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1
BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG MASALAH
Perkembangan dunia properti telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, beberapa tahun belakangan, hal ini dapat ditunjukkan dengan bedirinya agensi properti dimana-mana. Pihak-pihak yang terlibat dalam dunia ini pun terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari individu yang khusus terjun di bidang ini, sampai orang awam yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang minim di bidang ini.
Di sisi lain perkembangan dunia teknologi informasi telah mencapai suatu tahap dimana orang telah belomba-lomba untuk mendapatkan informasi terbaru dan terkini. Internet tidak lagi menjadi barang ekslusif, hampir semua orang memanfaatkan jasa internet  untuk mendapatkan informasi terbaru, terkini dan akurat.
Dengan menggabungkan kedua bidang ini maka kita bisa menghasilkan informasi terbaru, terkini dan akurat tentang dunia properti. Pada saat ini orang seringkali memanfaatkan jasa surat  kabar untuk mencari tahu informasi pada saat ingin mencari atau menjual rumah, sayangnya informasi yang disediakan dari surat kabar seringkali tidak lengkap dan tidak bisa dilihat setiap saat, sedang bagi agen properti terkadang keefektifan memasang di surat kabar patut dipertimbangkan lagi. Jangkauan, biaya adalah beberapa faktor yang bisa menjadi pertimbangan. Dengan merujuk pada beberapa faktor di atas maka patut dipertimbangkan untuk mulai memanfaatkan jasa internet sebagai sarana informasi tentang properti.
Bagi perusahaan diharapkan agar perusahaan lebih dikenal oleh kalangan masyarakat luas. Sehingga akan  meningkatkan keuntungan perusahaan jika banyak pembeli yang menginginkan properti yang ada 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 dilakukan melalui website.

1.2	TUJUAN
Tujuan dari penulisan tugas akhir dengan judul “Sistem Informasi Penjualan Properti Yogyakarta” yaitu sebagai berikut :
	Mengiklankan properti yang ada melalui website agar dapat melayani kebutuhan konsumen akan properti yang ditawarkan dalam wilayah Yogyakarta.

Kemudahan konsumen mengakses informasi karena dapat diakses dimana saja, kapan saja, cepat dan efisien dengan ketentuan terkoneksi internet. 
Memudahkan pemasang iklan dan pencari iklan mendapatkan informasi properti secara cepat dan mudah.

  	BATASAN MASALAH
Pada saat sekarang ini, informasi iklan properti yang ada di daerah-daerah terpencil atau pinggiran masih susah di dapatkan. Maka dari itu dibuatlah batasan masalah, sebagai berikut :
	Sistem Informasi ini dibangun untuk menyediakan transaksi penjualan properti berupa rumah.
	Output sistem berupa tampilan halaman web yang menyediakan informasi iklan properti dimana pelanggan akan memilih properti berdasarkan kategori yang ada.

Sistem Informasi Penjualan ini terbatas hanya untuk wilayah Yogyakarta.
Pembayaran dilakukan secara manual, tidak ada keterpaduan antara admin dengan pihak Bank.
	Pelanggan datang ke perusahaan untuk melakukan proses pembelian.
	Sistem informasi ini terbatas tidak menangani denda.

