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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Selain, setiap orang memerlukan investasi untuk mempersiapkan masa 

depan yang lebih baik [1]. Hal ini penting untuk mengurangi kebiasaan konsumtif 

sehingga uang yang dimiliki tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari atau pengeluaran darurat namun juga dapat diinvestasikan agar uang 

yang dimiliki memberikan hasil yang lebih baik di masa mendatang [2].  

Dewasa ini terdapat berbagai jenis investasi yang dapat dilakukan 

diantaranya adalah emas, saham, reksadana, properti perumahan dan agribisnis. 

Disisi lain, teknologi digital mengalami kemajuan yang pesat. Kemajuan 

teknologi tersebut memungkinkan akses dan distribusi informasi dapat dilakukan 

dengan mudah. Penerapan teknologi digital telah menjangkau berbagai bidang 

diantaranya adalah perdagangan, pendidikan, pariwisata, kerohanian dan 

keuangan. Penerapan dalam bidang keuangan mencakup kemudahan dalam 

melakukan investasi. Memulai investasi tidak lagi merupakan hal yang rumit 

karena dengan menggunakan teknologi digital investasi dapat dilakukan dimana 

saja dan kapan saja. 

Investasi dengan menggunakan teknologi digital dapat dilakukan dalam 

bentuk menabung emas online [3], rekasadana online [4], investasi agribisnis 

online [5], investasi properti online [6] dan jenis investasi lain yang dapat 

dilakukan secara online.  Mempertimbangkan bahwa investasi online sedang 

berkembang pesat, PT XYZ yang bergerak pada sektor properti agribisnis 

mengembangkan bisnisnya agar masyarakat dapat melakukan investasi dengan 

lebih mudah. PT XYZ menyediakan lahan dan jasa pengelolaan lahan tersebut 

dengan cara ditanami buah-buahan yang telah disepakati sebelumnya dengan 

investor. Investasi ini memiliki potensi yang besar untuk diminati investor 

dikarenakan berpotensi untuk dapat memberikan Return On Investent (ROI) yang 

baik. investasi pada perusahaan tersebut saat ini memiliki beberapa kelemahan 

diantaranya adalah kurangnya akurasi data mengenai lahan dan buah-buahan yang 
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akan ditanami pada lahan tersebut, kesulitan pengguna dalam melakukan 

pembaharuan data, kemungkinan terjadinya kesalahan pada saat perhitungan ROI 

serta kesulitan agen dalam menghasilkan laporan kemajuan investasi.   

Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan teknologi informasi yang mampu 

memberikan berbagai kemudahan. Dari sisi agen, sistem yang dibuat diharapkan 

mampu  menjelaskan investasi properti agrobisnis seperti halnya mengenai biaya 

lahan, biaya penanaman, ROI berdasarkan zona wilayah, lahan tanah, luas tanah, 

jenis tanaman dan  nama tanaman yang telah dipilih. Dari sisi pelanggan sistem 

diharapkan mampu menampilkan laporan kemajuan investasi. Dari sisi admin, 

sistem diharapkan dapat mempermudah penyebaran informasi mengenai investasi 

kepada semua pihak terkait. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang ditemukan adalah sebagai 

berikut: 

1) Pencatatan data-data produk masih menggunakan buku yang berisiko hilang 

dan rusak. 

2) Penyebaran informasi antar pengguna berisiko untuk terjadinya 

miskomunikasi dikarenakan data-data yang tersebar tidak real time.   

3) Agen membutuhkan sarana untuk menjelaskan setiap produk dikarenakan 

produk yang dijual terdiri atas berbagai zona wilayah, harga, tanaman, jenis 

tanaman dan harga yang berbeda-beda.  

4) Agen mengalami kesulitan untuk menghitung potensi pemasukan dan tahun 

kembali modal untuk setiap produk. 

5) Laporan kepada pelanggan mengenai pengelolaan lahan selama ini dikirimkan 

oleh pos yang cenderung mahal dan mudah hilang.  

6) Belum adanya data-data yang telah diolah untuk pengembang, agen, 

pelanggan sebagai alat penunjang keputusan. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Tugas akhir ini berfokus pada pembangunan aplikasi berbasis website untuk 

pembelian properti agribisnis dengan batasan-batasan sebagai berikut:  
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1) Sistem yang akan dibangun secara khusus akan menjadi sarana penyebaran 

informasi mengenai produk-produk properti  agribisnis. 

2) Sistem ini dibangun dengan dengan bahasa pemograman PHP dan MySQL.  

