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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Perkembangan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia bisa dibilang 

sangat pesat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pertumbuhan jumlah 

penduduk di Indonesia pada tahun 2015 tercatat sebesar 238 juta jiwa dan pada 

tahun 2020 ini diproyeksikan angka ini akan meningkat sebanyak 271 juta jiwa. 

Peningkatan jumlah penduduk harus diimbangi dengan peningkatan jumlah 

hunian, karena itu untuk menghadapi peningkatan jumlah penduduk tersebut 

kebutuhan hunian yang praktis seperti apartemen bisa jadi solusi. Para pengelola 

apartemen-apartemen yang berada di kota-kota besar pun dituntut untuk lebih siap 

menghadapi lonjakan jumlah penduduk ini. Salah satunya yaitu dengan 

memberikan fasilitas-fasilitas dan pelayanan-pelayanan yang baik untuk para 

tenant (penyewa) tersebut. Para pengelola apartemen dapat menggunakan teknologi 

dan Informasi yang belakangan ini sangatlah banyak digunakan untuk membantu 

kehidupan manusia. Salah satunya yaitu teknologi aplikasi dimana teknologi 

aplikasi ini sudah banyak membantu masyarakat di berbagai bidang baik untuk 

meningkatkan proses bisnis bagi perusahaan atau hanya sekedar membantu 

kehidupan sehari-hari 

Permasalahan yang terjadi saat ini, yaitu banyak apartemen-apartemen yang 

masih belum memiliki teknologi aplikasi tersebut dan juga para penyewa (tenant) 

masih melakukan prosedur-prosedur seperti pengisian formulir pemesanan 
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(Booking) fasilitas di apartemen secara manual dan melakukan komplain secara 

manual menggunakan kertas formulir komplain yang sangatlah banyak, maka dari 

itu dibutuhkan suatu teknologi aplikasi berbasis android yang dapat digunakan 

untuk mempermudah penyewa (tenant) dalam melakukan peminjaman fasilitas 

apartemen ataupun memberikan komplain. Dalam aplikasi ini penyewa apartemen 

dapat melakukan pengisian formulir penggunaan fasilitas apartemen seperti 

formulir permintaan penambahan tempat parkir, formulir penyewaaan ruang 

meeting room, formulir penyewaan ruang function room dan penyewaan barbeque 

area kemudian aplikasi ini juga bisa melakukan pengecekan (monitoring) pada 

formulir permintaan tenant tersebut. Tidak hanya itu dalam aplikasi ini tenant juga 

bisa melakukan komplain ke pihak building management apartemen tersebut 

apabila memiliki masalah teknis di lingkungan apartemen. 

Seperti aplikasi lain yang di kembangkan, aplikasi ini juga memiliki beberapa 

manfaat, salah satunya adalah fleksibilitas dan kemampuan yang tinggi. Aplikasi 

ini juga akan didukung database MySQL sebagai tempat penyimpanan data para 

tenant yang terdaftar dan juga Building Management yang terdaftar. Dalam 

perancangan aplikasi akan menggunakan android studio sebagai software yang 

digunakan.  

Apartemen Victoria Square adalah sebuah apartemen yang terletak di kota 

Tangerang menjadi tempat penelitian untuk riset keperluan dan pembuatan aplikasi 

pengisian formulir peminjaman fasilitas dan komplain ini, yang mana Apartemen 

Victoria Square juga mempunyai kriteria yang diperlukan untuk pembuatan aplikasi 

ini. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang telah dibuat dalam bentuk pertanyaan-

pertanyaan yang selanjutnya akan menjadi acuan untuk pengerjaan laporan 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara tenant (penyewa) melakukan peminjaman fasilitas 

menggunakan aplikasi? 

2. Bagaimana cara tenant (penyewa) melakukan monitoring formulir yang 

telah dikirim dari aplikasi? 

3. Bagaimana cara tenant (penyewa) mengirimkan komplain pada aplikasi? 

1.3.  Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas maka dalam penulisan penelitian ini, 

peneliti membatasi masalah dengan batasan sebagai berikut: 

1. Pengisian formulir penggunaan fasilitas di aplikasi ini juga termasuk 

fasilitas penambahan tempat parkir dan formulir yang sudah dikirim 

tersebut bisa dilakukan monitoring perkembangannya langsung dari 

aplikasi. 

2. Dalam aplikasi ini akan ada penambahan fitur pengajuan komplain seputar 

masalah teknis apartemen Victoria Square Tangerang. 

3. Dalam aplikasi ini juga disediakan tools untuk tenant dapat menghubungi 

langsung pihak Apartemen menggunakan telepon, short message service 

(SMS) dan menggunakan aplikasi whatsapp. 
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4. Penelitian ini menggunakan metode Rapid application Development (RAD) 

dan menggunakan data para tenant (penyewa) di Apartemen Victoria 

Square Tangerang dengan seijin pengelola Apartemen. 

5. Akan ada menu “Berita” yang dapat digunakan untuk melihat berita terbaru 

seputar lingkungan apartemen. 

6. User Building Management hanya dapat mendaftarkan sebanyak 5 orang 

saja. 

1.4.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah membangun aplikasi mobile pengisian formulir 

peminjaman fasilitas apartemen & komplain yang mampu mempermudah penyewa 

(tenant) dalam melakukan pengisian formulir untuk menyewa beberapa fasilitas 

yang ada di Apartemen Victoria Square seperti pengisian formulir penyewaan 

meeting room, formulir penyewaan function room dan formulir permintaan 

penambahaan tempat parkir bagi para penyewa (tenant). Pada aplikasi ini penyewa 

juga bisa melakukan komplain seputar permasalahan teknis di lingkungan 

apartemen. 
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1.4.2. Manfaat Penelitian 

Tenant (penyewa) yang ingin melakukan booking fasilitas dapat mengisi 

formulir langsung di aplikasi ini atau apabila ingin melakukan komplain kepada 

pihak pengelolaan dapat melakukannya langsung menggunakan aplikasi ini, serta 

tenant yang melakukan booking fasilitas dapat memantau perkembangan formulir 

penyewaannya apakah sudah disetujui atau belum.


