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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era  globalisasi saat ini, teknologi merupakan suatu alat yang digunakan 

untuk mengatasi perubahan. Semakin meningkatnya persaingan bisnis sejalan dengan 

perkembangan arus informasi, maka suatu perusahaan dituntut agar mampu 

memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat, baik unutk kepentingan internal 

maupun eksternal perusahaan. Kebutuhan teknologi informasi sangat penting sebagai 

salah satu faktor untuk meningkatkan persaingan bisnis. Dengan komputerisasi dapat 

mendukung sistem informasi perusahaan yang disertai aplikasi sebagai fasilitator 

pengolahan data dan informasi, salah satunya adalah sistem informasi penjualan.  

Perkembangan teknologi informasi dan komputer belum semuanya 

dimanfaatkan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang perumahan, salah satunya 

PT. RUBIATHUL RUBIKA RABBANI merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang pengembang perumahan yaitu  membangun dan menjual perumahan 

bersubsidi dari pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah 

(MBR). Dalam pelaksanaanya pengolahan dan pemrosesan data yang dilakukan masih 

mengalami  kesulitan, misalnya dalam pencarian informasi,rincian atau detail rumah, 

foto rumah serta pemesanan rumah pelanggan harus datang ketempat lokasi 

dikarenakan belum adanya teknologi yang dapat digunakan untuk mempermudah 

pelanggan dalam mencari informasi mengenai perumahan pada PT. RUBIATHUL 

RUBIKA RABANI. 

   Dari permasalahan diatas belum adanya sistem informasi perumahan berbasis 

WEB yang mendukung penjualan, maka sistem ini diperlukan untuk mempermudah 

proses kegiatan tersebut pada PT. RUBIATHUL RUBIKA RABANI.  Dengan adanya 

sistem ini, diharapkan dapat mempermudah proses penjualan dalam bentuk pemberian 

informasi tentang perumahan dan pemesanan rumah oleh konsumen, sehingga penulis 

bermaksud mengangkat ini  masalah tersebut sebagai bentuk penyelesaian Tugas Akhir  
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(TA) dengan judul “Sistem Informasi Penjualan Perumahan Subsidi pada PT. 

Rubiathul Rubika Rabani Berbasis Web.” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan pada perumusan masalah yang akan dibahas pada 

penelitian ini adalah :  

a. Bagaimana menerapkan sistem penjualan perumahan pada PT. Rubiathul Rubika 

Rabani yang berbasis Web agar mempermudah dalam proses transaksi penjualan 

tersebut ? 

b. Bagaimana membangun sistem penjualan perumahan untuk memudahkan 

marketing dalam mempromosikan perumahan dan pembeli mudah untuk 

mendapatkan informasi tentang perumahan ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar mencapai hasil yang optimal, maka diberikan batasan-batasan masalah 

dalam penulisan ini. Ruang lingkup permasalahan yang dibatasi adalah sebagai 

berikut :  

a. Penelitian ini dilakukan di PT. Rubiathul Rubika Rabani 

b. Sistem penjualan yang dibangun berbasis Website. 

c. Sistem informasi yang dibuat hanya meliputi informasi perumahan yang terdiri 

dari informasi detail rumah, type rumah, foto rumah,  denah lokasi dan siteplan 

perumahan pada PT. Rubiathul Rubika Rabani.  

d. Sistem informasi ini hanya dapat menjual, mempromosikan, dan memesan 

perumahan pada PT. Rubaithul Rubika Rabani. 

e. Sistem informasi penjualan perumahan ini dibuat untuk memudahkan penjual 

dalam memasarkan perumahan pada PT. Rubiathul Rubika Rabani dan pembeli 

dalam mendapatkan informasi perumahan tanpa harus datang ke lokasi. 

f. Sistem informasi penjualan ini hanya bisa memesan rumah via web, semua 

transaksi pembayaran dilakukan di kantor pemasaran web.  
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan Website Sistem Informasi 

Penjualan Perumahan yang akan beguna untuk penjual dalam memasarkan perumahan 

dan pembeli dalam mendapatkan informasi perumahan pada PT. Rubiathul Rubika 

Rabani.  

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

a. Mempermudah dalam proses pemasaran dan mempromosi perumahan pada PT. 

Rubiathul Rubika Rabani. 

b. Mempermudah konsumen dalam memperoleh informasi yang lengkap tentang 

perumahan dan melakukan pemesanan perumahan pada PT. Rubiathul Rubika 

Rabani. 

c. Memberikan pelayanan yang nyaman sehingga menciptakan umpan balik  yang baik 

antara penjual dan pembeli . 

d. Dengan adanya sistem informasi penjualan perumahan berbasis web dapat 

mengehemat waktu pembeli tanpa harus datang langsung ke lokasi. 

e. Untuk mengetahui minat pembeli perumahan pada PT. Rubiathul Rubika Rabani. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah mengetahui kerangka keseluruhan penulisan tugas akhir, 

penulis mengelompokkan materi – materi yang terdapat dalam penulisan kuliah kerja 

praktek menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi mengenai teori – teori yang diambil dari berbagai sumber dalam 

penulisan kuliah kerja praktek, dan teori – teori yang mendukung dalam penulisan 

kuliah kerja praktek. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai metode yangdigunakan oleh penulis dalam 

melakukan penelitian, penulisan laporan, dan pengumpulan data. 

BAB 1V : PEMBAHASAN 

 Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai analisis sistem yang sedang 

berjalan, analisis keluaran dan masukan, analisis sistem usulan yang digambar 

menggunakan usecase diagram dan dekripsi usecase  diagram. Bab ini penulis juga 

menjelaskan mengenai perancangan sistem yang dibuat,  entity relationship 

diagram(ERD), transformasi ERD ke LRS, spesifikasi basis data, dan rancangan layar 

yang penulis rancang untuk diajukan ke tempat penulis melakukan penelitian 

 

1.6 Daftar Pustaka 

1.7 Lampiran  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