3) Sistem ini memperbolehkan agen memperlihatkan pelanggan informasi 

mengenai biaya lahan, biaya penanaman dan ROI berdasarkan zona wilayah, 

lahan tanah, luas tanah, jenis tanaman dan  nama tanaman yang telah dipilih. 

4) Sistem ini memperbolehkan admin mengelola data zona wilayah,lahan, 

tanaman, jenis tanaman, biaya tanam, potensi penghasilan, stok dan harga 

lahan. 

5) Sistem ini memperbolehkan pelanggan untuk melihat daftar investasi lahan 

yang dibeli beserta layanan setelah terjadi pengaktifan oleh agen. 

6) Sistem ini memperbolehkan pelanggan untuk melihat stok tanah. 

7) Sistem ini dapat memperlihatkan persentase wilayah yang paling diminati 

pelanggan kepada semua pengguna. 

8) Sistem ini tidak mengatur pembelian (legalitas) antara perusahaan properti 

agrobisnis dan pelanggan.  

9) Sistem ini tidak mengatur pembelian secara langsung tanpa bantuan agen. 

1.4 Tujuan Membangun Sistem 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tugas akhir ini 

memiliki tujuan untuk melakukan pembuatan aplikasi pemasaran pemasaran 

properti agribisnis berbasis web pada PT XYZ. Sistem yang dibuat diharapkan 

dapat: 

1) Membantu memberikan wawasan bagi pengguna mengenai penghasilan dan 

potensi berinvestasi di sektor properti agribisnis. 

2) Mempermudah agen untuk menjelaskan setiap produk yang dipasarkan.  

3) Meminimalisir miskomunikasi penyebaran data antar admin, agen dan 

pelanggan dikarenakan laporan akan diberikan secara online dan real time. 

4) Memberikan data-data yang telah diolah untuk pengembang, agen, pelanggan 

sebagai alat penunjang pengambilan keputusan.  

5) Membantu perusahaan untuk memberikan layanan purna jual yang baik dengan 

adanya laporan mengenai investasi yang sudah dipilih pelanggan.  
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1.5 Metodologi Penelitian 

Untuk melakukan desain dan perancangan aplikasi ini, ada beberapa tahap 

metode yang harus dilakukan yaitu:  

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

 Analisis dokumen 

Analisis dokumen yaitu dengan cara menganalisis dokumen-dokumen atau data 

yang dimiliki PT XYZ. 

2) Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada 

stakeholder yang akan berinteraksi langsung dengan sistem kelak. 

1.5.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Metode yang digunakan untuk pengembangan aplikasi ini adalah system 

development life cycle (SDLC) yang merupakan proses suatu penentuan 

bagaimana Sistem Informasi (SI) dirancang atau dibangun sehingga dapat 

digunakan oleh pengguna sebagai pendukung kebutuhan bisnis. SDLC terdiri dari 

4 tahap yaitu:  perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Metodologi yang 

akan dipergunakan dalam pengembangan adalah Rapid Application Development 

(RAD) dengan pendekatan system prototyping. RAD sendiri bersifat adaptif dan 

cepat terhadap setiap kebutuhan yang datang. Prototype dilakukan secara iteratif 

dari fungsi dasar hingga fungsi pelengkap. RAD sendiri dipilih dikarenakan 

sistem ini akan melibatkan banyak pengguna. Oleh karena itu dibutuhkan 

metodologi seperti RAD yang mengizinkan masukan dari pengguna.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini disusun dengan kerangka sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian,  batasan masalah dan metodologi yang digunakan.  

BAB II LANDASAN TEORI 
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Bab II menjelaskan landasan teori yang digunakan untuk perancangan dan 

pembuatan aplikasi. Landasan teori yang digunakan antara lain: Teori Systems 

Development Life Cycle (SDLC), Unified Modelling Language (UML 2.5), 

PHP,MySQL. 

BAB III SISTEM SAAT INI 

Bab III membahas mengenai sistem yang digunakan PT XYZ saat ini dan 

kendala yang dihadapi dan gambaran sistem saat ini. 

BAB IV ANALISA DESAIN SISTEM 

BAB IV membahas mengenai identifikasi, analisis kelayakan sistem dan 

perancangan sistem usulan. Pada perancangan sistem usulan dibuat use case, 

activity diagram, table relationship dan class diagram yang disusun berdasarkan 

proses bisnis yang ada. 

BAB V PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI 

Bab V membahas mengenai pelaksanaan implementasi, dan pengujian 

dari  sistem usulan pada pengguna. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab VI membahas mengenai kesimpulan dari pembuatan sistem baru dan 

saran untuk pengembangan sistem selanjutnya. 

  


