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ABSTRAK 

Nama   : Nurada S 

Nim   : 60200114029 

Jurusan  : Teknik Informatika 

     Judul  : Sistem Pemasaran Perumahan Dinamis Berbasis Web 

Pembimbing I : Dr.H.Kamaruddin Tone,MM. 

Pembimbing II : Andi Muhammad Syafar, ST.,MT   
 

Di Indonesia, perkembangan industri jasa khususnya jasa pemasaran 

property mengalami kemajuan yang pesat. Persaingan bisnis di dunia pemasaran 

yang ketat menuntut perusahaan selalu meningkatkan daya saingnya. Salah 

satunya bauran pemasaran dan kualitas jasa yang sangat penting bagi pelanggan 

untuk dapat menggunakan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing yang dapat memenuhi harapan pelanggan. Tujuan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh bauran pemasaran 

dan kualitas jasa terhadap kepuasan pelanggan terhadap pemesanan rumah sesuai 

dengan yang dibutuhkan. 

 Jenis peneltian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu 

memahami kondisi yang sedang terjadi. Sedangkan metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara, Obeservasi dan study pustaka. Metode 

perancangan aplikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode waterfall 

dan Data Flow Diagram (DFD).Sedangkan teknik pengujian yang digunakan oleh 

penulis adalah pengujian Black Box. 

 Hasil dari penelitian berupa aplikasi Website untuk pemasaran dan 

pemesanan perumahan yang memberikan informasi secara transparan. 

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem ini berjalan sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. Dengan tingkat keakuratan diatas 95% dalam 

pemesanan serta penyampaian informasi yang relevan.  

 

 Kata Kunci: Website, Pemasaran Perumahan Dinamis 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman dan area 

sekitarnya yang dipakai sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga 

(UU RI No. 4 Tahun1992). 

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 

tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu 

kelengkapan dasar fisik lingkungan, misalnya penyediaan air minum, 

pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, yang memungkinkan 

lingkungan pemukiman berfungsi sebagaimana mestinya. Rumah adalah tempat 

untuk melepaskan lelah, tempat bergaul, dan membina rasa kekeluargaan diantara 

anggota keluarga, tempat berlindung keluarga dan menyimpan barang berharga, 

dan rumah juga sebagai status lambing sosial (Azwar, 1996). 

Rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, 

dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan 

sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu (Komisi WHO  Mengenai 

Kesehatan dan Lingkungan, 2010).  

Allah mengingatkan kita akan kenikmatan ini dalam Q.S An-Nahl / 16 : 80, 

ًْعَاِم بُيُىتًا تَْستَِخفُّىًََها يَْىَم  َ ُ َجعََل لَُكْن ِهْي بُيُىتُِكْن َسَكًٌا َوَجعََل َلُكْن ِهْي ُجلُىِد اْْل َوَّللاه

ٍ  ا َوأَْوبَاِرَها َوأَْشعَاِرَها أَثَاثًا َوَهتَاًعا إِلَٰى ِحييَظْعٌُِكْن َويَْىَم إِقَاَهتُِكْن ۙ َوِهْي أَْصَىافِهَ   
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Terjemahnya: 

“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia 

menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak 

yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu 

kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu 

kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu 

(tertentu).”(Kementrian Agama 2018). 

 

Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat di atas, “Allah  

mengingatkan akan kesempurnaan nikmat yang Dia curahkan atas para hamba-

Nya, berupa rumah tempat tinggal yang berfungsi untuk memberikan 

ketenangan bagi mereka. Mereka bisa berteduh (dari panas dan hujan) dan 

berlindung (dari segala macam bahaya) di dalamnya.  Juga bisa mendapatkan 

sekian banyak manfaat lainnya”.(tafsir ibnu katsir 80/) 

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena 

pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan, di mana secara langsung 

berhubungan dengan konsumen. Maka kegiatan pemasaran dapat diartikan 

sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar. Kotler 

(2010) mengemukakan definisi pemasaran berarti bekerja dengan pasar, sasaran 

untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan 

kebutuhan dan keinginan manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan 

pemasaran merupakan kunci kesuksesan dari suatu perusahaan, Sebagaimana 

Allah mengingatkan dalam Q.S An-Nisa / 04 : 29, 

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-definisi-pemasaran.html
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َْى  ِل إَِله أ اِط بَ الْ ْن بِ كُ ٌَ يْ ْن بَ كُ الَ َى َْه لُىا أ ْكُ َأ ٌُىا ََل ت يَي آَه ِذ ه ا ال َه َيُّ ا أ يَ

 ً ة اَر َج ىَى تِ َكُ اَى ت َ كَ ْن ۚ إِىه َّللاه كُ فُسَ ًَْ ُىا أ ُل ت َقْ ََل ت ْن ۚ َو كُ ٌْ ََزاض  ِه ْي ت عَ

ا يًو ِح ْن َر كُ  بِ

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Kementrian Agama 

2018) 

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan 

gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut 

suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta 

tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) 

berdasar keleraan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (dan 

janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang 

menyebabkan kecelakaannya bagaimanapun juga cara dan gejalanya baik di dunia 

dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga 

dilarang-Nya kamu berbuat demikian.[jalalain 2018]. 

 Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan di segala bidang akan 

mengalami pertumbuhan dan peningkatan. Tidak terkecuali bidang ekonomi dan 

teknologi. Ekonomi di Indonesia belakangan ini sangat berkembang untuk 

pengguna pemanfaatan teknologi, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan dunia 

usaha, usaha kecil sampai usaha yang berbasis manufaktur berbasis system 

terkomputerisasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut berbagai terobosanpun 
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dilakukan, yaitu pemanfaatan teknologi untuk memenuhi kebutuhan yang semakin 

beragam.  

 Salah satu kebutuhan penting yang sangat dibutuhkan saat ini adalah 

rumah/perumahan, sebagai kebutuhan pokok yang terus berkembang pesat dan 

harus dipenuhi. Namun sekarang ini di berbagai daerah telah banyak ditemukan 

perumahan yang telah di bangun dengan sedemikian rupa dan model yang sama 

akan tetapi tidak banyak juga perumahan yang kita temukan masih kosong/ tidak 

berpenghuni dikarenakan tidak efektifnya pemasaran dan tidak sesuainya 

bangunan dengan kebutuhan konsumen.  

 Strategi pemasaran yang terakhir yaitu penggunaan strategi distribusi dan 

promosi dengan cara memasarkan di grup-grup pemasaran media seperti 

facebook, watsapp dan instagram. Kemudian untuk menangani konsumen yang 

berminat dan  ingin melakukan pengecekan ke perumahan tersebut hanya dapat 

mengomentari kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dan pengecekan lokasi, 

cara pemasaran yang dilakukan oleh perumahan Grand Sulawesi masih 

mempunyai kendala dari pemanfaatan segi teknologi bagi penunjang kinerja 

efektif pemasaran, Sehingga kinerja bagian pemasaran dalam menentukan produk   

rumah desain bebas menghabiskan banyak waktu ketika ada yang tertarik dengan 

rumah desain bebas dan ingin merancang sebuah ruang harus menunggu terlebih 

dahulu. Berdasarkan masalah yang didapat, diusulkan sebuah aplikasi untuk 

kemudahan mencari informasi bagi konsumen dan untuk membantu kinerja dalam 

hal mendesain dan pengelolaan data laporan pemasaran serta pembayaran untuk 

bagian pemasaran, sehingga dibuat suatu aplikasi pemasaran berbasis website 
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yang dapat mempermudah pengunjung website dalam melakukan berbagai hal, 

seperti mencari kemudahan informasi, promo terbaru mengenai harga, cicilan 

membeli rumah dan pemesanan yang mudah bagi konsumen tanpa harus kelokasi 

untuk melakukan pembayaran sehingga dalam proses transaksi tidak 

menghabiskan banyak waktu dan dalam pengelolaan pembanguanan lokasi rumah 

yang transparan akan di lakukan setiap bulannya. 

 Melihat cara pemasaran perumahan yang hanya di lakukan dengan 

mengupload di media maka akan dirancang sebuah system pemasaran perumahan 

dinamis berbasis web yang bisa mempromosikan pemasaran perumahan dengan 

efektif sesuai dengan permintaan yang diinginkan oleh konsumen dengan 

menampilkan model serta perkembangan pembangunan rumah dan pembayaran 

yang transparan setiap bulannya. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,  maka 

disusun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah 

“Bagaimana membangun sistem informasi pemasaran Perumahan Dinamis 

berbasis Web?” 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

       Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini lebih terarah, maka penelitian ini 

difokuskan pada pembahasan sebagai berikut : 

1. Sistem Informasi  yang mampu memberikan informasi sesuai dengan 

sistem yang dicari oleh user.  

