BAB III
ANALISIS DAN DESAIN

Bab ini berisi masalah dan solusi yang ditawarkan serta terdapat desain
sistem aplikasi dan nilai - nilai entrepreneurship pada aplikasi manajemen indekos
ini.
3.1. Analisis Sistem
Analisis Sistem bertujuan agar diketahuinya kebutuhan - kebutuhan
pengguna yang nantinya akan di implementasikan ke dalam aplikasi. Selain itu,
Analisis Sistem juga akan dapat menghasilkan solusi yang nantinya akan
berguna bagi pengguna dalam mengelola indekos ataupun berguna bagi
penghuni indekos.
3.1.1. Pokok Permasalahan
Berdasarkan wawancara yang dilakukan bahwa pengelolaan yang
terjadi pada sistem internal indekos masih dilakukan dengan cara
manual sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan pemborosan waktu
dan tenaga yang terbuang pun cukup besar. Karena seiring dengan
perkembangan zaman, aplikasi - aplikasi yang beredar sudah sangat
banyak sekali membantu para pengguna, akan dibuatnya sebuah
aplikasi untuk manajemen indekos.
Wawancara dilakukan untuk membuat aplikasi yang berguna
sebagai instrument untuk menentukan fitur yang nantinya akan di
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implementasikan di aplikasi manajemen indekos ini. Wawancara telah
dilakukan di kawasan Citraland Surabaya yang memiliki kriteria
sebagai pemilik atau pengurus indekos dan penghuni indekos. Total
responden yang di dapatkan yaitu 6 orang yang terdiri dari 3 pengurus
dan 3 penghuni. Daftar pertanyaan pada wawancara dapat dilihat pada
Lampiran H. Dapat disimpulkan hasil dari wawancara adalah sebagai
berikut:


Keterlambatan dalam membayar uang kos adalah hal yang lumrah.



Pengurus cukup memakan waktu dalam mencatat uang dalam buku
besar.



Membuat pengumuman dengan menempelkan kertas - kertas di
sekitar indekos yang hal tersebut tidak ramah lingkungan karena
terlalu banyak menggunakan kertas sebagai media.



Masih belum ada media yang berkenan bagi para penghuni dalam
memberikan sebuah masukan terhadap kekurangan dari sebuah
indekos.

3.1.2. Solusi Yang Ditawarkan
Setelah dilakukan wawancara dalam mencari permasalahan yang
terjadi dalam mengelola indekos, telah disimpulkannya permasalahan permasalahan yang terjadi dalam subbab sebelumnya. Maka, solusinya
adalah fitur yang akan diterapkan ke dalam aplikasi pada Tabel 3.1
berikut ini.
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Tabel 3.1 Masalah dan Solusi untuk aplikasi kosanku

No
1

Masalah

Solusi

Keterlambatan dalam membayar uang kos Pembayaran dapat
adalah hal yang lumrah.

dilakukan lebih
cepat dengan
Payment Gateway

2

Pengurus cukup memakan waktu dalam
Dengan memakai
mencatat uang dalam buku besar.
jasa Midtrans
(Payment
Gateway) pemilik
dapat melihat
seluruh keuangan
yang masuk.

3

Membuat pengumuman dengan menempelkan Pengumuman
kertas - kertas di sekitar indekos yang hal dapat disebar
tersebut tidak ramah lingkungan karena terlalu melalui aplikasi
banyak menggunakan kertas sebagai media.

dan diterima oleh
seluruh penghuni
indekos.
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4

Masih belum ada media yang berkenan bagi Terdapat fitur
para penghuni dalam memberikan sebuah pemberian
masukan terhadap kekurangan dari sebuah feedback di dalam
indekos.

aplikasi dengan
nama pengguna
yang disamarkan.

3.2. Desain Sistem
Desain Sistem akan menjelaskan sebuah desain dari aplikasi Manajemen
Indekos yang terdiri dari desain arsitektur, basis data, proses, dan tatap muka.
3.2.1. Desain Arsitektur
Aplikasi memiliki desain arsitektur berupa client server. Pada
desain arsitektur ini, aplikasi yang pengguna unduh disebut client yang
dapat mengakses secara langsung ke server Apache dalam waktu yang
bersamaan. Sistem desain arsitektur dapat dilihat dari kedua sisi yaitu:


Sisi client merupakan aplikasi yang nantinya dipasang pada
perangkat Android oleh pengguna baik itu penghuni indekos,
pengurus indekos, dan pemilik indekos. Seluruh transaksi dan
kegiatan yang dilakukan akan terjadi pada sisi client ini saja. Hal
tersebut mencakup fitur - fitur pada bab sebelumnya yaitu
memberikan notifikasi pembayaran, memberikan pengumuman,

16

chatting, mendata pembayaran, pemberian feedback, dan mengscan sebuah barcode.


