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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Berkembangnya usaha-usaha perdagangan yang sangat pesat pada  saat ini 

menjadikan informasi menjadi hal yang sangat penting perannya dalam 

menunjang jalannya operasi-operasi demi tercapainya tujuan yang diinginkan oleh 

perusahaan.  

Seiring berkembangnya zaman, pertumbuhan jumlah penduduk di dunia 

semakin berkembang pesat. Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan 

kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah. Oleh karena itu, muncullah salah satu 

bentuk bisnis yang menjanjikan yaitu bisnis perumahan. Perumahan merupakan 

kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Rumah yang 

dibangun memiliki tipe yang mengindikasikan luas rumah tersebut dengan 

spesifikasi tertentu. 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 pemasaran. Biasanya, pemasaran 

perumahan dilakukan dengan menggunakan brosur-brosur, iklan di koran, iklan di 

televisi, memasang pamvlet dan pada tempat-tempat keramaian dengan membuka 

ataupun menyewa stand ditempat tersebut. Pada masing-masing stand dan 

penyebaran brosur-brosur, pegawai marketing memberikan informasi mengenai 

rumah kepada  konsumen. Namun hal ini dinilai kurang efektif, karena lingkup 

pemasaran hanya mencakup pembeli pada lokasi tertentu saja. Selain itu, dengan 

sistem pemasaran seperti diatas, masyarakat sebagai calon konsumen juga 

mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi karena calon konsumen harus 

datang ke tempat pemasaran dilakukan. Belum lagi, pemasaran tidak dilakukan 

setiap saat, pemasaran dilakukan dengan menyesuaikan jadwal kerja pegawai 

ataupun waktu ketika kantor dibuka.  

Teknologi internet dengan memanfaatkan web sebagai sumber informasi 

di internet sudah terbukti merupakan salah satu media informasi yang efektif dan 
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efisien dalam penyebaran informasi yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja 

dan dimana saja. Website mempunyai efek yang sangat besar pada perdagangan 

atau bisnis. Hanya dari rumah atau kantor, calon konsumen dapat melihat produk-

produk pada layar komputer, mengakses informasinya, dan memesan dengan 

pilihan yang tersedia. Calon konsumen dapat menghemat waktu dan biaya karena 

tidak perlu datang ke tempat pemasaran atau perusahaan sehingga dari tempat 

duduk ia dapat mengambil keputusan dengan cepat. Transaksi secara online dapat 

menghubungkan antara penjual dan calon konsumen secara langsung tanpa 

dibatasi ruang dan waktu. Itu berarti sistem pemasaran secara online mempunyai 

calon konsumen yang potensial bahkan dari luar daerah Pekanbaru.   

PT. Graha Riau Gemilang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

developer perumahan yang ada di Pekanbaru. Rumah yang dijual pun berbagai 

tipe dan lokasi perumahan pun berada di seluruh kota Pekanbaru dan rumah yang 

akan di pasarkan oleh perusahaan dengan komplek rumah di beberapa Kecamatan 

seluruh Pekanbaru, bisa di lihat pada (Lampiran A). 

Dalam melakukan kegiatan pemasaran dan pemesanan rumah PT. Graha 

Riau Gemilang mempunyai dua karyawan dalam bidang pemasaran dan 

pemesanan rumah. Perusahaan masih memakai jasa pembuatan brosur-brosur, 

koran, pameran di salah satu pusat perbelanjaan, pamflet dan iklan di salah satu 

televisi swasta. Untuk penyebaran brosur pihak marketing menyebarkan ke 

instansi atau perusahaan dan masyakarat umum yang ada di Pekanbaru. Hal ini 

mengakibatkan waktu yang digunakan dalam mempromosikan perumahan banyak 

terpakai untuk menjelaskan kepada satu konsumen dan terkadang perusahaan 

harus berulang-ulang untuk mencetak brosur serta memasarkan perumahan yang 

masih belum terjual dan belum terdapatnya media informasi yang dapat 

mendukung perusahaan dalam melakukan penyebaran informasi seputar 

perusahaan tersebut.  

Penelitian mengenai sistem informasi pemasaran berbasis web juga telah 

banyak dilakukan sebelumnya. Pertama yang di lakukan Fahrozi dan Diartono 

(2015) dimana sistem informasi pemasaran berbasis web dapat mempermudah 

pengajuan pemilihan kaveling perumahan yang dilakukan melalui website dan 
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pembayaran booking fee serta uang muka dilakukan melalui bank dengan 

konfirmasi melalui web. Penelitian oleh Rijayana (2016) dimana sistem informasi 

pemasaran berbasis web dapat mempermudah dalam memasarkan produk-produk 

secara lebih global karena dapat di akses dimanapun tempatnya dan kapanpun 

waktunya. Penelitian selanjutnya oleh Rahmawati dan Mulyono (2016) dimana 

sistem informasi pemasaran berbasis web dapat mengolah data secara lebih akurat 

karena sudah adanya sistem basis data atau database untuk menambah, 

menyimpan, meng-edit, dan menghapus data, serta mengirim promo produk 

terbaru kepada pengunjung langsung dari sistem melalui email pengunjung yang 

telah melakukan login. 