2. Aplikasi ini berbasis Web. 
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3. Aplikasi ini dibuat menggunakan Text Editor,Xampp dan Browser 

sebagai Output untuk mengelola system pemasaran agar lebih menarik. 

4. Aplikasi ini digunakan pada perumahan yang ada di Gowa 

5. Target Sistem Informasi ini adalah  pegawai pemasaran perumahan 

dan Pelanggan  

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta 

menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan 

penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun 

deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah : 

1. Aplikasi ini berjalan di Web untuk memudahkan pemasaran dan 

konsumen melakukan transaksi jual beli. 

2. Sistem Informasi ini dibangun berbasis Web dengan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP 7,Text Editor dan Xampp sedangkan 

Browser sebagai Output untuk mengelola system pemasaran agar lebih 

menarik. 

3. Sistem Informasi ini dapat mengolah data perumahan yang di rancang 

di Database dan PHP yang menampilkan informasi perumahan sesuai 

dengan system rumah yang dicari dan  di pesan oleh pelanggan. 

4. Sistem informasi ini akan menampilkan  type rumah yang di rancang 

di Adobe Photoshop. 
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D. Kajian Pustaka  

 Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembanding antara penelitian yang 

sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Penelitian tersebut 

diantaranya sebagai berikut: 

Purnaningsih (2012) “system informasi pemasaran rumah di PT.Ekajaya 

Esa Hutama Yogyakarta berbasis web” Tujuan dari pembuatan system informasi 

pemasaran rumah di PT. Ekajaya Esa Hutama berbasis web ini  adalah untuk 

memasarkan rumah yang dikelola oleh PT. Ekajaya Esa Hutama melalui media 

online yaitu website sehingga dapat memasarkannya kepada masyarakat luasa. 

Adapun persamaan sistem ini dengan sistem yang akan dibuat oleh penulis adalah 

untuk memasarkan ke kalangan masyarakat luas dan sama-sama sistem pemasaran 

dengan berbasis web, sedang perbedaan sistem ini dengan sistem yang akan 

dibuat oleh penulis adalah sistem pemasara perumahan dinamis yang bisa 

membuat konsumen memilih desain rumah yang di inginkan dan bisa mendesain 

sendiri rumah seperti apa yang dibutuhkan atau di inginkan oleh konsumen. 

Sufyan (2014) mengkaji “Sistem Informasi Pemasaran Perumahan Rejo 

Kusumo Berbasis Web di Dersalam Kudus” tujuan penelitian ini adalah untuk 

memudahkan calon pembeli perumahan dalam proses pemilihan lokasi tempat 

tinggal, serta mempermudah pihak perumahan Rejo Kusumo dalam melakukan 

proses pemasaran. Aplikasi system pemasaran tersebut memiliki persamaan dan 

perbedaan dengan aplikasi yang akan penulis buat. Adapun persamaan dengan 

system yang dibuat sama-sama sistem pemasaran berbasis web sedangkan yang 

menjadi perbedaannya adalah sistem pemasaran tersebut hanya sebatas 
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mempermudah dalam pemilihan lokasi dan pemasaran sedangkan sistem yang 

akan penulis buat adalah sistem pemasaran perumahan dinamis berbasis web yang 

dapat memudahkan konsumen dalam memilih desain rumah sesuai dengan 

keinginan. 

Ahmad abda zuhdi (2015) “sistem informasi pemasaran perumahan Pt. 

suna dwi tunggal perkasa berbasis web” tujuan perancangan sistem informasi ini 

adalah untuk memasarkan produk dari Pt. suna dwi tunggal perkasa. Adapun 

persamaan dari perancanagan sistem ini adalah untuk memasarkan produk dan 

sama-sama berbasis web sedangkan perbedaan sistem ini dengan sistem yang 

akan dibuat oleh penulis adalah sistem pemasara perumahan dinamis yang bisa 

membuat konsumen memilih desain rumah yang di inginkan dan bisa mendesain 

sendiri rumah seperti apa yang dibutuhkan atau di inginkan oleh konsumen. 

kharismanuary (2015) “aplikasi pemasaran perumahan De green terraces 

berbasis web” tujuan perancangan sistem ini adalah untuk membangun media 

informasi untuk pemasaran perumahan de green terraces berbasis web.adapun 

persamaan dari sistem yang akan dibuat oleh penulis adalah sama-sama berbasis 

web sedangkan perbedaan antarasistem ini dengan sistem yang akan dibuat oleh 

penulis adalah konsumen dapat mendesain sendiri rumah seperti apa yang di 

inginkan oleh konsumen.  

Amirullah dan Megawati (2016) “Rancang Bangun Sistem Informasi 

Pemasaran Perumahan Permata Bening Berbasis Web” tujuan penelitian ini 

adalah untuk mempermudah pelanggan menemukan perumahan yang diiginkan 

dengan menampilkan type rumah, harga rumah, dan lokasi perumahan dengan 
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pemetaan.sistem pemasaran tersebut memiliki kesamaan dengan sistem yang akan 

dibuat oleh penulis yaitu sama-sama sistem pemasaran perumahan berbasis web 

dengan menampilkan tipe rumah, harga rumah dan lokasi perumahan sedangkan 

perbedaan sistem tersebut dengan sistem yang akan dibuat oleh penulis adalah 

sistem pemasran perumahan dinamis yang bisa membuat konsumen memilih atau 

membuat desain rumah sendiri sesuai dengan kebutuhan atau keinginan 

konsumen. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membuat pemasaran 

menjadi lebih efektif serta memberi  kemudahan kepada perusahaan untuk 

memasarkan perumahan, serta lebih memudahkan konsumen untuk 

memilih rancangan model rumah seperti apa yang mereka inginkan dan 

butuhkan 

2. Kegunaan Penelitian 

  Diharapkan dengan kegunaan dan penelitian ini dapat diambil 

beberapa manfaat yang mencakup sebagai berikut : 

a. Teoritis 

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi 

perkembangan teknologi informasi dan menambah kajian teknologi 

informasi khususnya dalam memahami bagaimana cara membuat 

system pemasaran berbasis Web. 
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b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi dunia akademik menjadi sumbangsih kepada mahasiswa 

secara umum dan terkhusus kepada mahasiswa Teknik Informatika 

di UIN Alauddin Makassar  dan peneliti selanjutnya yang ingin 

menjadikan sebagai referensi untuk penelitiannya.  

2) Bagi masyarakat adanya penelitian diharapkan dapat sistem 

manfaat bagi perusahaa dan konsumen. Bagi penulis sendiri dapat 

menambah dan mengembangkan wawasan keilmuan dan 

meningkatkan pemahaman tentang bagaimana cara membuat 

system pemasaran perumahan dinamis berbasis Web. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Keislaman  

Alfian Hidayatulloh 2016, Teknologi adalah sebuah pengetahuan yang 

ditujukan untuk menciptakan alat, tindakan pengolahan dan ekstraksi benda. 

Istilah “teknologi” telah dikenal secara luas dan setiap orang memiliki cara 

mereka sendiri memahami pengertian teknologi. Teknologi digunakan untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari, secara 

singkat; kita bisa menggambarkan teknologi sebagai produk, proses, atau 

organisasi. Selain itu, teknologi digunakan untuk memperluas kemampuan kita, 

dan yang membuat orang-orang sebagai bagian paling penting dari setiap 

system teknologi, Teknologi juga merupakan aplikasi dari sains untuk 

memecahkan masalah. system yang harus kita ketahui adalah bahwa teknologi 

dan sains adalah subyek yang berbeda yang bekerja dari tangan-ke-tangan 

untuk menyelesaikan tugas tertentu atau memecahkan suatu masalah tertentu. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang 

dengan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan 

dalam bidang informasi dan komunikasi sehingga mampu menciptakan alat-

alat yang mendukung perkembangan teknologi informasi, mulai dari system 

komunikasi sampai dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah 

(interaktif). 

Kemajuan tersebut telah memberikan kemudahan-kemudahan dan 

kesejahteraan bagi kehidupan manusia sekaligus merupakan sarana bagi 
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kesempurnaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya. Karena Allah 

telah mengaruniakan anugerah kenikmatan kepada manusia yg bersifat saling 

melengkapi yaitu anugerah agama dan kenikmatan teknologi. Salah satu yang 

tersirat dari firman Allah dalam Q.S Ar-Rahman / 55 : 33 yaitu: 

ٌْفُذُوا ِهْي أَْقَطاِر السهَواَواِت َواْلرْ  ًِْس ِإِى اْستََطْعتُْن أَْى تَ  يَا َهْعَشَز اْلِجِيّ َواإل

ًْفُذُوا ِض  ٌْفُذُوَى إَِل فَا  (٣٣بُِسْلَطاى  )َل تَ

 Terjemahnya:  

“Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) 

penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya 

melainkan dengan kekuatan.”[Kementrian Agama 2018]. 