Sisi server yang digunakan adalah Apache. Server tersebut
dipunyai oleh Oracle yang merupakan tempat untuk menyimpan
file - file yang telah di unggah dari sisi client. Untuk melakukan
interaksi menyimpan ataupun menarik data, nantinya client akan
melewati sebuah API yang telah tersedia di dalam MySQL.

3.2.2. Desain Database
Di dalam aplikasi Management Indekos, aplikasi menggunakan
database MySQL. SQL dan relational database management systems
atau RDBMS keduanya ditemukan pada awal 1970-an. Edgar F. Codd
menciptakan RDBMS sementara Donald D. Chamberlin dan Raymond
F. Boyce mengembangkan SQL. Fakta sederhana bahwa keduanya tiba
di awal kehidupan komputasi, dan bahwa untuk 90% waktu mereka
hanya bekerja, berarti database telah menjadi 'masalah terpecahkan'
yang tidak perlu Anda pikirkan lagi.
MySQL menggunakan sebuah entity dalam menentukan sebuah
tabel sedangkan di dalam tabel tersebut terdapat beberapa atribut dan
dilambangkan sebagai oval yang dimana di setiap tabel mempunyai
primary key yang di tandai dengan garis bawah pada nama atributnya.
Desain database dapat dilihat pada Gambar 3.1.
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Gambar 3.1 ER Diagram

3.2.3. Desain Proses
Desain Proses terbentuk berdasarkan analisa permasalahan yang
telah disebutkan pada subbab sebelumnya. Dalam merancang proses ini,
UML adalah salah satu cara untuk mendesain sebuah basis data dengan
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menggunakan metode Object Oriented. Diagram yang akan digunakan
adalah Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Class Diagram.
3.2.3.1.

Use Case Diagram
Dalam

aplikasi

Manajemen

Indekos,

terdapat

pembagian hak akses yaitu diantaranya adalah Admin
sebagai pemilik Indekos, pengurus dan penghuni. Peran yang
dapat dilakukan pemilik antara lain dapat melakukan
penambahan, penghapusan, melihat, dan mengubah terhadap
pengurus indekos, indekos dan kamar didalamnya. Selain itu
pemilik dapat menyetujui atau menolak permintaan
pemesanan yang telah dilakukan oleh calon penghuni. Fitur
yang dapat dilakukan oleh pemlik dari sebuah Indekos tidak
terbatas dari yang telah disebutkan tetapi pemilik juga dapat
menentukan jadwal pembayaran agar penghuni dapat melihat
jadwal tersebut sehingga berfungsi sebagai pengingat dalam
melakukan pembayaran. Sedangkan pengurus indekos hanya
dapat melihat seluruh data yang telah dibuat oleh pemilik
indekos. Dan untuk penghuni dapat menggunakan kode unik
yang

telah

dibagikan

oleh

pemilik

indekos

dan

menggunakannya pada saat ingin mendaftar agar tergabung
ke dalam lingkungan indekos. Hal yang dapat dilakukan oleh
pengguna aplikasi dapat dilihat pada Gambar 3.2.
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Gambar 3.2 Use Case Diagram
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3.2.3.2.

Activity Diagram
Diagram aktivitas digunakan sebagai media untuk
mengetahui alur kerja dari suatu aplikasi. Activity Diagram
dibuat berdasarkan Use Case Diagram yang telah dirangkum
menjadi sembilan Activities Diagram, diantaranya yaitu:


Menambah Pengurus Indekos
Aktivitas dalam melakukan penambahan pengurus
yang dapat dilakukan oleh Admin/pemilik yaitu dengan
menekan tombol “+” pada aplikasi dan mengisikan
seluruh data yang diminta dan membagikannya kepada
calon pengurus. Diagram dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Aktivitas Menambah Pengurus Indekos
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Menambah Indekos
Aktivitas ini melibatkan tiga aktor yaitu pemilik
Indekos, sistem pada aplikasi, dan view pada aplikasi.
Pertama – tama pemilik menekan tombol “+” pada
aplikasi, lalu mengisi semua data yang diperlukan
seperti alamat, kota, ukuran kamar, fasilitas, dan lain
sebagainya. Sistem lalu menyimpan data – data yang
telah pemilik isi ke dalam database. Setelah data
tersimpan, maka data tersebut akan ditampilkan pada
daftar halaman indekos dan data tersebut dapat diubah
ketika terjadi kesalahan editorial ataupun memperbarui
informasi tersebut. Aktivitas diagram dapat dilihat pada
Gambar 3.4.

Gambar 3.4 Aktivitas Menambah Indekos
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Menambah Kamar Indekos
Pada aktivitas ini melibatkan tiga aktor yaitu
admin/pemilik dari sebuah indekos, sistem pada aplikasi
dan tampilan didalam aplikasi. Untuk menambahkan
sebuah kamar kedalam lingkup sebuah indekos, pemilik
diharuskan untuk melakukan navigasi ke halaman
indekos yang telah dibuat sebelumnya, lalu dengan
memilih salah satu indekos yang terdaftar, maka pemilik
akan dibawa ke halaman detail indekos. Pada halaman
tersebut pemilik dapat menekan tombol tambah kamar
dan dapat mengisikan data – data yang telah diminta.
Aktivitas Diagram dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5 Aktivitas Diagram Menambah Kamar
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Menambah Jadwal Pembayaran
Aktivitas ini melibatkan ketiga aktor yang terdiri
dari pemilik indekos, sistem pada aplikasi, dan tampilan
didalam aplikasi. Sebelum menambahkan sebuah jadwal
pada lingkup sebuah indekos, pemilik perlu memilih
menu indekos terlebih dahulu dan memilih indekos yang
diinginkan, lalu menekan tombol jadwal pembayaran
untuk

membuatnya.

Pada

halaman

buat

jadwal

pembayaran, pemilik dapat menekan tombol yang
berada di tengah layar dan dapat menentukan tanggal
terakhir membayar. Aktivitas Diagram dapat dilihat
pada Gambar 3.6.

Gambar 3.6 Aktivitas Menambah Jadwal Pembayaran
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Membagikan Kode Unik Indekos
Pada aktivitas ini melibatkan tiga aktor yaitu
pemilik indekos, sistem pada aplikasi, dan penghuni
indekos. Untuk membuat kode unik dari sebuah indekos
dan membagikannya, pemilik perlu memilih menu
indekos terlebih dahulu dan memilih indekos yang
diinginkan. Setelah itu menekan tombol berlogo “Share”
yang berada diatas sebelah kanan dan pemilik dapat
memilih media yang akan digunakan untuk membagikan
kode unik dari indekos tersebut kepada calon penghuni.
Aktivitas diagram dapat dilihat pada Gambar 3.7.

Gambar 3.7 Aktivitas Membagikan Kode Unik Indekos
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Penghuni Melakukan Pemesanan Kamar
Aktivitas ini melibatkan tiga aktor yaitu pemilik
indekos, tampilan pada aplikasi, dan penghuni indekos.
Pertama, calon penghuni mendaftar dahulu dengan
menggunakan kode unik yang telah dibagikan oleh
pemilik sebelumnya. Setelah itu penghuni dapat memilih
kamar yang tersedia dan melakukan pemesanan.
Aktivitas diagram dapat dilihat pada Gambar 3.8.

Gambar 3.8 Aktivitas Pemesanan Kamar
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Menyetujui/Menolak Permintaan Pemesanan
Pada aktivitas ini melibatkan tiga aktor yaitu
pemilik indekos, aplikasi, dan penghuni indekos. Ketika
pemilik ingin melakukan persetujuan atau penolakan
terhadap calon penghuni, pemilik akan memilih menu
pemesanan pada aplikasi dan memilih calon penghuni
yang akan disetujui atau ditolak dengan menekan salah
satu dari kedua tombol yang disediakan. Aktivitas
diagram dapat dilihat pada Gambar 3.9

Gambar 3.9 Aktivitas Menyetujui/Menolak Permintaan Pemesanan Kamar
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Melihat Status Pembayaran Kamar
Aktivitas ini melibatkan dua aktor yaitu pemilik
indekos dan tampilan aplikasi. Ketika pemilik membuat
sebuah kamar, di halaman registrasi/pembuatan kamar
terdapat harga yang dapat dicantumkan agar penghuni
dapat melakukan pembayaran tiap kurun waktu tertentu.
Setelah itu ketika penghuni melakukan pemesanan
kamar dan belum melakukan pembayaran, maka status
kamar masih dalam keadaan “Menunggu Pembayaran”
hingga penghuni melakukan pembayaran dan status
akan berubah menjadi “Terbayar”. Aktivitas Diagram
dapat dilihat pada Gambar 3.10.

