari rancangan sistem yang telah dibuat. 

 

1.5.4 Pengujian 

Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat kode-kode 

program yang salah agar sistem dapat dijalankan dengan benar. Selain itu 

melakukan pengecekan terhadap perhitungan dari metode SMARTER serta 

keakurasian output yang dihasilkan apakah sudah sesuai dengan hasil yang 

seharusnya ditampilkan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penyelesaian masalah, dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian 

tentang bahasa pemrograman PHP, CSS, Javascript, HTML dan Metode 

SMARTER. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini membahas proses analisa dan perancangan sistem informasi 

dengan mengggunakan metode SMARTER. 

BAB IV IMPLEMENTASI  

Pada bab ini memuat hasil implementasi sistem dan pembahasan terhadap 

sistem yang telah dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. 

 