 

Beberapa ahli menjelaskan kata sulthan dengan berbagai macam arti, ada 

yang mengartikan dengan kekuatan, dan kekuasaan, ada pula yang mengartikan 

dengan ilmu pengetahuan,kemampuan dan sebagainya. Maka yang dimaksud 

darinya adalah kelapangan dan kedalaman ilmu.(Tafsiir ar-Razii/306). 

Abdul Al-Razzaq Naufal dalam bukunya Al-Muslimun wa al-Ilm al-Hadis, 

mengartikan kata “sulthan” dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan atau 

teknologi. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ayat ini system isyarat kepada 

manusia bahwa mereka tidak mustahil untuk menembus ruang angkasa, bila 

ilmu pengetahuan dan kemampuannya atau teknologinya memadai.( Abdul Al-

Razzaq Naufal dalam bukunya Al-Muslimun wa al-Ilm al-Hadis 2012). 

Al-Qur’an memang tidak menjelaskan petunjuk-petunjuk secara rinci untuk hal 

itu, tetapi Al-Qur’an adalah modal dasar berupa akal dan sarananya secara 

mentah untuk digali dan diolah sehingga bermanfaat untuk kehidupan manusia. 
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Karena akal pulalah manusia ditunjuk oleh Allah menjadi khalifah fil- Ardl, 

sebagai Khalifah di bumi dengan tugas mengurus dan memakmurkannya, serta 

menjadi makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya. 

Ayat tersebut anjuran bagi siapapun yang bekerja di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, untuk berusaha mengembangkan kemampuan 

sejauh-jauhnya sampai-sampai menembus (melintas) penjuru langit dan bumi. 

Namun Alquran member peringatan agar manusia bersifat semestinya, sebab 

betapapun baiknya rencana, namun bila kelengkapannya tidak dipersiapkan 

maka kesia-siaan akan dihadapi. Kelengkapan itu adalah apa yang dimaksud 

dalam ayat itu dengan istilah sulthan, yang menurut salah satu pendapat berarti 

kekuasaan, kekuatan yakni ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa penguasaan 

dibidang ilmu dan teknologi jangan harapkan manusia memperoleh 

keinginannya untuk menjelajahi luar angkasa. Oleh karena itu, manusia 

ditantang dianjurkan untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

B. Pengertian Website 

Website merupakan kumpulan dari halaman–halaman yang berhubungan 

dengan file–file lain yang saling terkait. Dalam sebuah website terdapat satu 

halaman yang dikenal dengan sebutan homepage. Homepage adalah sebuah 

halaman yang pertama kali dilihat ketika seseorang mengunjungi sebuah 

website (Risky dkk., 2013). Website merupakan kumpulan halaman web yang 

saling terhubung dan file– filenya saling terkait. Web terdiri dari page atau 

halaman, dan kumpulan halaman yang dinamakan homepage. Homepage 
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berada pada posisi teratas dengan halaman terkait berada di bawahnya. 

Halaman di bawah homepage disebut child page yang berisi hyperlink ke 

halaman lain dalam web (Gregorius, 2001). Website merupakan sekumpulan 

dokumen yang dipublikasikan melalui jaringan internet maupun intranet 

sehingga dapat diakses oleh user melalui web browser (Sardi, 2004).  

C. Pengertian Teknologi 

Para ahli juga tidak hanya diam saja dalam menyikapi teknologi, 

ada banyak pengertian yang d kemukakan oleh para ahli tentang teknologi, 

diantaranya : 

1. Poerbahawadja Harahap berpendapat bahwa teknologi ini mengacu pada 

sebuah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang cara kerja pada bidang 

teknik, dn jiga mengacu pada teknik bidang sistem tertentu. 

2. Pra Beliau berpendapat pada tahun 2004 bahwa teknologi itu merupakan 

salah satu pembahasan sistemastis atas seni terapan atau pertukngan, 

beliau berpendapat atas dasar seni dari kata yunani yaitu techne yang 

berarti wacana seni. 

3. Elul (dalam Miarso,2007) mengatakan bahwa teknologi adalah keselruhan 

dari metode metode yang secara rasional mengarah dan memiliki sistem-

ciri efesiensi dalam setiap bidang kegiatan manusia. 

4. Manuel Castells juga berpendapat pada tahun 2004, menyebutkan bahwa 

teknologi merupakan suatu kumpulan alat, aturan dan juga prosedur yang 

merupakan sebuah penerapan ilmiah dari sebuah pekerjaan tertentu. 
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D. Pengertian Pemasaran 

 Perusahaan melakukan kegiatan pemasaran pada saat perusahaan 

ingin memuaskan kebutuhannya melalui sebuah proses transaksi. 

Pemasaran juga merupakan kegiatan yang pasti dilakukan oleh semua 

perusahaan selaku pelaku bisnis untuk menjalankan dan mempertahankan 

kelangsungan usahanya. Terdapat beberapa pengertian pemasaran menurut 

para ahli yaitu menurut Daryanto (2011:1), pemasaran adalah suatu proses 

sistem dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan 

kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan 

bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Sedangkan menurut Kotler 

dan Amstrong (2008:6), pemasaran adalah proses dimana perusahaan 

menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat 

dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan 

sebagai imbalannya. Pendapat lain menurut Stanton dalam Swastha 

(2002:179) mengatakan bahwa pemasaran adalah sistem keseluruhan dari 

kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat 

memuaskan kebutuhan pelanggan yang ada kepada pembeli potensial. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu proses yang 

dilakukan baik perusahaan maupn individu untuk menciptakan nilai bagi 

pelanggan dan membangun hubungan erat dengan konsumen melalui 

kegiatan merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa. 
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Menurut Stanton (2001), definisi pemasaran adalah suatu sistem 

keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk 

merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan 

barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang 

ada maupun pembeli potensial. 

E. Pengertian Perumahan 

Fungsi Rumah Menurut Turner (Jenie, 2001 : 45), mendefinisikan tiga 

fungsi utama yang terkandung dalam sebuah rumah tempat bermukim, yaitu : 

1.  Rumah sebagai penunjang identitas keluarga (identity) yang diwujudkan 

pada kualitas    hunian atau perlindungan yang diberikan oleh rumah. 

Kebutuhan akan tempat tinggal  dimaksudkan agar penghuni dapat 

memiliki tempat berteduh guna melindungi diri dari iklim setempat. 

2. Rumah sebagai penunjang kesempatan (opportunity) keluarga untuk 

berkembang  dalam kehidupan sosial budaya dan ekonomi atau fungsi 

pengemban keluarga. Kebutuhan berupa akses ini diterjemahkan dalam 

pemenuhan kebutuhan sosial dan kemudahan ke tempat kerja guna 

mendapatkan sumber penghasilan. 

Rumah sebagai penunjang rasa aman (security) dalam arti 

terjaminnya. keadaan keluarga di masa depan setelah mendapatkan rumah. 

Jaminan keamanan atas lingkungan perumahan yang ditempati serta 

jaminan keamanan berupa kepemilikan rumah dan lahan (the form of 

tenure). 
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Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Pemukiman. Perumahan adalah kelompok rumah yang 

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Perumahan 

merupakan salah satu bentuk sarana hunian yang memiliki kaitan yang 

sangat erat dengan masyarakatnya. Hal ini berarti perumahan di suatu 

lokasi sedikit banyak mencerminkan karakteristik masyarakat yang tinggal 

di perumahan tersebut, (Abrams, 1664 : 7) Perumahan dapat diartikan 

sebagai suatu cerminan dari diri pribadi manusia, baik secara perorangan 

maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan 

alamnya dan dapat juga mencerminkan taraf hidup, kesejahteraan, 

kepribadian, dan peradaban manusia penghuninya, masyarakat ataupun 

suatu bangsa. (Yudhohusodo, 1991 : 1) Sedangkan perumahan karyawan 

merupakan tempat tinggal berkonsep rumah deret yang dibangun 

perusahaan tertentu diperuntukkan bagi karyawan yang  bekerja di 

perusahaan tersebut untuk dimanfaatkan bagi kendaraan bis karyawan 

untuk menjemput dan menurunkan penumpang (karyawan) yang 

seluruhnya bekerja dalam satu kantor. (Musthofa, Basri, 2008 : 64)  

1. Adobe Flash 

Adobe Flash merupakan sebuah software yang dapat digunakan 

untuk membuat berbagai macam animasi, presentasi, game, dan mendesain 

web. Pada awalnya software ini memang diarahkan untuk membuat 

aplikasi berbasis internet (online).Tetapi pada perkembangannya banyak 
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digunakan untuk membuat animasi atau aplikasi berbasis internet 

(offline).Dengan Actionscript 3.0 yang dibawanya, Adobe Flash dapat 

digunakan untuk mengembangkan bahan ajar seperti kuis atau simulasi. 

