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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ada beberapa kota-kota besar yang menjadi pusat Perguruan Tinggi, 

seperti Jakarta, Bandung, Surabaya. Dan yang paling terkenal dengan kota 

pendidikan yaitu Yogyakarta. Menurut Data PD DIKTI (Pangkalan Data 

Pendidikan Tinggi), Yogyakarta memiliki 136 unit Perguruan Tinggi yang 

memiliki beberapa kategori diantaranya akademik, politeknik, sekolah tinggi 

institusi dan universitas.  

Salah Satu Perguruan Tinggi dengan kategori sekolah tinggi institusi ialah 

STMIK AKAKOM YOGYAKARTA. Mahasiswa STMIK AKAKOM tidak 

hanya berasal dari Jogja saja melainkan sampai kota-kota yang ada di seberang 

pulau seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Lombok, dan lain sebagainya. 

Berhubungan banyak mahasiswa yang tempat tinggalnya jauh maka mereka harus 

mencari kost untuk sebagai tempat tinggal selama menempuh perkuliahan di 

STMIK AKAKOM. Banyak dari mahasiswa masih bingung dalam mencari kost 

karena keterbatasan pengetahuan mengenai wilayah dan belum banyak orang yang 

dikenal di kota Jogja. Untuk itu mahasiswa perlu adanya informasi mengenai kost, 

mulai dari informasi letak, harga, maupun kontak pemilik kost. Hal ini dibutuhkan 

agar ketika sampai di Jogja mahasiswa dengan cepat menemukan kost. 

Salah satu teknologi yang dapat membantu mahasiswa mendapat infomasi 

kost yaitu sebuah WebGIS (Website Geographic Information System) yang 
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menampilkan peta dari Google Maps serta tata letak kost dan berisi infomasi atau 

data-data kost. Pembuatan WebGIS ini akan dibantu dengan leaflet sebagai library 

yang menyediakan fungsi-fungsi tertentu. Leaflet adalah javascript library atau 

yang sering disebut leafleatJS. Keunggulan leaflet dari competitor lainnya seperti 

openlayers adalah kemasannya yang minimal dan dan sangat customize. 

Meskipun ringan dan ringkas, leaflet adalah library yang powerful. mendukung 

hampir semua kebutuhan standar dalam pembuatan aplikasi WebGIS, seperti 

marker, popup window, routing, layer dan lain-lain. WebGIS ini nantinya juga 

dapat diakses melalui perangkat mobile sehingga pengunjung dapat lebih praktis 

dalam mengakses. 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalah kasus ini 

ialah bagaimana membuat perancangan dan aplikasi WebGIS yang dapat 

menyajikan informasi mengenai kost dengan bantuan leaflet dan Google Maps 

API. 

1.3 Ruang Lingkup 

Setelah mengidentifikasi masalah yang ada, dapat diperoleh gambaran 

aplikasi yang akan dikembangkan. Namun, ada beberapa hal yang menjadi 

keterbatasan seperti waktu dan kemapuan maka dibuat sebuah batasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Teknologi yang dipakai membuat WebGIS ialah Leaflet, dengan Library ini 

tersedia plugin-plugin yang dapat membatu membuat WebGIS. 
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2. Informasi kost yang ditampilkan yaitu kost yang berada di sekitar STMIK 

AKAKOM. 

3. WebGIS ini menampilkan infomasi kost seperti harga, luas, foto, fasilitas 

(almari, ac, kasur, dapur, parkir) dan kontak pemilik kost serta jarak kost dari 

STMIK AKAKOM. 

4. Data kost diinputkan oleh admin portal. 

5. Untuk peta menggunakan Teknologi Google Maps API. 

6. WebGIS dapat diakses melalui perangkat desktop dan mobile yang terhubung 

dengan internet. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan dan ruang lingkup yang sudah dijabarkan, tujuan 

dari penelitian ini adalah membuat sebuah WebGIS yang akan memberikan 

informasi data-data kost serta jarak kost ke STMIK AKAKOM. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Mahasiswa dan calon mahasiswa, aplikasi ini dapat memudahkan 

mahasiswa untuk mencari tempat kost dengan waktu yang cepat tanpa harus 

mencari secara langsung. 

b. Bagi Pemilik kost dapat membantu untuk mempromosikan dan 

menginformasikan tempat kost yang dapat diakses dimana dan kapan saja.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut: 

1.6.1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenali latar belakang, rumusan masalah, 

ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

1.6.2. BAB 2 TINJAUAN PUSTKA DAN DASAR TEORI 

Pada bab ini akan dipaparkan beberapa sumber yang dijadikan acuan 

penelitian dan dasar teori yang mendukung dan mendasari penulisan skripsi. 

1.6.3. BAB 3 METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis metode atau teknologi 

untuk mengerjakan penelitian dan perancangan sistem aplikasi yang akan dibuat 

untuk menyelesaikan skripsi. 

1.6.4. BAB 4 IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menampilkan implementasi dari sisten yang dirancang 

pada bab sebelumnya dan dibahas tentang sistem yang sudah dibuat apakah sudah 

sesuai dengan tujuan penelitian. 

1.6.5. BAB 5 PENUTUP 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan penelitian dan 

memberikan saran untuk mengembangkan aplikasi tersebut. 

 


