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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Perkembangan serta kemajuan teknologi yang sangat pesat pada saat sekarang ini selalu sejalan dan seiring dengan kebutuhan hidup manusia, yang dirasakan pengaruhnya disegala bidang khususnya teknologi informasi. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena informasi merupakan salah satu kekuatan terpenting di era digital sekarang ini.
Web merupakan sarana promosi alternatif bagi organisasi, instansi pemerintahan, institusi pendidikan maupun perusahaan dalam memperkenalkan serta memasarkan apa yang telah dihasilkannya dan memberikan nilai tambah yang dapat diakses oleh setiap orang di dunia ini. Karena kebutuhan akan informasi dan publikasi perusahaan ke dunia luar maka dibutuhkan sebuah website untuk media promosi perusahaan. Salah satunya website properti. Properti semakin banyak diminati oleh kalangan masyarakat atau perusahaan saat ini. Properti juga memiliki nilai investasi yang cenderung lebih aman daripada investasi jenis lain. Dengan resiko yang lebih kecil inilah maka properti makin diminati. Harga – harga properti juga cenderung naik dari tahun  ke tahun. Diharapkan dengan adanya website tersebut akan dapat memberikan kemudahan kepada user untuk mengakses informasi dan memberikan data yang handal dan terpercaya. 
Bagi perusahaan diharapkan agar perusahaan lebih dikenal oleh kalangan masyarakat luas. Sehingga akan  meningkatkan keuntungan perusahaan jika banyak pengiklan yang mengiklankan properti miliknya di website tersebut. Selain itu juga untuk mengefisienkan waktu bagi kedua belah pihak, yaitu pemasang iklan dan pencari iklan. Kedua belah pihak tidak perlu mencari iklan atau pembeli secara langsung, tetapi dapat langsung menuju ke website.

Rumusan Masalah
Pada saat ini, informasi iklan properti yang ada di daerah Sum-Sel masih susah didapat. Karena itu dibuatlah website untuk mengiklankan properti yang ada di daerah Sumsel. Untuk menghindari terjadinya kesalahan informasi maka dibutuhkan suatu perancangan sistem informasi agar para konsumen dapat mengetahui secara langsung informasi properti melalui aplikasi web di Internet kapan saja dan di mana saja. Sebagai media informasi berbasis web maka diutamakan kemudahan bagi user untuk melakukan pemasangan iklan dan pencarian iklan.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas meliputi :
	Jenis properti yang akan diiklankan antara lain : rumah, tanah, gedung, bangunan.
	Pengiklan adalah orang yang akan mengiklankan properti miliknya di website. Sebelum menjadi pengiklan harus registrasi terlebih dahulu.
	Isi dari iklan diisikan oleh pengiklan saat transaksi
	Setelah transaksi maka pengiklan harus membayar biaya iklan sesuai jangka waktu yang dipilih

Iklan hanya akan ditampilkan jika biaya iklan sudah dibayar
	Jika jangka waktu iklan habis maka iklan akan dihapus.

Dengan ruang lingkup yang ada maka akan dihasilkan output :
	Laporan data pengiklan
	Laporan data konsumen / pembeli

Laporan transaksi 
	Laporan properti per periode
	Statistik properti yang paling banyak diminati


Tujuan Penelitian
Adapun penulisan tugas akhir ini mempunyai tujuan yaitu :
	Mengiklankan properti yang ada di melalui website agar dapat melayani kebutuhan konsumen akan properti. 

Kemudahan konsumen mengakses informasi karena dapat diakses dimana saja dan kapan saja asal terkoneksi internet. 
Meningkatkan keuntungan perusahaan atau pembuat website
Memudahkan pemasang iklan dan pencari iklan mendapatkan informasi properti


