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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Haltha Corporation adalah perusahaan dibawah naungan LPPOM MUI 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perusahaan ini berbentuk commanditaire 

vennootschaap (CV) dengan nama lengkap Haltha Amanah Umat yang 

merupakan singkatan dari Halalan Thayyiban Amanah Umat. CV. Haltha Amanah 

Umat menjalankan beberapa bisnis seperti bisnis dibidang Real Estate, 

Konstruksi, Perdagangan dan lain sebagainya. Didirikan pada tanggal 11 februari 

tahun 2021 yang beralamatkan di Jl. Depati Hamzah Ruko Loting Blok. B2 Kel. 

Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kep.Bangka Belitung.  

Saat ini CV. Haltha Amanah Umat memiliki beberapa kavling tanah yang 

tersebar di Kabupaten Bangka. Sistem pemasaran yang dilakukan oleh pihak 

manajemen CV. Haltha Amanah Umat masih memanfaatkan media sosial, seperti 

dengan menyebarkan flayer-flayer yang berisikan informasi tentang tanah kavling 

yang akan dijual seperti luas tanah, lokasi tanah dan juga harga tanah per kavling, 

serta dengan mempromosikan secara lisan. Hal ini dianggap kurang efektif bagi 

penjualan tanah kavling tersebut. karena dengan sistem ini pelanggan tidak 

mendapatkan informasi ter-update tentang tanah kavling secara real time, seperti 

mengetahui tanah yang ingin di beli oleh pelanggan sudah terjual atau sudah di 

keep oleh pembeli lain atau belum, karena kurangnya informasi ter-update tentang 

tanah tersebut pelanggan kerap menghubungi pihak manajem CV. Haltha Amanah 

Umat terlebih dahulu untuk menanyakan kesediaan tanah serta detail informasi 

pembayaran tanah. Dan dengan sistem ini pengelolaan data pada CV. Haltha 

Amanah Umat masih menggunakan microsoft excel, Hal tersebut akan 

menyebabkan adanya kesalahan informasi pada saat melakukan pengisian data. 

Data yang disimpan dalam bentuk microsoft excel juga rentan mengalami 

kehilangan, sehingga akan mempersulit pihak manajemen jika hal tersebut terjadi. 

Kinerja sistem ini juga lambat, karena jika pihak manajemen ingin mencatat 
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transaksi atau melihat data penjualan terbaru harus membuka komputer terlebih 

dahulu. Hal ini dianggap kurang efisien bagi kemajuan perusahaan sehingga akan 

menghambat perkembangan perusahaan.  

Masalah yang ada pada CV. Haltha Amanah Umat yaitu pengelolaan data 

penjualan tanah yang masih manual menggunakan Microsoft excel yang sangat 

rentan terhadap kesalahan informasi pada saat pemasukan data dan kehilangan 

data, serta sistem penjualan dan pemasaran yang masih manual dan kurang efisien 

sehingga pelanggan kurang mendapatkan informasi ter-update tentang tanah 

kavling secara real time dan akurat. 

Solusi dari gambaran masalah diatas yang telah dijelaskan adalah dengan 

membuat sebuah sistem informasi penjualan berbasis web yang nantinya akan 

memudahkan perusahaan dalam memasarkan dan mengelola data penjualan tanah 

kavling, sistem informasi penjualan berbasis web ini juga dapat membantu 

perusahaan dalam memasarkan tanah kavling secara luas sehingga akan meraih 

banyak pelanggan dari berbagai daerah. Serta memudahkan pelanggan dalam 

mendapatkan informasi ter-update tentang tanah kavling secara real time dan 

akurat. Sehingga pada saat pelanggan ingin membeli tanah kaveling dan 

melakukan transaksi pembelian tanah kavling proses penjualan dapat dilakukan 

secara cepat tanpa memakan waktu yang lama serta proses penjualan-pembelian 

tanah kavling dapat dilakukan dari jarak jauh secara online. Permasalah diatas 

mendorong penulis untuk membuat sebuah penelitian dengan judul 

“PEMANFAATAN DIGITAL MARKETING SEBAGAI MEDIA PROMOSI 

PENJUALAN TANAH KAVLING BERBASIS WEB PADA CV. HALTHA 

AMANAH UMAT PANGKALPINANG”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah penelitian yang telah diuraikan di latar belakang 

sebelumnya, maka rumusan masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara meningkatkan kualitas layanan penjualan tanah kavling 

pada CV. Haltha Amanah Umat? 

2. Bagaimana cara menjangkau luas area pemasaran dalam penjualan tanah 

kavling pada CV. Haltha Amanah Umat? 

3. Bagaimana cara menyampaikan informasi ter-update kepada pelanggan 

secara real time dan akurat pada CV. Haltha Amanah Umat? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Guna meraih hasil yang maksimal dan menghindari topik pembahasan 

keluar dari jalur, maka penulis membuat batasan masalah sebagai berikut : 

1. Penulis melakukan penelitian di CV. Haltha Amanah Umat untuk 

membangun sistem promosi penjualan tanah kavling berbasis web. 

2. Sistem penyampaian informasi kepada pelanggan mengenai tanah kavling. 

3. Pengolahan data perusahaan secara online. 

4. Sistem pembayaran tanah kavling secara angsuran atau kredit bertahap.  

 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah :  

1. Membangun dan menghasilkan sebuah sistem yang dapat membantu 

dalam proses penjualan tanah kavling.  

2. Meningkatkan kualitas layanan pemasaran dan penjualan tanah kavling 

pada CV. Haltha Amanah Umat dengan menggunakan Sistem Informasi 

Penjualan Tanah Kavling Berbasis Web agar pihak manajemen dapat lebih 

mudah dalam mengelola data penjualan. 

3. Memudahkan penyampaian informasi ter-update mengenai tanah kavling 

kepada konsumen secara real time dan akurat. 
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1.4.2. Manfaat Penelitian  

Sedangkan manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

yaitu melakukan perbaikan sistem penjualan yang ada pada CV. Haltha Amanah 

Umat supaya dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Sistem ini juga dapat 

mempercepat proses transaksi penjualan dan pembelian tanah kavling karena 

pelanggan sudah mendapatkan informasi ter-update mengenai tanah kavling 

secara real time dan akurat. Serta dapat menjangkau luas area pemasaran sehingga 

mendapatkan pelanggan diluar daerah. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, peneliti akan memberikan 

gambaran yang singkat, jelas serta mudah dimengerti, sesuai dengan ruang 

lingkup yang dibahas dalam penelitian ini, maka dari itu sistematika penulisan 

laporan skripsi ini terdiri dari 5 bab sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, seperti rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Berisi teori yang berupa pengertian dan definisi yang dikutip dari buku, 

e-book, jurnal, prosiding, maupun skripsi atau thesis publikasi yang 

berkaitan dengan judul, model dan metode yang digunakan serta 

beberapa teori pendukung yang sesuai dengan topik penelitian ini. 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan model atau metode pendekatan yang digunakan, 

metode penelitian pengembangan sistem yang digunakan serta alat 

bantu (tools) pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian. 
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BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan semua pembahasan sistem yang membahas tinjauan 

organisasi berupa profil dan sejarah organisasi, struktur organisasi, 

tugas dan wewenang, analisa sistem berjalan, rancangan sistem usulan 

serta rancangan antar muka. 

 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian yang telah dilakukan 

lengkap dengan kelebihan dan kelemahan sistem serta beberapa saran 

yang dapat diimplementasikan untuk pengembangan sistem selanjutnya. 

  


