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ABSTRAK 

 
Pencarian kost di area Kota Kediri masih menggunakan sistem manual, dengan cara mencari 

informasi secara offline atau mencari informasi dengan bertanya langsung kepada orang lain. Sehingga 

informasi yang diterima masih sangat kurang. Demikian juga dengan rute menuju lokasi masih sangat 

sulit dicari. Solusi dari permasalahan yang ada yaitu dengan membuat sebuah sistem informasi 

pencarian kost agar lebih efektif dan efisien.  
Sistem pencarian dalam hal ini menggunakan metode Location Based Servive (LBS) sebagai 

metode untuk pemetaan map agar mudah mendapatkan rute tercepat menuju lokasi tersebut. Dan juga 

menggunakan metode Naive Bayes Classifier (NBC) sebagai metode sistem pengambilan keputusan 

untuk mendapatkan hasil kost yang sesuai keinginan pengguna. Agar aplikasi ini berjalan maximal 

perlu penggunaan Provider Seluler yang baik. Dam juga akurasi GPS yang baik pua untuk membaca 

lokasi penguna.  

Para pengguna bisa menggunakan aplikasi ini untuk mendapat informasi dan juga rute kost 

sesuai yang diinginkan pengguna.dan juga merupakan bentuk lain dari pemanfaatan smartphone 

berbasis android, yang juga sudah banyak penggunanya pada zaman sekarang ini. 

Dari penelitian ini telah dihasilkan Aplikasi pencarian kost area Kota Kediri menggunakan 

metode Location Based Service (LBS) dan Naive Bayes Classifier (NBC) berbasis android. Aplikasi 

ini dapat mempermudah pencarian kost beserta informasi yang berkaitan dengan kost di area Kota 

Kediri. Aplikasi dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya dengan menambahkan kost area 

kota lain. Selain itu juga dengan membuat akun user agar bisa mengiklankan kost yang dimilikinya 

tanpa harus menghubungi Admin terlebih dahulu.  

 

KATA KUNCI : Pencarian Tempat kost, Location Based Service, Naive Bayes Classifier
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I. LATAR BELAKANG 

Sebuah jasa yang menawarkan 

sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali 

dengan sejumlah pembayaran tertentu 

untuk setiap periode tertentu (umumnya 

pembayaran per bulan) adalah pengertian 

dari Kos. 

Kota Kediri termasuk kota yang 

didalamnya terdapat banyak Perguruan 

Tinggi, seperti UNP Kediri, IIK, STAIN, 

UNISKA, UNIK, TRIBAKTI, dan masih 

banyak yang lainya, mahasiswanya pun 

tidak hanya dari Kota atau Kabupaten 

Kediri saja, namun juga dari luar Kediri 

bahkan dari luar kota, luar provinsi, luar 

pulau, bahkan ada yang dari Negara 

tetangga seperti Timor Leste dan negara-

negara lainnya. 

Bagi mahasiswa atau karyawan yang 

cukup jauh domisilinya atau karyawan 

yang belum mampu membeli rumah, maka 

solusinya adalah mengontrak/menyewa 

rumah atau kos untuk tempat tinggal 

sementaranya. Besarnya Kota Kediri dan 

terbatasnya penyediaan rumah kontrakan 

atau rumah kos menyebabkan banyak para 

mahasiswa atau karyawan yang menyewa 

rumah jauh dari lokasi mereka belajar 

maupun bekerja, bahkan mereka terpaksa 

menyewa rumah di pinggiran Kota Kediri. 

Sehingga, permintaan rumah kontrakan 

atau rumah kos di pusat Kota Kediri sangat 

tinggi, dalam aplikasi ini akan dibangun 

sebuah Sistem Informasi Pencarian Kost 

yang didalamnya berisi alamat, nama 

pemilik, nomor telepon pemilik, tarif, 

fasilitas dan informasi lainnya.  

Smartphone di Indonesia menurut 

pandangan Kementrian Komunikasi Dan 

Informatika Republik Indonesia 

(KOMINFO) “ Indonesia adalah "raksasa 

teknologi digital Asia yang sedang 

tertidur". Jumlah penduduk Indonesia yang 

mencapai 250 juta jiwa adalah pasar yang 

besar. Pengguna smartphone Indonesia 

juga bertumbuh dengan pesat. Lembaga 

riset digital marketing Emarketer 

memperkirakan pada 2018 jumlah 

pengguna aktif smartphone di Indonesia 

lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah 

sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara 

dengan pengguna aktif smartphone 

terbesar keempat di dunia setelah Cina, 

India, dan Amerika”(kominfo.go.id tahun 

2015), Smartphone mempunyai beberapa 

OS (Operating System) diantaranya 

Android, iOS, Windows Phone, 

BlackBerry, Symbian, Plasma Mobile, dan 

masih banyak lainnya. Namun banyaknya 

Sistem Operasi (bahasa Inggris: Operating 

System), Android adalah OS yang paling 

banyak digunakan di dunia (Rahmayani, 

2015) 

