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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Bisnis properti adalah suatu bisnis yang fokus pada jual/beli/sewa properti. 

Properti yang terlibat dalam transaksi adalah tanah, rumah tinggal, ruko, gudang, 

pabrik, gedung, apartemen dan bangunan lainnya. Saat ini perusahaan properti 

merupakan usaha yang diminati oleh banyak orang. Menurut Asosiasi Real Estat 

Broker Indonesia (Arebi), sampai pada tanggal 30 November 2009 agen properti 

yang sudah terdaftar mencapai 354 perusahaan dan beranggotakan lebih dari 6000 

agen. Setiap agen memiliki data listing yang akan mereka jual/beli/sewa sendiri-

sendiri, maka dapat diperkirakan suatu perusahaan dapat memiliki data listing 

yang berjumlah ratusan.  

Century21 merupakan salah satu kantor broker properti yang terbesar. Saat 

ini Century sudah memiliki website. Di dalam website tersebut sudah terdapat 

daftar listing yang dijual, tetapi listing tersebut hanyalah bersifat optional dari 

setiap kantor cabang, mereka dapat memasukkan data tersebut ke dalam website 

Century Indonesia. Hal tersebut terjadi di Centur21 Center, mereka tidak 

memasukkan data listing mereka ke dalam website Century21 Indonesia. Alasan 

mereka tidak memasukkan data mereka ke sana karena mereka merasa tidak 

berguna jika memasukkan data disana, mereka pernah mencoba memasukkan data 

di website tersebut tetapi tidak mendapatkan pembeli dari sana. 
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Kendala yang dihadapi Century21 Center saat ini adalah banyaknya data 

listing yang dipunyai oleh setiap agen. Setiap agen setelah memperoleh listing, 

mereka akan menulis data yang mereka dapatkan secara manual. Hal yang 

menjadi kendala adalah: 

1. Jika data listing dari agen tersebut telah terjual, maka agen tersebut akan 

mencoret atau melakukan perubahan terhadap data yang mereka miliki. 

Hal tersebut membuat buku catatan agen menjadi berantakan dan agen 

akan mengalami kesulitan dalam mengatur data listing mereka jika mereka 

melakukan secara manual. 

2. Jika data listing yang dimiliki bertambah, maka akan membuat data yang 

dimiliki agen tersebut menjadi banyak dan membuat agen tersebut malas 

jika mencari data yang sesuai permintaan calon pembeli/penyewa.   

Melihat dari semakin banyaknya perusahaan properti yang memiliki 

jumlah agen dan data yang banyak, maka perusahaan tersebut tidak dapat 

mengandalkan sistem yang manual saja, karena data listing yang dibutuhkan oleh 

agen sangatlah kompleks dan detail.  

Jangka waktu transaksi yang diperlukan dalam menjual sebuah listing bisa 

sangat lama karena harus melalui proses negosiasi dan proses pembayaran 

berbagai macam biaya. Hal tersebut membuat seorang agen sering kali melakukan 

kesalahan dalam menawarkan listing kepada calon pembeli/penyewa, misalnya 

listing yang terjual belum diubah statusnya dari yang sebelumnya “dijual” 

menjadi “sudah terjual”. Selain itu karena data listing ada di catatan masing-
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masing agen menyebabkan banyak sekali peluang transaksi yang tidak bisa 

dimaksimalkan karena agen lain tidak bisa melihat data tersebut.  

Tujuan pembuatan aplikasi untuk Century21 Center ini adalah agar dapat 

membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengolah dan 

menyimpan data. Dengan adanya aplikasi ini membuat segala pekerjaan yang 

dilakukan dapat menghasilkan hasil yang optimal, karena akan meminimalkan 

kesalahan jika dilakukan secara manual. Dan pada aplikasi ini akan dapat 

memberikan dokumentasi untuk laporan yang telah dibuat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Seperti yang telah dibahas di atas bahwa dibutuhkan sistem informasi di 

mana agen memasukkan data yang dimiliki dan melakukan perubahaan data 

semudah yang mereka melakukan secara manual. 