Gambar 3.10 Aktivitas Melihat Status Pembayaran Kamar
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Memberikan Feedback
Terdapat tiga aktor yang terlibat dalam aktivitas ini,
antara lain adalah pemilik, pengurus, dan penghuni
Indekos.

Penghuni

dapat

mengirimkan

feedback

mengenai kekurangan dan apa yang harus dilakukan
untuk

membuat

Indekos

yang

dihuni

semakin

berkembang dan dapat menjadi lebih baik. Sistem akan
menyimpan semua feedback dari penghuni sehingga
pemilik dan pengurus Indekos dapat melihat semua
feedback dari penghuni dari awal aplikasi digunakan
hingga feedback paling terbaru. Aktivitas diagram dapat
dilihat pada Gambar 3.11.

Gambar 3.11 Aktivitas Memberikan Feedback
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3.2.3.3.

Class Diagram
Kelas Diagram dibuat agar dapat mengetahui relasi
kelas – kelas yang akan terjadi nantinya pada saat
programming dilakukan. Selain itu, kelas diagram dapat
memberikan wawasan mengenai struktur dari aplikasi seperti
kelas mana saja yang saling berkaitan dan relasi yang
bergantung pada kelas lain atau tidak. Kelas Diagram dapat
dilihat pada Gambar 3.12.

Gambar 3.12 Class Diagram
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3.2.4. Desain User Interface
User Interface adalah sebuah ruang dimana interaksi antar
manusia

dengan

perangkat

terjadi.

Tujuannya

adalah

untuk

menghasilkan sebuah User Interface yang dapat mudah dimengerti oleh
pengguna, efisien, dan pengguna dapat menikmatinya ketika
mengoperasikan sebuah perangkat yang nantinya akan menghasilkan
hasil yang pengguna inginkan. tipe User Interface yang bersifat Low
Fidelity yang berarti belum sempurnaakan digunakan dalam mendesain
seluruh User Interface. User Interface pada aplikasi Manajemen
Indekos mulai dari pembuatan Indekos sampai pembayaran Indekos
oleh penghuni.
3.2.4.1.

Splash Screen Aplikasi
Halaman awal pada saat pengguna membuka aplikasi
disebut dengan splash screen. Splash screen berisi logo
perusahaan atau logo aplikasi yang berguna untuk
menginisialisasi data – data pada saat aplikasi telah
dijalankan. Desain pada halaman splash dapat dilihat pada
Gambar 3.13.
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Gambar 3.13 Halaman Splash

3.2.4.2.

Halaman Login
Pada halaman berikut ini user yang telah mempunyai
akun dapat mengisi username dan password dan melakukan
login pada aplikasi. User melakukan registrasi jika belum
mempunyai ID. Desain pada halaman login dan register
dapat dilihat pada Gambar 3.14.

(a)

(b)

Gambar 3.14 (a) Halaman Login dan (b) Halaman Register
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3.2.4.3.

Halaman Detail Kamar
Pada halaman ini admin melihat detail dari sebuah
kamar yang telah dibuat, jika admin menekan tombol
barcode, maka penghuni dapat melakukan scan untuk
melakukan pembayaran dan pada saat itu juga pembayaran
akan di delay selama 12 jam, admin tidak dapat menekan
tombol barcode untuk yang kedua kalinya kecuali penghuni
sudah membayar atau 12 jam sudah terlewati. Ketika admin
menekan tombol edit, halaman tampilan edit kamar indekos
akan dimunculkan dan admin dapat langsung mengedit data
– data indekos. Desain dapat dilihat pada Gambar 3.15.

Gambar 3.15 Halaman Detail Kamar
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3.2.4.4.