Dikutip dari sumber berita terpercaya 

“Data terbaru pangsa pasar sistem operasi 

smartphone dari firma riset Gartner 

menunjukkan duopoli yang semakin 

dominan dari Android dan iOS. Bahkan, 
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keduanya, jika digabungkan, menguasai 

nyaris seluruh pangsa pasar ponsel di 

dunia. Dikutip KompasTekno dari 

MacRumors, Jumat (19/8/2016), Android 

dan iOS mencatat rekor pangsa pasar dunia 

99,1 persen, jika digabungkan pada kuartal 

ke-II 2016. Dibandingkan dengan periode 

yang sama di tahun sebelumnya, torehan 

keduanya baru 96,8 persen. Android tentu 

saja menjadi sistem operasi paling 

dominan dengan pangsa pasar 86,2 persen. 

Pasalnya, ia dipakai oleh lebih banyak 

vendor ponsel dari yang termurah hingga 

mahal. Sebanyak 296,9 juta smartphone 

Android beredar di dunia saat ini. 

Sementara iOS yang eksklusif dipakai 

dalam perangkat ponsel buatan Apple, 

memiliki pangsa pasar 12,9 persen dengan 

44,3 juta ponsel yang beredar” (Reska K. 

Nistanto, 2016). 

II. METODE 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan 

digunakan adalah sebagai berikut 

1. Pendekatan dan Teknik Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, 

yaitu dengan cara mempelajari dan 

memahami fenomena atau masalah tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian 

dalam hal ini adalah mahasiswa dan 

karyawan dalam pencarian tempat kost 

atau kontrakan mengalami kesulitan. Hal-

hal yang diamati oleh peneliti dituangkan 

dengan cara mendeskripsikan dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa untuk 

kemudian dapat dimanfaatkan atau diolah 

untuk bahan pendukung penelitian aplikasi 

pencarian tempat kost atau kontrakan 

berbasis Android ini. 

2. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan 

menerapkan konsep System Development 

Life Circle menggunakan metode 

Waterfall dengan tahapan sebagai berikut :  

a. Pengumpulan Data  

1) Studi Literatur 

Peneliti melakukan studi 

kepustakaan yang dilakukan untuk 

melengkapi pengetahuan dasar dan 

teori-teori terkait penelitian tentang 

Naive Bayes Classifier (NBC) dan 

Location Based Services (LBS) 

yang berasal dari buku – buku, 

jurnal maupun media internet. 

2) Observasi 

Peneliti melakukan studi 

kepustakaan yang dilakukan untuk 

melengkapi pengetahuan dasar dan 

teori-teori terkait penelitian tentang 

Naive Bayes Classifier (NBC) dan 

Location Based Services (LBS) 

yang berasal dari buku – buku, 

jurnal maupun media internet. 
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3) Interview 

Peneliti melakukan tanya 

jawab secara langsung dengan 

narasumber dalam hal ini adalah 

mahasiswa dan pemilik kost untuk 

mengumpulkan data terkait 

informasi kost tersebut berdasarkan 

pengalaman penghuni kost dan 

pemilik kost. 

b. Perancangan Sistem 

Setelah melakukan pengumpulan data 

peneliti melakukan perancangan sistem 

aplikasi pencarian kost atau kontrakan ini 

berdasarkan hasil study literatur, observasi, 

dan interview yang dituangkan ke dalam 

alur sistem dan algoritma yang akan 

diterapkan dalam program. 

c. Desain dan Rancangan Program 

Dari perancangan sistem yang telah 

dilakukan kemudian peneliti membuat 

rancangan desain interface baik untuk user 

calon penghuni ataupun pemilik kost dan 

perancangan program yang akan dijadikan 

acuan dalam pembuatan program. 

d. Pembuatan Program 

Pembuatan program dilakukan dengan 

menuangkan hasil desain dan rancangan 

program, meliputi proses penyusunan antar 

muka program sesuai dengan desain yang 

dibuat dan proses pengkodean berdasarkan 

dengan rancangan program yang dibuat  

peneliti dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Phonegap Cordova. 

e. Implementasi dan Pengujian 

Setelah pembuatan program selesai 

dilakukan proses pengujian program secara 

menyeluruh yaitu meliputi fungsionalitas 

program dan interface program. Pengujian 

fungsionalitas program dilakukan dengan 

menguji setiap fungsi. Pengujian desain 

interface program dilakukan dengan 

memeriksa kesesuaian tampilan antar 

muka program dan fungsi yang ada dalam 

komponen interface program. 

f. Penyusunan Laporan 

Laporan disusun berdasarkan tahapan-

tahapan sebelumnya, laporan berisi 

dokumentasi dari penelitian yang 

dilakukan meliputi proses pengumpulan 

data, hasil observasi, perancangan sistem 

dan proses pembuatan serta implementasi 

program beserta pengujiannya. 