Adobe flash professional mempunyai kelebihan disbanding program 

lainnya yaitu pengguna dapat dengan mudah dan bebas dalam berkreasi 

membuat animasi dengan gerakan bebas sesuai dengan adegan animasi 

yang dikehendaki (ikas Shofiani, 2012:9). 

2. Xampp 

 Menurut Riyanto (2015:3), XAMPP adalah sebuah software yang 

berfungsi untuk menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan 

pengolah data MySQL yang dijalankan dikomputer secara lokal. XAMPP 

berperan sebagai web server pada komputer. XAMPP juga dapat disebut 

sebuah CPanel server virtual, yang dapat membantu Anda melakukan 

preview sehingga dapat memodifikasi website tanpa harus online atau 

terakses dengan internet. Software XAMPP bersifat open sources yang 

dapat diperoleh secara gratis dari situs www.apachefriends.org. XAMPP 

adalah perangkat lunak yang mendukung banyak sistem operasi dan 

merupakan komplikasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai 

server yang berdiri sendiri dan terdiri atas Apache, MySQL, dan bahasa 

pemrograman PHP. 

3. PHP 

 Menurut Abdul kadir (2008:2), PHP merupakan singkatan dari 

PHP Hypertext Preprocessor. PHP merupakan bahasa berbentuk skrip 
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yang ditempatkan dalam server dan diproses di dalam server. Hasilnya 

dikirim ke klien, tempat pemakai menggunakan browser. Konsep kerja 

PHP diawali dengan permintaan (request) suatu halaman web oleh 

browser. Berdasarkan URL (Uniform Resource Locator) atau yang biasa 

dikenal dengan alamat internet, browser mendapatkan alamat dari web 

server, mengidentifikasi halaman yang dikehendaki, dan menyampaikan 

segala informasi yang dibutuhkan oleh web server. Selanjutnya, web 

server akan mencarikan file yang diminta dan memberikan isinya ke web 

browser. Browser yang mendapatkan isinya segera melakukan proses 

penerjemahan kode dan menampilkan ke layar pemakai.  

4. Browser 

 Menurut Gustaf Pahala Frans, browser merupakan aplikasi yang 

digunakan untuk mengoperasikan internet, terutama sebagai media untuk 

melakukan browsing, surfing, dan melakukan aktivitas di dunia maya. 

Sedangkan Menurut Lia Kuswayatno, browser adalah perangkat lunak 

yang digunakan untuk membuka website dengan cara mengisi alamat situs 

(link) pada kotak address. Untuk mengakses website, dibutuhkan browser 

agar website dapat di akses oleh pengguna. Browser digunakan untuk 

melakukan browsing, surfing dan lainnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 

metode kualitatif dengan pengumpulan data, penulis agar fokus penelitian 

sesuai dengan fakta di lapangan.Penelitian kualitatif adalah pengumpulan 

data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan 

dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah (David 

Williams, 1995). 

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan yaitu 

eksperimental. Penelitian eksperimental menekankan pada penemuan 

variabel baru dengan menggunakan tiga unsur yaitu kontrol, Manipulasi dan 

pengamatan untuk menguji ulang sesuatu yang sudah ada, menjadi lebih baik 

lagi kegunaanya dengan strategi penelitian Design and Creation. Penelitian 

dengan cara Design and Creation sangat cocok diterapkan untuk mengelola 

penelitian ini sebab jenis penelitian ini memungkinkan suatu penelitian dapat 

sejalan dengan pengembangan yang hendak dilakukan terhadap suatu 

penelitian. 

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Bonto Marannu,Gowa, 

sedangkan studi kasus penelitian adalah  Perumahan Grand Sulawesi  

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini meggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu 

pendekatan penelitian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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C. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan Field Research 

yang merupakan cara mengumpulkan data dilakukan dengan turun langsung 

ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data konkrit mengenai masalah 

yang akan dibahas dan  Library Research yang merupakan cara 

mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun 

literature lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini 

dan sumber-sumber data online atau internet. 

D. Metode Pengumpulan Data 

 Didalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode 

dalam pengumpulan data, yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

informasi dengan cara bertanya langsung kepada pemilik perumahan 

yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. 

2. Studi Dokumentasi 

       Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat 

dokumen-dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau data-data yang 

bersangkutan. 

3.  Observasi  

       Dengan mengamati proses pemasaran pada perumahan. 
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4.  Studi Literature 

       Pengumpulan data dengan cara literatur, mempelajari hal-hal yang 

berkaitan dengan judul penelitian seperti membaca buku atau jurnal. 

Serta mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan penelitian yang 

akan dilakukan. 

E. Instrumen Penelitian 

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu : 

1. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan 

mengumpulkan data pada aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

a) Laptop TOSHIBA  intel pentium. 

b) RAM 2GB. 

2. Perangkat Lunak 

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah 

sebagai berikut : 

a) Xampp. 

b) Adobe flash. 

c) Sistem Operasi “Windows 7 Ultimate” 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

a. Pengolahan Data 

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data 

lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. 

Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Editing 

Yaitu proses memeriksa data yang telah terkumpul dengan 

tujuan mengurangi kesalahan dan kekurangan yang ada 

pada data. 

2. Coding  

Yaitu dengan mengklasifikasikan yang dilakukan dengan 

cara memberi tanda/ kode pada data. 

b. Analisis Data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif 

dimana data yang diperoleh melalui hasil pengamatan dan hasil  

wawancara yang semuanya disusun dilokasi penelitian dengan melakukan 

analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, 

membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya. 

G. Metode Perancangan Aplikasi 

Pada penelitian ini, metode perencanaan aplikasi yang digunakan 

adalah Waterfall. Model Waterfall adalah model klasik yang bersifat 

sistematis, berurutan dalam membangun software, dimana proses 

pengerjaannya bertahap dan harus menunggu tahap sebelumnya selesai 

dilaksanakan kemudian memulai tahap selanjutnya. 

 Secara garis besar metode waterfall mempunyai langkah-langkah 

yaitu analisa, desain, penulisan, pengujian dan penerapan serta 

pemeliharaan. 
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Gambar III. 1 Model Waterfall (Pressman,2010). 

Berikut ini adalah deskripsi dari tahap model waterfall : 

a. Requirements analysis and definition 

 Proses untuk menganalisis kebutuhan system kemudian pengumpulan 

kebutuhan secara lengkap yang sesuai dengan system yang akan dibangun. 

Seluruh kebutuhan system harus bisa didapatkan selama fase ini, sehingga 

nantinya system yang telah dibangun dapat memenuhi semua kebutuhan. 

b. system and software design 

Desain dikerjakan setelah analisis dan pengumpulan data dikumpulkan 

secara lengkap.Tahap ini bertujuan memberikan gmbaran system. Proses ini 

berfokus pada : struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, 

dan detail(algoritma) procedural. 

c. Implementation 

Proses penerjemah desain kedalam suatu bahasa yang bisa dimengerti 

oleh komputer. 

Persyaratan 

definisi 

Integrasi dan 

system pengujian 

Sistem desain dan 

perangkat lunak 

Operasi dan 

pemeliharaan 

pelaksanaan 
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d. Integration and system testing 

Proses pengujian dilkukan  pada logika, untuk memastikan semua 

pernyataam sudah diuji. Lalu dilanjutkan dengan melakukan pengujian fungsi. 

e. Operation and maintenance 

Ini merupakan tahap terakhir dalam model  waterfall. Software yang 

sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk 

dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya 

(Pressman,2010). 

H. Teknik Pengujian Sistem 

Untuk Metode Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian Black 

Box.Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang 

dirancang. Kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan 

keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk 

fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran 

tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi 

kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diiketahui kesalahan-

kesalahannya.  

I. Langkah-langkah Pembuatan Rancangan Web. 

Adapun langkah-langkah pembuatan rancangan web sistem pemasaran 

perumahan dinamis  adalah : 

1. Siapkan alat dan bahan. 

2. Pengumpulan data-data yang dibutuhkan. 
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3. Desain aplikasi dan database. 