Halaman Detail Indekos
Pada halaman ini, admin dapat melihat detail Indekos
dengan data – data yang telah di inputkan pada halaman
tambah indekos. Desain halaman detail Indekos dapat dilihat
pada Gambar 3.16.

Gambar 3.16 Halaman Detail Indekos

3.2.4.5.

Halaman Edit Indekos
Pada halaman ini, admin dapat mengubah data nama,
alamat, gender yang berarti sebagai indekos khusus wanita
atau pria yang telah di buat pada halaman buat Indekos
sebelumnya. Desain dapat dilihat pada Gambar 3.17.
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Gambar 3.17 Halaman Edit Indekos

3.2.4.6.

Halaman Edit Kamar
Pada halaman ini, admin dapat mengubah data kamar
yang telah dibuat. Desain dapat dilihat pada Gambar 3.18.

Gambar 3.18 Halaman Edit Kamar
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3.2.4.7.

Halaman Home User
Halaman ini merupakan halaman utama penghuni.
Tombol lihat kamar di bawah merupakan tombol melihat
daftar kamar yang tersedia atau tidak. Desain dapat dilihat
pada Gambar 3.14.

Gambar 3.14 Halaman Utama Penghuni

3.2.4.8.

Halaman Indekos
Pada halaman ini, admin dapat melihat daftar seluruh
indekos tombol di bawah kanan untuk menambahkan sebuah
indekos baru, Desain dapat dilihat pada Gambar 3.15.
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Gambar 3.15 Halaman Indekos

3.2.4.9.

Halaman Tab Kamar Indekos
Pada halaman ini, admin dan pengurus dapat melihat
daftar kamar yang telah tersedia ataupun sedang ditinggali.
Desain dapat dilihat pada Gambar 3.16.

Gambar 3.16 Halaman Kamar Indekos
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3.2.4.10. Halaman Tab Pengurus
Pada halaman ini, admin dapat melihat daftar seluruh
Pengurus setelah meng-scan barcode. Dan admin dapat
menghapus Pengurus dengan menekan tombol tong sampah.
Desain dapat dilihat pada Gambar 3.17.

Gambar 3.17 Halaman Pengurus

3.2.4.11. Halaman Tambah Indekos
Pada halaman ini, admin dapat menambahkan indekos
baru dengan mengisi data yang telah diminta. Desain dapat
dilihat pada Gambar 3.18.
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Gambar 3.18 Halaman Tambah Indekos

3.2.4.12. Halaman Tambah Kamar
Halaman ini berguna untuk menambahkan kamar pada
indekos dengan mengisikan data yang telah diminta, setelah
itu admin menekan tombol “SUBMIT”. Desain dapat dilihat
pada Gambar 3.19.

Gambar 3.19 Halaman Tambah Kamar
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3.3. Nilai Entrepreneurship
Dalam membuat aplikasi ini, tidak semena - mena aplikasi dapat terbuat,
apalagi dengan tanpa adanya melakukan research terlebih dahulu. Perlu
dipikirkan faktor - faktor yang dapat mempertahankan bisnis ini untuk ke
depannya. Faktor yang dipikirkan antara lain adalah pengeluaran, pemasukan,
segmen pasar, relasi dengan pengguna, maupun rekan bisnis. Oleh sebab itu
digunakannya BMC (Business Model Canvas) sebagai media untuk
penjabaran dan dapat dilihat pada Gambar 3.20.
3.3.1. Business Model Canvas

Gambar 3.20 Business Model Canvas

3.3.1.1. Customer Segments
Segmentasi dari sistem informasi ini yaitu pengelola
indekos yang ingin mempermudah dalam melakukan

40

berbagai proses administrasi serta penghuni indekos yang
ingin mempercepat proses pembayaran indekos tiap per
kurun waktu.
3.3.1.2. Customer Relationships
Hubungan yang terjadi dengan pemilik dengan
penghuni indekos yaitu dapat melalui customer support jikda
terjadi masalah pada aplikasi atau jika ada pertanyaan
mengenai aplikasi.
3.3.1.3. Channels
Untuk memperkenalkan dan menyebarkan informasi
tentang aplikasi ini dapat menggunakan sistem ads Google
Play dan dapat memanfaatkan sosial media seperti Facebook,
Instagram, atau Youtube Ads.
3.3.1.4. Value Proposition
Aplikasi ini memiliki value memudahkan dalam
melakukan

