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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi pemasaran perumahan selama ini dinilai kurang efektif 

karena jangkauan pemasaran hanya bisa dilakukan pada kantor developer itu saja, sehingga 

calon pembeli tidak bisa mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat. 

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana merancang dan membangun sistem 

informasi pemasaran berbasis web? 

Penelitian ini menggunakan metode waterfall dengan cara menggambarkan pendekatan 

yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan 

spesifikasi kebutuhan pengguna lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan, 

permodelan, kontruksi, serta penyerahan sistem ke pengguna. 

Kesimpulan hasil penelitian ini, dengan adanya sistem yang berbasis web tersebut mampu 

membangun dan merancang sistem informasi  dalam hal memasarkan rumah pada perusahaan. 

Dan akan membantu para calon konsumen untuk mengetahui informasi perumahan baik dari 

jenis, tipe dan harga selain itu konsumen dapat juga melakukan konsultasi kepada pihak admin. 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, pemasaran yang dilakukan dahulu sekarang 

sudah diperbarui dan lebih efektif dengan menggunakan Sistem Informasi Pemasaran 

Perumahan berbasis web. 

 

KATA KUNCI  : SISTEM INFORMASI, PEMASARAN, METODE WATERFALL 

 

I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan dunia bisnis pada saat 

ini mengalami pertumbuhan yang sangat 

pesat,  hal itu menuntut semua pelaku bisnis 

untuk selalu mencari informasi demi 

menunjang kegiatan dan tujuan pelaku 

bisnis itu sendiri.  Informasi dalam dunia 

bisnis mempunyai peranan yang sangat 

penting untuk selalu memberikan gambaran 

dan pandangan bagi setiap pelaku bisnis 

untuk menentukan langkah dan tujuan yang 

akan dicapai. Pertumbuhan jumlah 

penduduk di dunia pada saat ini mengalami 

pertumbuhan yang sangat pesat, hal ini 

menyebabkan meningkatnya permintaan 

kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah, 

peluang bisnis tersebut menjadikan para 

pelaku bisnis berlomba–lomba untuk 

memenuhi akan kebutuhan perumahan 

tersebut. 
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Perumahan merupakan kelompok 

rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 

tempat tinggal. Perumahan pada umumnya 

dirancang dan dibangun oleh developer 

perumahan. Namun salah satu faktor 

penentu suksesnya seorang developer 

perumahan menjalankan bisnis ini adalah 

baik atau tidaknya proses pemasaran yang 

dilakukannya. Pemasaran perumahan 

selama ini dinilai kurang efektif karena 

jangkauan pemasaran hanya bisa dilakukan 

pada kantor developer itu saja, sehingga 

calon pembeli tidak bisa mendapatkan 

informasi dengan cepat dan akurat. 

PT Graha Pilar Perkasa adalah salah 

satu perusahaan yang bergerak di bidang 

Properti dan melayani berbagai macam 

pemesanan perumahan yang sesuai dengan 

permintaan masyarakat saat ini. Kantor 

Pemasaran dari perusahaan ini beralamatkan 

di  Jalan Raya Ngadiluwih Nomor 123 A 

Kabupaten Kediri Jawa Timur. Perusahaan 

selama ini dalam melakukan pemasaran 

hanya dilakukan di kantor saja, sehingga 

konsumen mengalami kesulitan jika harus 

mencari informasi perumahan dengan 

cepat. Atas dasar tersebut, penulis tertarik 

untuk mengembangkan suatu sistem 

manajemen untuk memasarkan penjualan 

perumahan tersebut dalam bentuk Web 

Aplikasi. Nantinya diharapkan dapat 

digunakan sebagai sistem layanan untuk 

memberikan data informasi yang cepat dan 

akurat, calon pembeli tanpa harus menuggu 

waktu lama atau bahkan langsung data ke 

tempat kantor pemasaran, selain itu sitem 

tersebut nantinya langsung dapat diakses 

melalui sistem internet.  

Internet memberikan banyak 

keuntungan diantaranya memberikan 

efisiensi waktu dan memungkinkan wilayah 

pemasaran produk menjadi lebih luas 

dibandingkan bisnis secara tradisional. 

Dengan adanya pengembangan sistem 

informasi manajemen rumah dan model 

yang digunakan dalam pengembangan 

sistem ini adalah metode Waterfall. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

penulis akan menganalisis dan 

mengembangkan suatu sistem informasi 

yang berjudul “Sistem Informasi 

Pemasaran Perumahan“. 

 

II. METODE 

2.1 Sistem 

Sistem adalah sekelompok elemen-

elemen yang terintegrasi dengan tujuan 

yang sama untuk mencapai tujuan. 

Organisasi terdiri dari sejumlah sumber 

daya manusia, material, mesin, uang dan 

informasi. Sumber daya tersebut bekerja 

sama menuju tercapainya suatu tujuan 
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tertentu yang ditentukan oleh pemilik atau 

manejemen. (McLeod, 2004) 

 

2.2 Informasi 

Informasi adalah data yang diolah 

menjadi bentuk lebih berguna dan lebih 

berarti berarti bagi yang menerimanya. 

Informasi juga disebut data yang diproses 

atau data yang memiliki arti. Informasi 

merupakan data yang telah diproses 

sedemikian rupa sehingga meningkatkan 

pengetahuan seseorang yang menggunakan. 