4. Menentukan tabel – tabel databse kelompok tani. 

5. Membuat front-end. 

6. Membuat tampilan back-end. 

7. Testing Aplikasi. 

8. Implementasi. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan 

Sebelum dilakukan perancangan sistem yang baru, terlebih dahulu 

dilakukan analisis terhadap sistem yang telah berjalan saat ini. Hal ini 

bertujuan untuk membandingkan kinerja sistem yang telah ada dengan sistem 

yang akan diusulkan. Adapun sistem yang sedang berjalan akan digambarkan 

pada flowmap berikut : 

Memberi

informasi

Mengelo

la dan 

mengupl

oad 

informas

i

Menerima 

informasi

Star 

Melakukan 

pendaftaran

Melakukan 

pemilihan kavling 

dan type rumah

Menyetujui harga 

dan menentukan 

tgl pembayaran

Menentukan

 harga

Melakukan 

transaksi 

pembayaran

Stop 

Membangun 

pesanan

Pimpinan Admin User 

 

Gambar IV.2. Flowmap Diagram pada Sistem yang sedang berjalan. 
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 Pada gambar IV.2 diatas menjelaskan tahap-tahap proses pemesanan 

rumah pada perumahan Grand Sulawesi yang awalnya dimulai dari melihat 

informasi pada website kemudian melakukan login dan diteruskan dengan 

melakukan pemesanan kavling dan tipe rumah yang di inginkan oleh user,setelah 

melakukan pemesanan dan penentuan harga kemudian akan diteruskan dengan 

melakukan transaksi pembayaran dan pembangunan rumah. 

B. Analisis Sistem yang Diusulkan 

1. Analisis Masalah 

Analisis masalah adalah langkah awal yang diperlukan untuk 

mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi pada sistem. Adapun pokok 

pokok permasalahan  yaitu : 

a. Informasi tentang pemasaran perumahan yang kurang 

efektif karna hanya di pasarkan melalui sosial media dan 

koran 

b. Rumah yang disiapkan oleh perumahan biasanya 

tidakssuaidengan kebutuhan user 

c. Informasi tentang lokasi prumahan tidak sedetail yang di 

inginkan 

2. Analisis Kebutuhan 

Berdasarkan hasil analisis sistem yang sedang berjalan semua 

kebutuan- kebutuhan sistem telah dipertimbangkan dalam desain sistem, 

meliputi sebagai berikut: 
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a. Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan-kebutuhan dalam membangun sistem ini adalah sebagai 

berikut : 

1) System ini menampilkan halaman login, sebagai system 

autentikasi dari admin dan user yang mengakses sisem dan 

memiliki usrname dan password yangtelah tefdaftar dan 

diperifikasi oleh admin 

2) System ini akan menampilkan menu-menu yang terdiri dari 

menu home,  

3)  Sistm ini akan menampilkan profil tentang perumahan, 

langkah-langkah pemesanan,dan lokasi rumah yang telah kita 

pesan 

b. Kebutuhan Data 

Kebutuhan-kebutuhan data yang diperlukan untuk sistem tersebut 

adalah: 

1) Data perumahan dan semua kavling yang tersedia pada 

perumahan grand Sulawesi. 

2) Data system pembayaran . 

3) Data tentang pengembangan dan return. 

4) Data gambar,transaksi,warna dan denah rumah. 
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3. Flowmap Sistem yang Diusulkan 
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 Gambar IV.3. Flowmap Diagram pada Sistem yang diusulkan. 

Pada gambar IV.3 diatas menjelaskan tentang alur dari proses pemesanan 

rumah yang diusulkan pada perumahan Grand Sulawesi dimana user bisa 

melihat informasi tersebut dengan jelas.mulai dari informasi yang diberikan 

oleh pimpinan kepada adminuntuk di input pada aplikasi website agar user 

dapat melihat informasi dan langkah-langkah pemesanan yang harus di lakukan 

apabila seorang user inginmelakukan pemesanan rumah. 
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Perbandingan dengan proses system yang sedang berjalan adalah 

langkah-langkah pemesanan yang terdapat pada website dan system pemesanan 

yang di usulkan yaitu system pemesanan yang dinamis dimana seorang user 

dapat melakukan pilihan-pilihan model dan warna rumah sesuai dengan 

keinginan user. 

C. Desain Sistem 

Desain  sistem merupakan suatu sistem yang dilakukan untuk mendesain 

suatu sistem yang mempunyai tahapan-tahapan kerja yang tersusun secara 

logis, dimulai dari pengumpulan data yang diperlukan guna pelaksanaan 

perancangan tersebut. Langkah slanjutnya adalah menganalisis data yang telah 

dikumpulkan guna menentukan batasan-batasan sistem, kemudian 

melangkahlebih jauh lagi yakni merancang sistem tersebut. Berikut rancangan 

transparansi data pemasaran perumahan. 

1. Data Flow Diagram (DFD). 

Data Flow Diagram atau sering disingkat DFD adalah perangkat 

analisis dan perancangan yang terstruktur sehingga memungkinkan 

penganalisis sistem memahami sistem dan subsistem secara visual sebagai 

suatu rangkaian aliran data yang saling berkaitan. Entitas biasanya diberi 

nama dengan kata benda, aliran data merupakan perpindahan dari satu titik ke 

titik yang lain (penggambarannya dengan cara kepala tanda panah mengarah 

ke tujuan datanya), proses biasanya selalu menunjukan suatu perubahan data 

dan terjadinya proses transformasi data. Berikut Data flow Diagram  untuk 
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perancangan website sistem pemasaran perumahan dinamis pada perumahan 

Grand Sulawesi. 

a. Perancangan Konteks Diagram 

Sistem pemasaran 

Perumahan dinamis
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Info_pemesanan,data_pem
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_pembayaran,data_kaving,d
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asi_harga

Info_pemesanan,data_peme

san,data_transaksi,data_pen

ambahan,data_return
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Berbasis web 

Admin User 

Data_perumahan,
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Gambar IV.4  Diagram konteks sistem pemasaran perumahan dinamis 

Dalam diagram konteks diatas terdapat 3 entitas yang menunjang proses-

proses yang terdapat pada rancangan sistem yang akan dibuat yaitu admin yang 

berfungsi menginput serta mengelolah semua data yang diinput oleh penyuluh, 

Dalam hal ini yang bisa meng-update data-data yang akan ditampilkan di halaman 

web sedangkan user adalah pengunjung yang bisa melakukan pemesanan pada 

pemasaran perumahan grand Sulawesi melalui web tersebut. 
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b. Diagram Berjenjang 
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Gambar IV.5. Diagram berjenjang Sistem Pemasaran perumahan dinamis 
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c. Data Flow Diagram Level 1 
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Gambar IV.6. Data Flow Diagram Level 
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d. Diagram Rinci 

1) Diagram Level 2 proses 4 
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Gambar IV.7. Data flow Diagram level  2 proses 4 

2) Diagram level 2 proses 5 
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Gambar IV.8. Data flow Diagram level  2 proses 5 
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3) Diagram level 2 proses 6 
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Gambar IV.9. Data flow Diagram level  2 proses 4 

e. Rancangan Basis Data 

1. Entity Relationship Diagram (ERD). 

ERD merupakan tahap yang menggambarkan data sebagai entitas, ralasi dan 

attribute dari database yang telah dibuat. Perancangan database pada sistem ini 

merupakan hal terpenting sehingga digambarkan dengan entity Relationship 

Diagram (ERD) seperti pada gambar dibawah ini : 
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Gambar IV.10. Entity Relationship Diagram (ERD) 

2. Kamus Data 

Kamus data dibuat berdasarkan arus data  yang mengalir pada DFD (data 

flow Diagram), dimana didalamnya terdapat struktur dari arus data secara detail. 

