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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang Masalah 

PT. Sami Karya terletak pada jalan Deandels, No.64 kecamatan Brondong, 

kabupaten Lamongan. Perusahaan ini bergerak di bidang properti rumah dan 

memiliki jaringan perumahan yang tersebar di area Jawa Timur. Daerah tersebut 

antara lain: Lamongan, Jember, Tulungagung, dan Trenggalek. Setiap daerah 

perumahan kurang lebih memiliki 120 rumah dengan berbagai tipe yang siap huni. 

Proses pembayaran rumah tersebut dapat dilakukan secara tunai dan kredit.  

Gambaran umum dari proses penjualan rumah pada PT. Sami Karya 

dimulai dari pembeli datang ke kantor pemasaran untuk mencari informasi tentang 

rumah yang ingin dibeli beserta simulasi perhitungan KPR pada bank penyedia 

KPR yang terkait, kemudian pembeli mengisi form pemesanan atau pengajuan KPR 

beserta membayar booking fee pada marketing. Pada hari ke dua setelah 

pembayaran pihak marketing menghubungi pembeli untuk membantu melengkapi 

persyaratan yang diperlukan. Bagi pembeli yang mengambil KPR diwajibkan untuk 

membayar uang muka sesuai dengan ketentuan pada saat proses pembelian, 

sedangkan untuk yang mengambil KPR bersubsidi akan dilakukan survei oleh 

pihak marketing. Hasil dari survei tersebut akan diberikan kepada pihak bank 

beserta dengan berkas-berkas persyaratan yang telah lengkap. Pihak bank akan 

menghubungi marketing untuk menginformasikan pada pembeli jadwal, tempat, 

dan waktu interview. Pihak bank akan menerbitkan surat penegasan persetujuan 

penyediaan kredit (SP3K) untuk pembeli, kemudian pihak bank menghubungi 
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marketing untuk menginformasikan pembeli yang layak untuk mendapatkan KPR, 

lalu marketing akan memberikan informasi tersebut pada setiap pelanggan yang 

melakukan interview. Pembeli akan diundang oleh bank untuk mengikuti acara 

akad kredit, lalu setelah rumah selesai dibangun pihak developer akan melakukan 

serah terima kunci kepada pembeli. 

Saat ini pencatatan transaksi penjualan masih menggunakan Microsoft 

Office Excel untuk mengetahui laporan penjualan serta untuk melihat list rumah 

yang sudah dan belum terjual, sehingga akan menyita waktu apalagi ketika akan 

melakukan perbaikan data seperti batalnya pemesanan rumah atau batalnya 

pemesanan dikarenakan pembeli tidak mendapatkan perstujuan KPR dari pihak 

bank. Pembeli sangat sulit untuk memperoleh informasi yang jelas tentang 

penjualan rumah, pembeli yang datang ke kantor pemasaran sering mendapati 

marketing tidak ada di tempat dikarenakan di setiap kantor pemasaran hanya 

terdapat 3 orang marketing saja. Dengan pekerjaan selain melakukan penjualan 

marketing juga melakukan pengambilan data berkas-berkas pengajuan KPR dan 

memasarkan ke instansi-instansi tertentu.  

Berdasarkan dari permasalahan tersebut PT. Sami Karya memerlukan 

sebuah sistem yang dapat mempermudah dalam menunjang pemasaran perumahan 

dan penjualan rumah hunian. Untuk itu maka dibutlah suatu sistem informasi 

pemasarn dan penjualan rumah berbasis web yang akan mempercepat penjualan 

rumah dan memudahkan pembeli dalam memilih dan memesan rumah karena 

pemebeli tidak perlu datang lagi ke kantor pemasaran untuk memesan atau sekedar 

mencari informasi mengenai rumah yang ingin dibeli. Pembeli juga dapat melihat 
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katalog rumah yang tersedia di web, melihat rincian informasi dan spesifikasi 

rumah, mengatur dan memperhitungkan kredit yang akan diambil.  

Dengan adanya sistem informasi tersebut diharapkan dapat mempermudah 

PT. Sami Karya dalam proses penjualan rumah sehingga menghasilkan laporan atau 

informasi yang akurat, mengurangi beban marketing yang kewalahan dalam 

menghadapi banyaknya pemesanan rumah. 

 

1.1 Rumusan Masalah 

Dari latar Belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka didapati 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem 

informasi pemasaran dan penjualan rumah hunian pada PT. Sami Karya dengan 

berbasis Web? 

 

1.2 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun batasan masalahnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Sistem ini hanya membahas mengenai pemasaran dan penjualan rumah. 

b. Sistem ini tidak membahas secara detail hubungan dengan pihak Bank 

pememberi Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

c. Perangkat lunak yang dibangun berbasis web. 

d. Pemberitahuan informasi berkas yang perlu dilengkapi disampampaikan 

melalui SMS. 
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1.4 Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

adalah menghasilkan Rancang Bangun Sistem Informasi Pemasaran dan Penjualan 

Rumah Hunian pada PT. Sami Karya Berbasis Web. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari pembuatan sistem ini adalah membantu perusahaan dalam 

pengelolaan data penting perusahaan sehingga menjadi informasi yang dapat 

menunjang produktifitas perusahaan, mempermudah dalam hal. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan disusun dengan tujuan agar segala aktifitas yang 

dilakukan dalam penelitian ini dapat terekam dalam bentuk laporan secara jelas dan 

sistematis. Penyajiannya dibagi berdasarkan beberapa bab dijelaskan sebagai 

berikut: 

Bab I    Pendahuluan  

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan 

permasalahan, pembatasan permasalahan, tujuan dilakukannya penelitian, 

manfaat yang akan diberikan, serta penjelasan sistematika penulisan pada 

penelitian ini. 

Bab II Landasan Teori 

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang mendukung atau 

digunakan sebagai acuan pada saat atau sebelum melakukan penelitian. 

 

 



5 

 

 

 

Bab III Analisis dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana awal proses penelitian ini 

dilakukan hingga menghasilkan sebuah perancangan yang diperoleh 

melalui beberapa tahapan yang meliputi pengumpulan data, identifikasi 

permasalahan, analisis permasalahan, solusi permasalahan, serta 

dilanjutkan sampai dengan perancangan sistem (document flow, system 

flow, data flow diagram), Rancangan ERD (conceptual data model dan 

physical data model), struktur basis data, dan interface. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai implementasi sistem yang sudah 

dibuat berdasarkan hasil analisis hingga perancangan dan dilakukan uji 

coba fungsional maupun non-fungsional terhadap sistem yang dibangun. 

Tahap akhir dari serangkaian proses ini adalah dilakukannya evaluasi 

terhadap uji coba yang telah dilakukan. 

Bab V Penutup 

Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian ini, yaitu hasil dari evaluasi serta saran terkait dengan sistem 

yang dikembangkan 

 