B. Metode Location Based Sevice dan 

Naive Bayes Classifier 

a. Location Baser Service 

LBS merupakan implementasi dari 

mobile GIS dimana termasuk salah satu 

bagian yang lebih cenderung 

memberikan fungsi terapan sehari-hari 

seperti menampilkan direktori kota, 

navigasi kendaraan, pencarian alamat 

serta jejaring sosial, dibanding 

fungsionalitas pada teknologi GIS 

populer untuk Field Based GIS 

(DiMarzio, 2008). 
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Location Based Service (LBS) atau 

layanan berbasis lokasi adalah istilah 

umum yang digunakan untuk 

menggambarkan teknologi yang 

digunakan untuk menemukan lokasi 

perangkat yang digunakan.  

Menurut Qusay H. Mahmoud, LBS 

adalah sebuah layanan yang digunakan 

untuk mengetahui posisi dari pengguna, 

kemudian menggunakan informasi 

tersebut untuk meyediakan jasa dan 

aplikasi yang personal. 

b. Naive Bayes Classifier 

Metode Naive Bayes Classifier 

menempuh dua tahap dalam proses 

klasifikasi teks, yaitu tahap pelatihan 

dan tahap klasifikasi. Pada tahap 

pelatihan dilakukan proses analisis 

terhadap sampel dokumen berupa 

memilihan vocabulary, yaitu kata yang 

mungkin muncul dalam koleksi 

dokumen sampel yang sedapat mungkin 

dapat menjadi representasi dokumen. 

Selanjutnya adalah penentuan 

probabilitas prior bagi tiap kategori 

berdasarkan sampel dokumen. Pada 

tahap klasifikasi ditentukan nilai 

kategori dari suatu dokumen 

berdasarkan term yang muncul dalam 

dokumen yang diklasifikasi (McCallum 

and Nigam, 1998). 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. IMPEMENTASI 

1. Perancangan Sistem 

Dalam penelitian ini peneliti membuat 

perancangan sistem dengan  

a. Use Case Diagram. 

 

Gamvar 3.1 Use Case Diagram System 

1) Identifikasi Aktor 

Aktor adalah User yang mengakses 

dan menjalankan aplikasi ini, dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3.1 Identifikasi Aktor 

No Aktor Deskripsi 

1 
Pengguna 

(User) 

Merupakan aktor yang 

menggunakan Aplikasi 

sebagai media untuk 

informasi mengenai 

rumah kost serta lokasi 

rumah kost tersebut. 

2) Identifikasi Use Case 
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Pendefinisian use case pada aplikasi 

ini, yang berfungsi sebagai penjelas proses 

yang terdapat pada setiap use case. 

Tabel 3.2 Idetifikasi Use Case 

No Aktor Deskripsi 

UC-

1 

Search 

Maps 

Merupakan proses 

untuk menampilkan 

icon dan maps. 

UC-

2 

Data 

Kost 

Merupakan tampilan 

daftar kost yang telah 

dimasukan di 

Database. 

UC-

3 
About 

Merupakan penjelasan 

tentang ukurab 

variabel aplikasi ini. 

 *UC : Singkatan Use Case 

b. Activity Diagram 

 

 

Gambar 3.2 Activity Diagram 

Activity Diagram, dirancang user 

dapat memilih menu “Search Map“, sistem 

akan menampilkan isi dari menu kost yaitu 

“Maps View“ dan “Icon kost“. Jika user 

memilih salah satu icon kost maka sistem 

akan menampilkan informasi kost tersebut. 

c. Sequence Diagram 

 

Gambar 3.3 Sequence Diagram 

Sequence Diagram pengguna harus 

melewati beberapa tahap terlebih dahulu 

sebelum bisa mendapatkan hasil kost yang 

sesuai kriteria beserta dengan rute menuju 

kost tersebut. 

d. Class Diagram 

 