berbagai

proses

administrasi

dengan

menggunakan barcode dan mengelola indekos secara
internal.
3.3.1.5. Key Activities
Kegiatan utama pada aplikasi ini yaitu melakukan
pembayaran dan menambah user dengan menggunakan
barcode.
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3.3.1.6. Key Resources
Dalam

pembuatan

aplikasi

untuk

memelihara

hubungan dengan customer, dibutuhkan technical skill yaitu
kemampuan untuk membuat aplikasi mobile Android, human
resource yang digunakan yaitu customer support yang
membantu dalam penyelesaian masalah yang terjadi jika
terdapat user yang meminta bantuan. Selain itu terdapat
server sebagai penyimpanan data.
3.3.1.7. Key Partners
Untuk

menjalankan

bisnis

pada

aplikasi

ini,

dibutuhkannya kerja sama dengan indekos. Kerja sama ini
tidak hanya berfungsi dari pihak pengelola indekos dan
penghuni saja, melainkan juga dapat memberikan pendapat
dan saran – saran mengenai perkembangan aplikasi.
3.3.1.8. Revenue Streams
Pendapatan

dari

aplikasi

ini

yaitu

dengan

menggunakan sistem iklan yang akan dipasang di dalam
aplikasi.
3.3.1.9. Cost Structure
Biaya yang dibutuhkan dalam membuat aplikasi ini
yaitu fixed cost. Biaya ini merupakan gaji untuk Technical
Support yang berguna untuk membantu user.
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3.3.2. Opportunity Creation
Dalam membuat aplikasi ini terdapat sebuah peluang yang besar
dikarenakan masih belum ada aplikasi yang sejenis dalam mengurus
bagian internal dari sebuah indekos, sehingga peluang untuk aplikasi
ini dapat berkembang sangatlah besar. Dalam mengelola sebuah
Indekos, terdapat pengelola masih secara konvensional. Tidak dari sisi
pengelola saja, aplikasi ini juga ingin membantu bukan hanya dari sisi
pengelola melainkan sisi dari penghuni dan pemilik melihat bahwa
aplikasi akan dapat membantu dalam mengurusi hal - hal tersebut.
3.3.3. Market Sensitivity
Telah ditemukan pemilik Indekos di Surabaya yang masih
menggunakan metode - metode manual dalam melakukan pengelolaan
sehari - hari dan kendala yang dirasakan pun cukup banyak seperti
misalnya dengan adanya Indekos yang membayar listrik per bulannya
masih dicatat di sebuah buku besar sehingga tidak ada cara yang
efektif untuk menanggulangi seandainya jika pengurus Indekos
menghilangkannya, maka dari itu mereka dapat menggunakan
aplikasi ini untuk mendata secara langsung di dalam aplikasi dan data
tersebut akan langsung tersimpan di dalam database serta dibantu
dengan

adanya

pembayaran

yang

secara

otomatis

dengan

menggunakan payment gateway. Hal - hal yang telah disebutkan
adalah permasalahan - permasalahan yang menjadi pertimbangan.
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3.3.4. Creativity and Innovation
Kreativitas dan Inovasi merupakan suatu faktor yang penting
dalam persaingan bisnis. Dan pada aplikasi Manajemen Indekos ini
perlu adanya kreativitas yang dituangkan ke dalam agar aplikasi dapat
di terima di pasar dan dapat bersaing dengan aplikasi lainnya, serta
dapat menjawab permasalahan yang sedang dialami oleh customer.
Maka dari itu, telah dibuatkan fitur - fitur yang dapat menjawab apa
yang customer sedang permasalahkan contohnya tidak harus menulis
atau menggunakan kertas lagi dalam membuat suatu pengumuman,
proses pendaftaran dapat dilakukan dengan pasti dan tidak asalasal’an pada sisi penghuni karena penghuni dapat melihat dengan
detail informasi indekos, serta penghuni dapat mengirimkan masukan
atau dapat mengirimkan komplain tanpa merasa sungkan dengan
nama yang tidak diketahui ke dalam aplikasi sehingga pengelola kos
dapat memperbaiki dan memperbagus Indekos tersebut. Dengan
adanya fitur yang telah dibuat, maka hal tersebut dapat memudahkan
pengelola maupun calon penghuni/penghuni indekos.
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