Kamus data digunakan sebagai alat komunikasi antara analisis sistem dan 

pemakai sistem tersebut. Adapun kamus data dari rancangan sistem ini adalah : 

Admin ={id, name, username, job_title, password, remember_token, 

created_at, update_at} 
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Kavling ={id, id_kavling, id_tipe_rumah, nama, harga_jual, 

harga_pengembangan, harga_uang-_muka, total_pembayaran, 

total_pengembalian, is_pembangunan, _is_pengembalian, 

is_active, updated_at,created_at} 

Pemesanan   = {id_pemesanan, id_user, id_admin, id_tipe_rumah, id_kavling, 

no_pemesanan, keterangan, is_pengembangan, sts, crated_at, 

update_at} 

Pengembangan ={id_pengembangan, id_user, id_admin, id_kavling, biaya, 

keterangan, created_at, update_at} 

Tipe ruma = {id_tipe,rumah, nama_tipe, kamar_tidur, kamar_mandi, lantai, 

garasi, harga, luas_rumah, luas_tanah, is_active, 

created_at,update_at} 

Transaksi =  {id_transaksi, id_user, id_admin, id_kavling, 

tanggal_transaksi, jumlah_pembayaran, keterangan, is_return,  

created_at, update_at} 

User ={id, name, email, password, foto_ktp, is_active, gender, hp, wa, 

alamat, remember_token, created_at ,update_at} 

3. Struktur Tabel 

a) Tabel Admin 

Nama Tabel  : admin 

Primary Key  : id_admin 

Fungsi   : Menyimpan Data Admin  
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Tabel IV.1. Tabel Admin 

Field Name Tipe Data Length Keterangan 

Id_admin Int 10 Primary Key(PK) 

Nama  varchar 255  

Username  varchar 32  

Job _ Title enum   

Password varchar 255  

Remember_token varchar 100  

Created_at Timestamp   

Update_ at Timestamp   

 

b) Tabel Gambar 

Nama Tabel :Gambar 

Primary Key :id 

Fungsi  :Menyimpan Data Gambar 

Tabel  IV.2 Tabel Gambar 

Field Name Tipe Data Length Keterangan 

Id  int 10 Primary key(PK) 

Id_user Int 11  

Id_admin Int 11  

Id_ref Int 10  

Tipe Varchar 100  

url Varchar 255  

Gambar Varchar 255  

Is_thumb Tinyint 4  

Name Varchar 255  

Created_at Timestamp   

Update_at timestamp   
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c) Tabel Kavling 

Nama Tabel :Kavling 

Primary Key :id 

Fungsi  :Menyimpan Data Kavling 

Tabel IV.3 Tabel Kavling 

Field Name Tipe Data Leinght Keterangan 

Id_kafling int 11 Primary key(PK) 

Id_user Int 11  

Id_tipe_rumah Int 11  

Nama Varchar 255  

Harga_jual Bigint 20  

Harga_pengembangan Bigint 20  

Harga_uang_muka Bigint 20  

Total_pembayaran Bigint 20  

Total_pengembalian Bigint 20  

Is_pembangunan Tinyint 1  

Is_pengembalian Tinyint 1  

Is_active Tinyint 1  

Update_at Timestamp   

Created_at Timestamp   

 

d) Tabel Pemesanan 

Nama Tabel :Pemesanan 

Primary Key :id_pemesanan 

Fungsi  :Menyimpan Data pesanan 
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Tabel  IV.4 Tabel pemesanan 

Field Name Tipe Data Length Keterangan 

Id_pemesanan Bigint 20 Primary key(PK) 

Id_user Int 10  

Id_admin Int 10  

Id_tipe_rumah Int 10  

Id_kavling Int 10  

No_pemesanan Varchar 50  

Keterangan Text   

Is_pengembngan Tinyint 1  

Sts Enum   

Created_at Timestamp   

Update_at Timestamp   

 

e) Tabel Pengembangan 

Nama Tabel :pengembanan  

Primary Key :id_pengembangan 

Fungsi  :Menyimpan Data Pengembangan 

Tabel  IV.5 Tabel Pengembangan 

Fiels Name TipeData Length Keterangan 

Id_pengembangan Bigint 20 Primay Key(PK) 

Id_user Int 10  

Id_admin Int 10  

Id_kavling Int 10  

Biaya Bigint 20  

keterngan Text   

Created_at Timestamp   

Update_at Timestamp   
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f) Tabel Tipe Rumah 

Nama Tabel :Tipe Rumah 

Primary Key :id_tipe 

Fungsi  :Menyimpan Data Tipe Rumah 

Tabel  IV.6 Tabel TipeRumah 

Field Name TipeData Length Keterangan 

Id_tipe_rumah Bigint 20 Primay key(PK) 

Nama_tipe Varchar 255  

Kamar_tidur Tinyint 2  

Kama_mandi Tinyint 2  

Lantai Tinyint 1  

Garasi Tinyint 1  

Harga Int 11  

Luas_rumah Tinyint 255  

Luas_tanah Int 11  

Is_active Tinyint 1  

Created_at Timestamp   

Update_at Timestamp   

  

g) Tabel Transaksi 

Nama Tabel :Transaksi 

Primary Key :id_transaksi 

Fungsi  :Menyimpan Data Transaksi 

Tabel  IV.7 Tabel Transaksi 

Field Name Tipe Data Length Keterangan 

Id_transaks Bigint 20 Primay key(PK) 

Id_user Int 10  
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Tabel  IV.7 Lanjutan 

Id_admin Int 10  

Id_kavling Int 10  

Tgl_transaksi Date   

Jumlah_pembayaran Varchar 50  

Keterangan Text   

Is_return Tinyint 1  

Created_at Timestamp   

Update_at timestamp   

 

h) Tabel User 

Nama Tabel :User  

Primary Key :id 

Fungsi  :Menyimpan Data User 

Tabel  IV.8 Tabel User 

Field Name Tipe Data Length Keterangan 

Id Int 10 Primay key(PK) 

Name varchar 255  

Email Varchar 100  

Password varchar 255  

Foto_ktp Text   

Is_active Tinyint 1  

Gender Enum   

Hp Varchar 15  

Wa varchar 15  

Alamat Text   

Remember_token Varchar 100  

Created_at Timestamp   
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f. Rancangan Antar Muka Interface 

Perancangan antarmuka adalah aspek penting dalam perancangan 

aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi yang 

memudahkan user dalam menggunakannya. Adapun rancangan antarmuka 

pada sistem ini sebagai berikut. 

1) Rancangan antar muka form login user 

Gambar IV.11.Halaman form login user. 
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2) Rancaangan antarmuka halaman admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.12.Rancangan antar muka halaman awal amin 
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3) Rancangan antarmuka pemesanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.13.Rancangan antarmuka halaman pemesanan 
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4) Rancangan antar muka  Data Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.14.Rancangan antar muka  Halaman Data Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMPILAN FILTER MARKETING 

Header 

 

 

TAMPILAN DATA 

MARKETING  

Administrator  

Beranda  

Pemesanan rumah 

pemesanan 

Transaksi 

Data marketing 

Transaksi keuangan 

pengembangan 

Master Rumah 

Kavling 

Tipe rumah 

Kustom 

Return  

Pengaturan Website 

Pengaturan 

Kategori Kustom 



48 
 

 

5) Rancangan antar muka menu input transaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.15.Rancangan antar muka menu input transaksi 
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6) Rancangan Antarmuka menu hasil input transaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.16.Rancangan Antarmuka menu hasil input transaksi 
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7) Rancangan antarmukaa menu Daftar Pengembanagan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.17.Rancangan antarmukaa menu Daftar Pengembanagan 
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8) Rancangan antarmuka menu tambah return 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.18.Rancangan antarmuka menu tambah return 
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9) Rancangan Antarmuka Data Return 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.19.Rancangan Antarmuka Data Return 

 

 

 

 

 

 

 

TAMPILAN FILTER DATA RETURN 

Header 

 

 

TAMPILAN HASIL INPUTAN 

RETURN 

Button tambah return 

Administrator  

Beranda  

Pemesanan rumah 

pemesanan 

Transaksi 

Data marketing 

Transaksi keuangan 

pengembangan 

Master Rumah 

Kavling 

Tipe rumah 

Kustom 

Return 

Kategori Kustom 

Pengaturan 

Pengaturan Website 



53 
 

 

10)  Rancangan antarmuka menu input kavling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar IV.20.Rancangan antarmuka menu input kavling 
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11)  Rancanga antarmuka Data Kavling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.21.Rancangan antarmuka Data Kavling 
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12)  Rancangan Antarmuka menu input tipe rumah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.22.Rancangan Antarmuka menu input tipe rumah 

 

 

 

 

 

 

 

 Header 

Tambahkan Tipe Rumah 

 

 

 

 

 

 

*Gambar 

 

*Nama 

 

*Kamar tidur 

 

*Lantai   

 

*WC 

Simpan & Rilis 

Administrator  

Beranda  

Pemesanan rumah 

pemesanan 

Transaksi 

Data marketing 

Transaksi keuangan 

pengembangan 

Master Rumah 

Kavling 

Tipe rumah 

Kustom 

Return 

Kategori Kustom 

Pengaturan 

Pengaturan Website 

Simpan 

 

Gambar Rumah 

browser 



56 
 

 

13) Rancangan antar muka data tipe rumah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.23.Rancangan antar muka data tipe rumah 
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14)  Rancangan antarmuka Data Kustom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.24.Rancangan antarmuka Data Kustom 
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15) Halaman Input Ktegori kustom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.25.Halaman Input Ktegori kustom 
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16)  Halaman Data Kategori Kustom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.26.Halaman Data Kategori Kustom. 
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17) Halaman Tampilan pemesanan tipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.27.Halaman Tampilan pemesanan tipe 
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18) Halaman Tampilan Pemesanan Kavling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.28.Halaman Tampilan Pemesanan Kavling 
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19) Halaman tampilan detail pemesanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.29.Halaman tampilan detailpemesanan 
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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

A. Implementasi Sistem 

Tahap implementasi merupakan tahap menerjemahkan rancangan aplikasi 

berdasarkan hasil analisis ke dalam bahasa yang dapat dimengerti dan 

dijalankan oleh mesin serta penerapan perangkat lunak pada keadaaan yang 

sesungguhnya di dalam organisasi. 

