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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.    Latar Belakang 

Teknologi saat ini telah berkembang dengan cepat dan memberikan 

dampak ke dalam semua aspek kehidupan. Kebutuhan akan sistem informasi yang 

didukung dengan teknologi mulai dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat, 

salah satunya adalah jual beli rumah setiap manusia memerlukan rumah sebagai 

tempat tinggal, tempat berteduh dan tempat berlindung untuk berkumpul bersama 

keluarga. Rumah berbentuk sebuah bangunan yang dapat menciptakan rasa aman 

dan nyaman bagi yang menempatinya. 

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Sebagaimana 

ditulis dalam UUD 1945 pasal 28, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar 

rakyat dan oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan 

mendapatkan hidup yang lebih baik dan sehat. Selain itu rumah juga merupakan 

kebutuhan dasar manusia dan meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan 

dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya 

peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter kepribadian bangsa. 

  Dengan semakin sempitnya lahan dan kebutuhan akan rumah, orang akan 

sulit mencari wilayah rumah sesuai yang diinginkan dan akses yang mudah untuk 

dilalui. Dengan terkendalanya seseorang menjual atau membeli rumah sdengan 

adanya sebuah aplikasi untuk sarana informasi jual beli rumah ini menyediakan 

pemasaran penjualan rumah dan untuk masyarakat yang ingin membeli rumah 

dengan harga rumah yang sepadan dengan manfaat yang didapatkan serta akan 

mempermudah seorang pembeli memilih lokasi yang mudah di akses serta bisa 

memilih tempat yang diinginkan, pembeli yang akan membeli rumah bisa 

menyesuaikan dengan uang yang dimiliki dan wilayah yang diinginkan, dan 

membeli rumah di aplikasi agar mempermudah pembeli rumah yang diinginkan 

serta mengurangi adanya pihak ketiga yang akan menjadikan harga rumah akan 

menjadi semakin mahal, karena promosi yang tepat adalah melalui akses internet. 
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 Informasi berbasis website tentang jual beli rumah sangat dibutuhkan dalam 

proses suatu jual beli itu sendiri. Sistem penjualan ini dapat juga sebagai alat  

untuk mempromosikan rumah yang akan dijual kepada masyarakat. Dengan 

adanya perkembangan di kota sukabumi dan semakain banyaknya orang ingin 

menjual atau menjual rumah menginginkan adanya sistem informasi mengenai 

jual beli rumah di Kota Sukabumi. Informasi jual beli rumah yang dibuat 

diharapkan agar penjual atau pembeli dapat mengakses dengan mudah aplikasi 

yang sudah disediakan. 

Melihat latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

bermaksud membantu penjual dan pembeli rumah supaya dengan mudah mencari 

rumah sesuai dengan keadaan uang yang dimilikinya dan wilayah yang di 

inginkan dan melakukan penelitian dengan judul “PEMBUATAN WEB JUAL 

BELI RUMAH SEBAGAI MEDIA INFORMASI BAGI MASYARAKAT 

KOTA SUKABUMI”.  

  

1.2. Identifikasi Masalah 

Pada saat penulis melakukan penelitian, banyak menemukan beberapa masalah 

di tempat penelitian, oleh sebab itu penulis mengidentifikasikan masalah tersebut 

diantaranya : 

1. Pembeli kesulitan mencari rumah sesuai dengan uang yang dimilikinya dan 

wilayah yang di inginkan di kota sukabumi 

2. Penjual kesulitan untuk memasarkan rumah yang akan dijual. 

3. Banyaknya pihak ketiga dalam penjualan rumah yang mengakibatkan harga 

rumah menjadi semakin mahal 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menyediakan sarana untuk pembeli mencari rumah sesuai dengan uang 

dimilikinya dan wilayah yang diinginkan di Kota Sukabumi  

2. Memudahkan penjual untuk memasarkan rumah yang akan dijual 

3. Mengurangi pihak ke tiga dalam penjualan rumah  
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1.4.Batasan Masalah Penelitian  

Berdasarkan permasalahan di atas maka diambil batasan dari masalah yang 

sudah ada, dalam penelitian saya menerangkan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Penjualan hanya berkategori rumah  

2. Penjualan rumah tidak berlaku untuk wilayah Kabupaten Sukabumi dan 

daerah lain hanya berlaku untuk wilayah Kota Sukabumi 

 

1.5.Manfaat Penelitian  

Manfaat diadakannya penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Pembeli dapat membeli rumah sesuai dengan uang yang dimiliki dan 

wilayah yang diinginkan 

2. Menambah pengetahuan penulis terhadap ilmu yang sudah didapat dan 

juga memudahkan pembeli dalam pemilihan yang diinginkan. 

 

1.6.Sistematika Penulisan 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai sistematika dari penulisan laporan 

skripsi ini. Urutan sistematika yang digunakan yaitu: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab I menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah penelitian, serta 

sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini.  

 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab II berisikan teori-teori yang bersangkutan dengan konsep umum 

penelitian, konsep analisis dan perancangan, tools dan bahasa 

pemrograman yang digunakan, konsep pengujian perangkat lunak, serta 

studi literatur yang terkait dengan penelitian. 

 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III peneliti menyajian langkah-langkah pengumpulkan data yang 

dilakukan dalam penelitian serta waktu penelitain. 
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4. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab IV menyajikan uraian dari analisis dan perancangan pembuatan web 

jual beli rumah sebagai media informasi bagi masyarakat kota sukabumi. 

 

5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab V berisikan uraian implementasi dan hasil pengujian program yang 

telah dibuat. 

 

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab VI berisikan kesimpulan dari hasil yang dicapai sesuai dengan 

permasalahan, dan saran yang membangun untuk pengembangan 

keilmuan. 

 