Dengan adanya masalah yang dihadapi oleh perusahaan PT Graha Riau 

Gemilang tersebut maka dibutuhkan kehadiran sebuah sistem informasi 

pemasaran berbasis web. Hal ini sangat penting karena keberadaan suatu sistem 

informasi pemasaran dapat membantu penyampaian informasi rumah dan harga 

secara detail kepada konsumen. Selain itu melalui sistem informasi pemasaran 

berbasis web akan dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara 24 jam. 

Suatu sistem informasi pemasaran berbasis web akan menjelaskan bagaimana 

proses perusahaan  dalam melakukan kegiatannya sehingga dapat ditampilkan  

mulai dari pemesanan rumah sampai dengan pemasaran rumah ke konsumen.  

Oleh karenanya diangkatlah judul Tugas Akhir “Rancang Bangun Sistem 

Informasi Pemasaran Berbasis Web Pada PT Graha Riau Gemilang Pekanbaru ”. 

1.2. Rumusan masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Rancang Bangun 

Sistem Informasi Pemasaran Berbasis Web pada PT Graha Riau Gemilang 

Pekanbaru”. 

1.3. Batasan masalah 

Agar pembahasan tidak meluas, maka dibuatlah batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Modul yang diberikan pada sistem informasi pemasaran ini terdiri dari 

login, property, booking, cara pemesanan, free e-book dan email 
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marketing. Ditambah dengan beberapa fitur yaitu video player dan google 

maps. 

2. Pada sistem yang akan dibangun hanya sampai pada tahap pemasaran 

property  dan sistem dapat melakukan booking fee atau pemesanan rumah 

yang bersifat sementara. 

3. Sistem memiliki 2 hak akses yang meliputi admin dan konsumen, 

sedangkan pengunjung hanya dapat melihat informasi yang ada pada 

website.  

1.4.      Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk membangun sebuah sistem informasi pemasaran berbasis web pada 

PT. Graha Riau Gemilang Pekanbaru. 

2. Untuk memudahkan perusahaan dalam memasarkan perumahan yang di 

pasarkan melalui sistem secara berkala atau setiap minggunya. 

3. Untuk mempermudah perusahaan dalam mendapatkan data konsumen 

melalui sistem usulan. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu: 

1. Manfaat bagi perusahaan: 

a. Dapat menyediakan media informasi pemasaran tambahan untuk 

perusahaan dalam melakukan pemasaran property secara online.  

b. Dapat memberikan informasi yang lengkap seputar perusahaan PT. 

Graha Riau Gemilang Pekanbaru. 

2. Manfaat bagi konsumen: 

a. Dapat mempermudah konsumen dalam pemesanan property. 

b. Dapat mempermudah konsumen dalam memperoleh informasi seputar 

PT. Graha Riau Gemilang Pekanbaru tanpa harus menunggu 

penyebaran brosur yang dilakukan oleh pihak marketing. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan laporan penelitian ini terdiri pokok-pokok 

permasalahan yang dibahas pada masing-masing bab yang diuraikan menjadi 

beberapa bagian: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang konsep dasar sistem dan metode-metode 

yang di jadikan sebagai acuan dalam menentukan tahapan untuk 

menyusun langkah-langkah penyelesaian permasalahan sehingga 

dapat menjadi pegangan dalam melakukan pengolahan data. Selain 

itu, pada bab ini juga di jelaskan secara umum mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan sistem informasi pemasaran berbasis web. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan bagaimana alur atau langkah-langkah dalam 

melakukan penelitian. Mulai dari tahap perencanaan sampai pada 

penulisan laporan. 

BAB IV      ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas tentang analisa sistem berjalan, sistem usulan, 

kebutuhan user. Perancangan menggunakan empat diagram, 

perancangan database dan perancangan interface sistem. 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

  Bab ini berisikan hasil implementasi sistem berdasarkan 

perancangan yang dibangun serta hasil dari pengujian sistem yang 

telah dilakukan terhadap perangkat lunak yang dibangun.  

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil tugas akhir agar 

penerapan sistem informasi pemasaran berbasis web ini lebih 

dikembangkan. 