1. Implementasi antarmuka (Interface) 

Implementasi antarmuka dari perangkat lunak dilakukan berdasarkan 

rancangan yang telah dilakukan. Implementasi ditampilkan dari 

screenshoot dari halaman website yang digunakan sebagai alat dan bahan 

penelitian yang telah dirincikan pada Bab IV. 

a) Halaman Login Admin 

Halaman untuk login admin merupkan tampilan yang 

digunakan pengelolah untuk masuk dan mengelolah semua 

kegiatan yang akan dijalankan. Terdiri masukan username dan 

password yang telah ditentukan.Untuk tampilan  halaman admin 

dapat dilihat pada gambar V.30. 
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Gambar V.30.Tampilan Halaman Admin 

b) Halaman Dashboard Admin  

Setelah sukses melakukan login, admin akan dihadapkan 

dengan menu Dashboard menu ini berisi segala hak akses yang 

akan dilakukan oleh admin, mulai dari input data kavling, data tipe 

rumah, dan agenda serta informasi yang terkait dengan pemasaran 

perumahan. Untuk tampilan  halaman Dashboard admin dapat 

dilihat pada gambar V.31. 

 

Gambar V.31.Halaman Tampilan Dashboard Admin 
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c) Halaman Data Pemesanan 

Menu halaman data pemesanan merupakan bagian halaman 

yang menampilkan data-data pemesanan yang berfungsi mengelola 

pemesanan yang masuk. Untuk tampilan halaman data pemesanan 

dapat di lihat pada gambar V.32 

 

Gambar V.32.Tampilan Halaman pemesanan 

d) Halaman data marketing 

Menu halaman data marketing adalah halaman yang 

menampilkan keseluruhan data pesanan user mulai dari kavling,tipe 

rumah,harga jual,uang muka,pengembanagan,piutang,total harga 

jual,total pembayaran,sisa piutang,return dan keterangan. Untuk 

tampilan halaman data marketing dapat di lihat pada gambar V.33 
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Gambar V.33 Tampilan Halaman Data Marketing 

e) Halaman input transaksi 

Menu halaman input transaksi merupakan menu halaman 

yang di gunakan untuk mengimput traksaksi apabila user telah 

melakukan transaksi pembayaran. Untuk tampilan halaman input 

transaksi dapat di lihat pada gambar V.34 

 

Gambar V.34.Tampilan Halaman Input Transaksi 
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f) Halaman Data Transaksi 

Menu data Transaksi merupakan menu data yang 

menampilkan data transaksi setiap user yang telah melakukan 

pembayaran dan input oleh admin. Untuk tampilan halaman data 

transaksi dapat di lihat pada gambar V.35 

 

Gambar V.35.Tampilan Halaman Data Transaksi 

g) Halaman Pengembangan  

Menu halaman pengembangan adalah menu yang digunakan 

untuk melihat data user yang melakukan pemesanan dan 

pengembanagan .Untuk tampilan halaman tambah return dapat di 

lihat pada gambar V.36 
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Gambar V.36.Tampilan Halaman Return 

h) Halaman Data Return 

Menu halaman data return adalah menu halaman yang 

menampilkan data-data setiap pesanan yang di batalkan oleh 

pemesan. Untuk tampilan halaman data return dapat di lihat pada 

gambar V.37 

 

Gambar V.37.Tampilan Halaman Data Return 
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i) Halaman Input Kavling 

Menu tampilan halaman input kavling adalah menutampilan 

yang digunakan admin untukmenginput daftar kavling dan beserta 

tipe masing-masing kavling yang telah di tentukan oleh 

perusahaan. Untuk tampilan halaman input kavling dapat di lihat 

pada gambar V.38 

 

Gambar V.38.Tampilan Halaman Input Kavling 

j) Halaman Data Kavling 

Tampilan menu halaman data kavling adalah menu yang 

menampilkan semua data kavling beserta tipenya yg telah di input 

oleh admin. Untuk tampilan halaman data kavling dapat di lihat 

pada gambar V.39 
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Gambar V.39.Tampilan Halaman Data Kavling 

k) Halaman Input Tipe Rumah 

Menu tampilan input tie rumah merupakan menu yang yang 

di gunakan admin untuk menginput tipe-tipe rumah apa saja yang 

akan dipasarkan oleh perusahaan. Untuk  tampilan data input tipe 

rumah dapat di lihat pada gambar V.40 

 

Gambar V.40.Tampilan Halaman Input Tipe Rumah 
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l) Halaman Data Tipe Rumah 

Menu halaman data tipe rumah adalah menu halaman yang 

menampilkan data tipe rumah yang akan di pasarkan oleh 

perusahaan. Untuk  tampilan halaman data tipe rumah dapat di lihat 

pada gambar V.41 

 

Gambar V.41.Tampilan Halaman Data Tipe Rumah 

m) Halaman Data Kustom 

Menu halaman data tipe rumah adalah menu yang akan 

menampilkan data user ingin melakukan pengembanagan. Untuk  

tampilan data kustom dapat di lihat pada gambar V.42 
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Gambar V.42.Tampilan Halaman Data Kustom 

n) Halaman Input Kategori Kustom  

Menu halaman input kategori kustom adalah menu yang 

digunakan admin untuk menginput kategoroapa saja yang bisa di 

kembangkan oleh user. Untuk  tampilan data input kategori kustom 

dapat di lihat pada gambar V.43 

 

Gambar V.43.Tampilan Halaman Input Kategori 

o) Halaman Data Kategori 

Menu halaman data kategori merupakan halaman yang 

menampilkan kategori kustom apa saja yang bisa dikembangkan 
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oleh user. Untuk  tampilan data kategori kustom dapat di lihat pada 

gambar V.44 

 

Gambar V. 44 Tampilan Halaman Data Kategori 

B. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat lunak 

untuk menentukan apakah sistem tersebut berjalan sesuai yang diinginkan. 

Pengujian sistem sering dihubungkan dengan pencarian bug. Ketidak sempurnaan 

dan kesalahan pada program, sehingga terjadi kegagalan pada eksekusi perangkat 

lunak. 

Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan 

kesalahan yang terjadi dari setiap proses. Pengujian yang dilakukan adalah Black 

Box. Pengujian Black Box adalah merupakan pengujian yang berfokus pada 

spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, tester dapat mendefinisikan kumpulan 

kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. 
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1. Prosedur pengujian 

Persiapan yang dilakukan dalam melakukan pengujian adalah sebagai 

berikut, 

a. Menyiapkan laptop atau komputer yang dapat terhubung dengan 

jaringan internet, agar dapat membuka situs website ini atau sementara 

menggunakan Localhost. 

b. Memasukan alamat URL  website. 

c. Melakukan proses pengujian system. 

d. Mencatat hasil pengujian. 

2. Hasil Pengujian 

Berdasarkan rencana pengujian, maka dapat dilakukan pengujian sebagai 

berikut. 

a. Pengujian Halaman login Admin 

Tabel V.9 Pengujian Halaman Login Admin 

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 

Data Masukan Yang Diharapkan Kesimpulan 

Username dan   

password telah diisi 

Akan masuk kehalaman 

Dashboard 

[√] Diterima 

[ ] Ditolak 

Username dan   

password salah 

Muncul pesan “Username 

dan   password salah 

[√] Diterima 

[ ] Ditolak 
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b. Pengujian MenuUtama (Home)  

Tabel  V.10. Pengujian Menu Utama (Home) 

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 

Data Masukan Yang Diharapkan Kesimpulan 

Menampilkan 

background 

Menampilkan dokumentasi dan  [√] diterima 

[  ] ditolak 

Menampilkan 

Persentase perumahan 

Menampilkn produk yang 

ditawarkan  

[√] diterima 

[  ] ditolak 

Menampilkan Berita 

dan Dokumentasi 

Menampilkan berita dan 

dokumentasi  

[√] diterima 

[  ] ditolak 

 

c. Pengujian Halaman Menu 

Tabel V.11. Pengujian Halaman Menu 

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 

Data Masukan Yang Diharapkan Kesimpulan 

Menu  Menampilan backroun web dan 

informasi tentang perumahan  

[√] diterima 

[  ] ditolak 

Menu pemesanan Menampilkan dokumentasi dan tipe-

tipe rumah yang di tawarkan oleh 

perusahaan 

[√] diterima 

[  ] ditolak 
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Tabel V.11. Pengujian Halaman Menu 

Cek pemesanan Menampilkan detail pemesanan  [√] diterima 

[  ] ditolak 

Kontak  Menampilkan nomor kontak yang 

dapat di hubungi oleh pelanggan 

[√] diterima 

[  ] ditolak 

 

3. Pengujian Kelayakan Sistem 

Pengujian kelayakan sistem digunakan untuk mengetahui respon pengguna 

terhadap aplikasi yang dibangun. Pengujian ini dilakukan dengan metode 

kuisioner yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari 

sejumlah pertanyaan secara tertulis yang diajukan terhadap responden. 