 

 

Seperti yang ada pada gambar 2.1 dapat dilihat bahwa di dalam 

perusahaan properti terdapat tiga elemen penting yaitu penjual, pembeli dan agen. 

Penjual merupakan orang yang memiliki properti dan mereka ingin 

menjual/menyewakan properti milik mereka. Pembeli merupakan orang yang 

ingin membeli/menyewa properti. Dan agen adalah orang yang menghubungkan 

antara penjual dan pembeli. Bila sudah terjadi transaksi antara penjual dan 

Gambar 1. 1 Hubungan antara seller, agen dan buyer 
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pembeli maka penjual akan memberikan komisi kepada agen yang membantu 

menawarkan properti mereka kepada pembeli.  

 

 

 

Gambar 1.2 merupakan proses bisnis yang biasanya dilakukan dalam perusahaan 

broker properti. Berikut adalah penjelasan pada urutan proses bisnis di atas: 

1. Proses pendataan 

Memasukkan data properti secara detail, data-data tersebut antara lain 

lokasi dan spesifikasi asset contohnya luas tanah, bentuk tanah, foto dari asset 

dan penjelasan lainnya.   

2. Proses perhitungan biaya-biaya 

Perhitungan biaya mencakup biaya yang harus dikeluarkan oleh pembeli, 

biaya yang harus dikeluarkan oleh penjual dan biaya-biaya lainnya seperti 

komisi dan pembayaran pajak bangunan  dimana pajak yang harus dibayar 

bergantung dari berapa besar harga proeprti tersebut. Transaksi dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu cara tunai dan cara kredit. Perbedaan cara ini 

menyebabkan perbedaan perhitungan biaya-biaya. 

3. Proses perhitungan komisi  

Proses perhitungan komisi sangat bergantung pada harga rumah, perjanjian 

antara penjual dan agen. Secara umum, pembagian komisi terdiri dari 

Gambar 1. 2 Urutan proses bisnis perusahaan broker properti 
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internal, cobroking dua agen, cobroking dua kantor dan refferal. Internal 

merupakan pembagian komisi yang diberikan bila seorang agen melakukan 

transaksi sendirian. Cobroking merupakan pembagian komisi yang terdiri dari 

satu kantor member broker dengan dua agen. Cobroking juga terdiri dari 

perhitungan antara 2 kantor yang melibatkan 2 agen.  

4. Proses perhitungan pendapatan yang diperoleh oleh setiap agen 

Proses perhitungan gaji dari agen tidak diperoleh setiap bulannya seperti 

pekerja kantoran biasa, melainkan gaji yang diperoleh oleh agen dikeluarkan 

setiap terjadi transaksi. Pada saat menerima gaji, agen menerima slip gaji 

dalam bentuk hardcopy. 

5. Proses perhitungan pendapatan total yang didapat oleh kantor member 

broker 

Proses perhitungan yang dilakukan adalah memperlihatkan transaksi-

transaksi yang telah dilakukan perusahaan tersebut dan dijadikan sebagai 

pembukuan pendapatan kantor member broker tersebut. 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

batasan masalah yang diberlakukan dalam tugas akhir ini adalah membuat dan 

mengimplementasi sistem informasi perusahaan properti menggunakan teknologi 

Java dan MySQL dengan mengambil studi kasus salah satu perusahaan properti 

bernama Century21 Center.  
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Pembangunannya meliputi pembuatan aplikasi desktop dan database. 