(McLeod, 2004) 

 

2.3 Sistem Informasi Manajemen 

Sistem Informasi Manajemen adalah suatu 

sistem terpadu yang menyediakan 

informasi untuk mendukung kegiatan 

operasional, manajemen dan fungsi 

pengambilan keputusan dari suatu 

organisasi. Sistem informasi Manajemen 

merupakan sistem informasi menghasilkan 

hasil keluaran (output) dengan 

menggunakan masukan (input) dan 

berbagai proses yang diperlukan untuk 

memenuhi tujuan tertentu dalam suatu 

kegiatan menajemen. (O’Brien, 2002) 

 

2.4 Sistem Informasi Pemasaran 

Pengertian sistem informasi pemasaran 

harus mengatur arus informasi pemasaran 

kepada manajer pemasarannya. Perusahaan 

mempelajari kebutuhan infomasi para 

manajer dan merancang sistem informasi 

pemasarannya untuk mencapai tujuan 

tersebut. Sistem Informasi Pemasaran 

adalah sebagai suatu sistem berbasis 

komputer yang bekerjasama dengan sistem 

informasi fungsional lainnya untuk 

mendukung manajemen perusahaan dalam 

menyelesaikan masalah yang berhubungan 

pemasaran produk perusahaan. (Mc. Leod, 

2001) 

 

2.5 Metode Waterfall 

Metode air terjun atau yang sering 

disebut dengan metode waterfall dan sering 

dinamakan siklus hidup klasik (classic life 

cycle), dimana hal ini menggambarkan 

pendekatan yang sistematis dan juga 

berurutan pada pengembangan perangkat 

lunak. 

Dimulai dengan spesifikasi 

kebutuhan pengguna kemudian melalui 

tahapan-tahapan perencanaan (planning), 

pemodelan (modeling), kontruksi 

(contruction), serta penyerahan sistem ke 

para pelanggan/pengguna (deployment), 

yang diakhiri dengan dukungan perangkat 

lunak lengkap yang dihasilkan (Pressman : 

2012). Tahapan metode waterfall seperti 

gambar dibawah ini : 
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Gambar 2.1 Tahapan metode waterfall 

 

Dalam pengembangan metode 

waterfall memiliki beberapa tahapan yang 

berurut yaitu : 

 

1. System/Informasi Engineering and 

Modeling 

diawali dengan mencari kebutuhan 

dari keseluruhan sistem yang akan 

diaplikasikan ke dalam bentuk software.  

2. Software Requirements Analysis 

dimulai dengan pencarian kebutuhan 

diintensifkan dan difokuskan untuk 

mengetahui sifat dari program yang akan 

dibuat, maka para software engineer harus 

mengerti tentang domain informasi 

dari software, misalnya fungsi yang 

dibutuhkan, user interface, dsb 

3. Design 

Proses ini digunakan untuk mengubah 

kebutuhan-kebutuhan diatas menjadi 

representasi ke dalam bentuk “blueprint” 

software sebelum coding dimulai. Desain 

harus dapat mengimplementasikan 

kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap 

sebelumnya.  

4. Coding 

Untuk dapat dimengerti oleh mesin, 

dalam hal ini adalah komputer, maka desain 

tadi harus diubah bentuknya menjadi 

bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, 

yaitu ke dalam bahasa pemrograman. 

5. Testing 

Uji coba terhadap program yang 

dibuat, apabila error maka harus kembali ke 

tahapan coding untuk mencari kesalahan 

yang ada. Dalam tahap ini dilakukan 

pengabungan modul-modul yang telah di 

buat dan dilakukan pengujian atau testing. 

Pengujian blackbox (blackbox testing) 

adalah salah satu metode pengujian 

perangkat lunak yang berfokus pada sisi 

fungsionalitas, khususnya pada input dan 

output aplikasi. 

6. Maintenance 

Pemeliharaan, pada tahapan ini perubahan 

dan upgrading dilakukan berdasarkan 2 

kondisi yaitu : permintaan user dan 

dukungan dengan software lain. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

3.1 Hasil 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 

pemasaran yang dilakukan dahulu sekarang 

sudah diperbarui dan lebih efektif dengan 
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menggunakan Sistem Informasi Pemasaran 

Perumahan berbasis web. 

 

Gambar 3.1 Form Login 

 

Merupakan tampilan dari menu login yang 

berisi form username dan password. Dalam 

proses login ini ada 2 kategori pengguna 

diantaranya : admin, customer. 

 

Gambar 3.2 Form Registrasi 

Merupakan hasil implementasi dari desain 

registrasi yang akan digunakan oleh 

member / calon konsumen. 

 

Gambar 3.3 Form Detail Rumah 

Pada menu tampilan detail rumah ini 

konsumen dapat melihat tampilan depan 

rumah, denah rumah, rincian rumah. 

 

Gambar 3.4 Hasil Konsultasi 

Merupakan hasil implementasi dari 

desain konsultasi dari konsumen pada 

gambar 5.14. Pada tampilan konsultasi ini 
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admin dapat membalas konsultasi berupa 

pesan kepada konsumen. 

 

IV. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan perancangan 

pembuatan Sistem Informasi Pemasaran 

Perumahan dapat diambil kesimpulan 

bahwa dengan adanya sistem yang berbasis 

web tersebut mampu membangun dan 

merancang sistem informasi  dalam hal 

memasarkan rumah pada perusahaan. Dan 

akan membantu para calon konsumen untuk 

mengetahui informasi perumahan baik dari 

segi jenis, tipe, harga selain itu konsumen 

dapat juga melakukan konsultasi kepada 

pihak admin. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil 

penelitian ini, dapat diberikan beberapa 

saran  sebagai berikut :  

 

1. Untuk pengembangan berikutnya 

penelitian ini dapat dilanjutkan 

dengan menambahkan fitur-fitur yang 

dapat membantu pemasaran 

perumahan menjadi lebih menarik 

dan meyakinkan calon pembeli yaitu 

dengan menambahkan fasilitas video. 

2. Untuk kedepannya website ini 

ditambahkan menu untuk 

mengirimkan lampiran file sehingga 

penjelasan kepada calon pembeli 

dapat lebih jelas.    
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