 Adapun indikator yang menjadi penilaian dalam pengujian ini yakni sebagai 

berikut : 

a. Ketertarikan pengguna terhadap tampilan 

b. Kemudahan menggunakan aplikasi 

c. Manfaat aplikasi 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden dengan berpedoman 

kepada indikator yang telah ditetapkan. Menggunakan skala ordinal pada 

item-item pertanyaan, dimana setiap alternatif jawaban mengandung 

perbedaan nilai. Berikut ini adalah hasil kuisioner yang dibagikan kepada 20 

responden dengan 12 pertanyaan. 

Dengan jumlah data sebagai berikut: 
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Tabel  V.12.Soal Kuisioner 

No. Soal Pilihan 
Jumlah 

Pilihan 
Persentase 

1 

Menurut anda 

bagaimana dengan 

tampillan website 

pemasaran perumahan 

dinamis?  

Sangat Bagus 3 15% 

Bagus  14 70 % 

Cukup bagus 3 15% 

Kurang Bagus -  

Tidak Bagus -  

2 

Bagaimana menurut 

anda tentang tampilan 

utama website 

pemasaran perumahan 

dinamis, apakah sesuai 

harapan? 

 

Sangat Bagus 1 5% 

Bagus  15 75% 

Cukup bagus 3 15% 

Kurang Bagus 1 5% 

Tidak Bagus -  

3 

Bagaimana menurut 

anda tentang fitur-fitur 

pada website 

pemasaran perumahan 

dinamis? 

Sangat Bagus 6 30% 

Bagus  11 55% 

Cukup bagus 3 15% 

Kurang Bagus -  

Tidak Bagus -  
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Tabel  V.12.Lanjutan  

4 

Bagaimana menurut 

anda tentang tampilan 

dashboard pada 

halaman admin? 

 

Sangat Bagus 4 20% 

Bagus  11 55% 

Cukup bagus 5 25% 

Kurang Bagus -  

Tidak Bagus -  

5 

Bagaimana menurut 

anda apakah fitur - 

fitur yang terdapat 

pada website sesuai 

dengan kebutuhan? 

Sangat sesuai 5 25% 

Sesuai 13 65% 

Cukup Sesuai 1 5% 

Kurang sesuai 1 5% 

Tidak Sesuai -  

   

6 

Bagaimana menurut 

anda apakah website 

pemasaran perumahan 

dinamis sesuai dengan 

yang dibutuhkan? 

Sangat sesuai 2 10% 

Sesuai 15 75% 

Cukup Sesuai 3 15% 

Kurang sesuai -  

Tidak Sesuai -  
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Tabel  V.12.Lanjutan  

7 

anda apakah aplikasi 

website pemasaran 

perumahan dinamis  

ini mudah di gunakan? 

Sangat Mudah 5 25% 

Mudah 12 60% 

Cukup Mudah 3 15% 

Kurang Mudah -  

Tidak Mudah  -  

8 

Bagaimana menurut 

anda, apakah website 

pemasaran perumahan 

dinamis ini dapat 

membantu dalam 

pemilihan rumah 

sesuai kebutuhan? 

Sangat 

Memebantu 

5 25% 

Membantu  7 35% 

Cukup 

Membantu 

7 35% 

Kurang 

Memebantu 

1 5% 

Tidak 

Memebantu  

-  

 

 

 

 

 



80 
 

 

Tabel  V.12.Lanjutan  

9 

Apakah fitur -fitur 

pada dashboar admin 

mudah di gunanakan? 

 

Sangat Mudah 1 5% 

Mudah 14 70% 

Cukup Mudah 5 25% 

Kurang Mudah -  

Tidak Mudah  -  

10 

Apakah form 

penginputan data 

mudah digunakan? 

 

Sangat Mudah 5 25% 

Mudah 11 55% 

Cukup Mudah - - 

Kurang Mudah 3 15% 

Tidak Mudah  1 5% 

11 

Apakah menurut anda 

website pemasaran 

perumahan dinamis 

menarik? 

Sangat Menarik 2 10% 

Menarik 12 60% 

Cukup Menarik 6 30% 

Kurang 

Menarik 

-  

Tidak Menarik -  
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Tabel  V.12.Lanjutan  

12 

Apakah website 

pemasaran perumahan 

dinamis baik untuk 

menarik banyak 

pelanggan ? 

 

Sangat baik 2 10% 

Baik 10 50% 

Cukup Baik 8 40% 

Kurang Baik -  

Tidak Baik -  

 

Berdasarkan soal kusioner diatas beserta jawaban responden dapat 

disatukan dalam tabel dibawah ini: 

Tabel V.13. Jumlah Hasil Kuisioner 

 
Sangat Sedang Cukup Kurang Tidak 

Bagus 16 54 12 1 0 

Mudah 19 45 14 0 1 

Sesuai 6 26 9 0 1 

Menarik 6 21 13 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar V.45. Testing Kelayakan Sistem. 
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 Berdasarkan diagram diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa responden 

rata-rata memilih sedang disetiap karakteristik pertanyaan. Menurut hasil 

responden tampilan dari website bagus dan cara penggunaannya juga mudah 

diaplikasikan serta dapat membantu pelanggan untuk memilih rumah sesuai 

dengan kebutuhan. 
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BAB VI 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab–bab 

sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Aplikasi ini dibuat dengan 

antarmuka yang familiar sehingga pengguna lebih mudah 

menggunakannya. Dengan adanya Website ini diharapkan dapat membantu 

dan memper mudah masyarakat umum khususnya masyarakat yang sedang 

mencari rumah yang sesuai dengan kebutuhan. System informasi 

penjualan primeland mempermudah dalam proses pemesanan rumah. 

B. Saran 

 Dalam pengembangan website ini masih jauh dari kesempurnaan 

karena masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu untuk 

pengembangan lebih lanjut mengenai website ini dapat disarankan. 

Pengembanagan aplikasi untuk platform lain dan Pengembanagan aplikasi 

dengan fitur yang lebih menarik seperti penambahan fitur penghitungan 

angsuran KPR 
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TUTORIAL PENGGUNAAN APLIKASI  

 Tutorial penggunaan aplikasi Pemasaran Perumahan Dinamis Berbasi Web 
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1.  buka website pemasaran perumhan dinamis kemudian jika ingin melakukan 

pemesanan maka klik padatombol berwarna biru yang terdapat tulisan pesan 

sekarang atau anda bisa mengklik pada tulisan pemesanan pada bagian header  

2. setelah anda mengklik pemesanan maka akan muncul halaman tipe rumah seperti 

di bawah ini 

 

3. Lakukan pemesanan dan kemudian akan muncul Gambar di bawah ini 
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4. Pilih kavling yang tersedia kemudian akan muncul halaman seperti 

gambar di bawah ini 



89 
 

 

 

5. Input data sesuai yang diminta kemudian klik pesan sekarang maka akan 

muncul halaman seperti gambar di bawah ini 
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6. Jika anda ingin melakukan pengembanagan maka anda tinggal mengklik 

lakukan pengembangan pada  pada button berwarna hijau lalu akan 

muncul halaman sepertidi bawah ini 

 

7. Setelah anda melakukan pengembanagan maka akan muncul halaman  

seperti gambar dibawah ini 
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8. Setelah melakukan pengembangan selesai maka anda bisa langsung 

meninggalkan web dan menunggu konformasi dari admin website 

pemasaran tersebut 

9. Jika anda tidak ingin melakukan pemesanan anda bisa langsung 

menunggalkan website dan menunggu konfirmasi dari admin website 

pmasaran 
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