Pembuatan aplikasi ini meliputi : 

1. Modul-modul yang dibuat antara lain: 

a. Modul asset 

Modul asset mencatat semua data spesifikasi properti secara detail. 

b. Modul transaksi 

Modul transaksi mencatat semua transaksi yang telah terjadi, proeprti 

mana saja yang sudah terjual. 

c. Modul pembayaran 

Modul ini mencatat semua pembayaran yang akan terjadi setelah 

terjadinya transaksi jual beli dan masih belum terbayar. 

d. Modul pembukuan 

Modul pembukuan berisikan mengenai pembukuan pendapatan dari 

setiap agen dan dapat mencatat pembukan untuk perusahaan. 

e. Modul perpajakan 

Modul ini berisikan perhitungan pajak yang perlu di bayar oleh 

pembeli dan penjual setelah proses penjualan selesai. Beban pajak apa saja 

yang perlu ditanggung oleh masing-masing pihak. 

f. Modul reporting 

Modul ini berisikan laporan-laporan perusahaan properti seperti 

laporan pendapatan bulanan perusahaan dan laporan slip gaji yang harus 

diterima oleh agen. 
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g. Modul user 

Modul ini berisikan pembagian kerja antara agen dan admin yang 

memiliki kemampuan berbeda. Dalam modul ini akan dibuat pembagian 

user yaitu admin (pemilik perusahaan) dimana admin dapat melihat 

seluruh data secara lengkap dan agen dimana agen hanya bisa melihat data 

tertentu agar tidak melanggar privasi agen lain. 

2. Penulisan tugas akhir ini melingkupi pembuatan software sampai pada uji 

coba pemakaian aplikasi. Dan perhitungan yang dibuat dalam aplikasi ini 

mencakup perhitungan proses bisnis perusahaan properti secara umum. 

1.4 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Tujuan tugas akhir ini adalah membangun sebuah sistem informasi 

perusahaan properti dengan mengambil studi kasus perusahaan Century21 Center.  

Dari segi bisnis, pembuatan tugas akhir ini dapat mempunyai nilai jual 

yang lebih tinggi, dimana sebuah kantor member broker tidak merasa kesulitan 

dalam menampung data yang banyak dan mereka tidak perlu khawatir mengenai 

perhitungan-perhitungan pajak yang rumit, mereka hanya perlu melakukan input 

harga asset setelah itu akan muncul perhitungan-perhitungan yang ada pada 

transaksi jual beli tersebut. Target pasar dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk 

kantor member broker. Karena aplikasi yang telah dibuat merupakan aplikasi yang 

bersifat umum dan dapat digunakan oleh seluruh kantor member broker yang ada 

maka sistem perhitungan komisi sampai perhitungan biaya. 
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1.5 Metodologi Penyusunan Tugas Akhir 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini 

menggunakan data penelitian yang bersifat kualitatif. Data penelitan yang 

digunakan diperoleh dari beberapa sumber diantaranya adalah proses wawancara 

yang akan dilakukan kepada para agen yang bekerja pada kantor member broker 

dan perusahaan properti Century21Center untuk mengetahui proses bisnis dari 

kantor member broker. Proses pengumpulan data berupa data apa saja yang 

diperlukan oleh kantor dan agen serta data apa saja yang diperlukan dalam 

melakukan perhitungan transaksi. penelitian ini mempunyai tujuan untuk 

pengembangan sistem informasi kantor member broker yang dapat 

menggambarkan proses bisnis perusahaan tersebut. 

1.6 Sistematika Tugas Akhir 

Penulisan tugas akhir terdiri dari 5 bab dengan sistematika penulisan 

terdiri dari: 

BAB I Pendahulan 

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan 

penulisan tugas akhir, Ruang lingkup penulisan tugas akhir. 

BAB II Dasar Teori 

Bab ini berisi beberapa teori mengenai teknologi yang digunakan yang 

meliputi Java™ Swing,  MySQL, metodologi pengembangan software 
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(SDLC) ini yaitu menggunakan metode waterfall dan arsitektur client 

server (2 tier architecture) yang diterapkan.  

BAB III Design Sistem 

Bab ini berisi tentang uraian tentang aplikasi sistem informasi yang telah 

dibuat yang meliputi SRS, SAD dan dokumentasi dari SDLC. 

BAB IV Implementasi dan Pembahasan 

Bab ini berisi dokumentasi hasil implementasi dan testing dari aplikasi 

sistem informasi yang telah dibuat. 

BAB V Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dalam hal pembuatan aplikasi 

sistem informasi untuk kantor member broker. 
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