Gambar 3.4 Class Diagram 

Variabel kost mempunyai atribut 

id_kost, kost_nama, kost_lat, kost_long, 

kost_alamat, kost_telp, kost_fasilitas, dan 

kost_keterangan, dalam proses selanjutnya 

ketika dalam pencarian kemudian menuju 

ke variabel Cari yang mempunyai atribut 

kost_jarak, kost_fasilitas, kost_harga 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Nama | NPM 
Fak - Prodi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 3|| 

 
 

setelah memasukkan pada atribute cari 

sistem memilih data pada Variabel Hasil 

yag mempunyai attribute kost_lat dan 

kost_long yang membaca posisi pada 

Maps 

2. Tampilan Program. 

1) Menu Utama 

 

Gambar 3.5 Menu Utama 

Menu utama menampilkan halaman 

awal aplikasi dan juga sedikit penjelasan 

tentang naive bayes. 

2) Menu Combo Box 

 

Gambar 3.6 Combo Box 

Pada gambar diatas menampilkan 

menu utama yang ada diaplikasi, sebagai 

menu proses pencarian kost. 

3) Form Icon dan Informasi Kost 

 

Gambar 3.7 Icon dan Informasi Kost 

Setelah pengguna memilih menu 

search maps maka akan tampil icon kost 

yang telah dimasukan pada database, dan 

belom terdapat rute tujuan menuju ke kost. 

Pada formini juga terdapat form input 

kategori kost yang diinginkan pengguna. 

4) Hasil dan Rute Kost 

 

Gambar 3.8 Hasil dan Rute Kost 

Dalam proses ini program memfilter 

proses kriteria yang telah diinputkan 
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dengan rule based yang sudah ada di 

program. Rule Based yang ada di Database 

sudah mengacu pada perhitungan data 

Training. 

 Dalam penggunaan metode 

Location Based Services, Sistem membaca 

lokasi User dan mencocokan dengan lokasi 

kost yang memenuhi kriteria yang telah 

diinputkan kemudian menampikan rute 

menuju kost tersebut. 

 Dalam perhitungan Naive Bayes 

Classifier, sistem mencocokan kriteria 

yang telah dimasukan user dengan tule 

based yang telah ada di database. 

 

 

 

Tabel 3.3 Pengujian Fungsional 

N

o 

Na

ma 

Kost 

Kriteria Hasil 

Jarak Fasilit

as 

Harg

a 

Ben

ar 

Sal

ah 

1 Kos

t Bu 

Um

i 

Dek

at 

Seda

ng 

Seda

ng 

√  

2 Mor

in 

Kos

t 

Jauh Seda

ng 

Ren

dah 

√  

3 Gri

ya 

Kos

Seda

ng 

Kura

ng 

Ren

dah 

√  

t 

Ked

iri 

4 Ibu 

Suc

i 

Tip

e B 

Dek

at 

Leng

kap 

Ting

gi 

√  

5 Kos

t Bu 

Wit

o 

Seda

ng 

Kura

ng 

Seda

ng 

√  

 Pada tabel diatas pengujian 

berdasarkan titik lokasi saya, pada ssat 

pengujian titik lokasi saya berada di Gg. 

Menur No.2, Ngampel, Mojoroto, Kota 

Kediri, dari 5 kali uji coba diatas, setiap 

sampel saya mencoba menggunakan 

aplikasi masing-masing sebanyak 4 kali, 

dan semua hasilnya sama. 

IV. PENUTUP 

A. Simpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini yaitu bahwa aplikasi 

pencarian kost yang dibangun dapat 

memudahkan seorang dalam melakukan 

proses pencarian kost otomats 

menggunakan aplikasi sehingga proses 

pencarian kost akan menjadi lebih efek-tif 

dan efisien. Presensi dengan menggunakan 

metode Location Based Service 

mempermudah pencarian rute kost dan 

juga Naive Bayes Classifier yang 
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memudahkan Mendapat Kost sesuai 

kriteria yang diinginkan pengguna. 

Aplikasi yang dibangun sangat bergantung 

pada koneksi internet. Aplikasi tidak dapat 

berjalan tanpa koneksi internet yang lancar 

dan stabil. 

B. Saran 

Penelitian ini masih memungkinkan 

untuk dilakukan beberapa penyempurnaan. 

Oleh karena itu, untuk  pengembangan 

sistem yang lebih baik, beberapa hal yang 

perlu diperhatikan antara lain: 

1. Aplikasi dapat dikembangkan 

dengan menambah data kost selain 

di daerah Kota Kediri. 

2. Tampilan layout gambar agar 

dirubah semenarik mungkin pada 

aplikasi. 

3. Tanpa harus menginputkan kriteria 

seharusnya aplikasi bisa langsung 

menunjukan rute kost sesuai kost 

yang telah dipilih pengguna. 
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