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BAB III 

ANALISA DAN DESAIN SISTEM 

Bab ini membahas analisa dan disain sistem sebelum membuat aplikasi. 

Analisa disain diperlukan untuk menentukan pembuatan jenis aplikasi yang 

cocok. 

Bab ini akan dibagi menjadi dua  bagian: 

1. Analisa bisnis proses dari properti agen, yaitu analisa permasalahan 

bisnis sehingga diperlukan aplikasi untuk mempermudah pekerjaan  

sebuah properti agen, bahasan mengenai biaya yang harus dikeluarkan 

pada properti dan data apa saja yang diperlukan oleh sebuah properti. 

2. Desain sistem. Pada desain sistem akan ditampilkan bagaimana desain 

aplikasi sebagai petunjuk dalam melakukan pembuatan aplikasi. Desain 

dari sistem terdiri dari : 

a. Desain Data Flow Diagram 

b. Desain Use case 

c. Desain ERD 

d. Desain Database 

e. Desain User Interface Mock Up 

3.1 Analisa Properti Agen 

Properti agen adalah perusahaan yang bergerak pada bidang properti. 

Properti agen mendapatkan keuntungan dari komisi yang diberikan oleh penjual 
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kepada agen atas hasil penjualan yang telah dilakukan. Bisnis dari properti agen 

terdiri dari tiga komponen yaitu penjual, pembeli dan agen. Properti yang 

ditawarkan adalah properti yang dijual atau disewakan. Agen berada di tengah-

tengah penjual dan pembeli. Penjual yang ingin menjual rumahnya akan 

mendatangi seorang agen untuk menitipkan rumah mereka untuk dijualkan oleh 

agen tersebut. Tugas dari agen adalah mencari pembeli yang ingin membeli 

properti tersebut. Gambar 3.1 adalah diagram yang menjelaskan mengenai 

hubungan yang terjadi pada bisnis properti. 

 

Gambar 3. 1 Proses hubungan antara penjual, agen, dan pembeli 

3.1.1 Identifikasi Masalah 

Seperti yang telah dibahas pada Bab 2,  metode yang digunakan dalam 

melakukan identifikasi permasalahan properti agen adalah  metode waterfall pada 

tahap awal yang harus dilakukan adalah planning yang dilaksanakan dengan cara 

wawancara kepada beberapa macam perusahaan properti, antara lain : 

1. Properti agen waralaba 

2. Properti agen keluarga 

3. Properti agen lepasan 
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Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kesulitan apa 

yang dialami oleh agen dalam waktu melakukan penjualan properti, data apa saja 

yang diperlukan dari sebuah properti, bagaimana cara melakukan penyimpanan 

data properti, sampai bagaimana proses terjadi transaksi dan bagaimana cara 

melakukan perhitungan-perhitungan setelah terjadinya transaksi. 

3.1.1.1 Properti Agen Waralaba 

Wawancara pada properti agen dilakukan pada properti agen Century21 

dan Era. Keduanya merupakan perusahaan waralaba dari perusahaan Realestate 

Amerika. Berikut adalah hasil wawancara yang telah dilakukan: 

1. Century21 Center 

Wawancara pada properti agen Century21 Center dilakukan kepada 

agen dari Century21 Center. Agen ini dulunya sempat berada di Century21 

Pioneer properti agen. Century21 Center masih merupakan perusahaan 

yang baru dibangun yang terdiri dari 15 pegawai dan satu administrasi 

yang mengurus pengaturan data listing dan transaksi para agen. Sistem 

penyimpanan dari Century21 Center ini dilakukan dengan cara melakukan 

pembagian form untuk para agen, dari sana agen akan mencatat listing 

properti yang mereka miliki secara lengkap, satu lembar kertas berisikan 

satu listing properti saja. Hasil dari catatan yang telah ditulis oleh agen 

akan dikumpulkan kepada admin dan dijadikan satu untuk dijadikan 

sebagai database kantor dalam bentuk arsip dalam bentuk map yang sudah 

tersusun rapi di meja kantor, jadi jika agen ingin melakukan pencarian 

properti maka agen akan mencari data dalam map yang sudah terbagi 
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menjadi beberapa bagian, contohnya seperti pembagian map berdasarkan 

daerah properti (Surabaya Barat, Surabaya Timur), jika suatu daerah 

memiliki jumlah data yang banyak maka akan dibuat map yang berisikan 

data daerah tersebut (Citraland, Graha). 

Agen mengalami kesulitan dalam melakukan hal tersebut, dia merasa 

kerepotan jika mencari data properti yang dia inginkan pada map kantor 

yang memuat banyak data properti. Kesulitan dalam melakukan pencarian 

data tersebut diselesaikan dengan cara membuat catatan pribadi yang 

mencatat alamat properti danspesifikasi dari properti tersebut. Data 

tersebut dicatat secara manual dan data yang dicatat tidak selengkap dari 

data yang ada pada database milik kantor, tetapi dengan adanya data yang 

dicatat dan dijadikan menjadi buku mempermudah dalam membawa data 

properti tersebut. 

Permasalahan dalam melakukan pencatatan data pribadi tidak selesai 

sampai di sana. Agen ini merasakan masalah setelah waktu berjalan 

selama beberapa bulan, saat data yang telah tercatat pada buku miliknya 

telah terjual, maka dia akan melakukan pengubahan status menjadi terjual 

dengan cara mencoret data properti tersebut. Hal tersebut dilakukan agar 

data tersebut tidak ditawarkan kembali bila ada klien yang ingin membeli 

properti. 

Permasalahan lain yang dialami olah agen ini adalah saat terjadinya 

transaksi. Transaksi terjadi jika ada pembeli yang membeli data properti 

yang agen miliki. Tahap yang dilakukan pada saat transaksi adalah 
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melakukan pencatatan data properti menyatakan bahwa data tersebut telah 

laku, melakukan perhitungan komisi yang diterima, perhitungan biaya 

pajak, dan perhitungan biaya pembeli dan penjual. Semua kegiatan 

tersebut dilakukan secara manual dan terpisah. 

2. Era Galaxy 

Wawancara yang dilakukan kepada Era Galaxy dilakukan kepada salah 

satu agen. Agen ini sudah berada dibidang properti selama 3 tahun, sistem 

yang digunakan oleh Era tidak seperti di Century21. Karena Era galaxy 

sudah merupakan properti agen besar yang terdiri lebih dari 100 agen, 

maka mereka melakukan penyimpanan listing sudah terkomputerisasi. 

Data dari setiap marketing akan dimasukkan ke dalam database dari kantor 

yang berhubungan langsung pada database dari Era Indonesia. Pencatatan 

rumah yang tercantum dalam database hanya yang bersifat EXCLUSIVE 

saja karena hal tersebut merupakan paket yang Era janjikan kepada 

konsumen mereka. Seorang agen yang ingin melihat data properti yang 

ingin mereka jual maka mereka akan mencari dan melihat data melalui 

database kantor dan mencetak data tersebut agar mudah dibawa ke mana-

mana. agen selain melakukan penyimpanan data dalam database, dia juga 

melakukan pencatatan pada telepon genggam sendiri. Agen ini menyadari 

bahwa data yang dia simpan sendiri masih merupakan data yang 

berantakan dan data yang dicatat hanyalah sebatas data yang general 

bukanlah data secara detail yang terdiri dari alamat, pemilik rumah dan 

harga properti saja.  
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Proses pencatatan transaksi yang dilakukan oleh Era Galaxy dilakukan 

secara terpisah, jadi setelah mengetahui properti mana yang ingin dijual/ 

disewakan maka agen akan melapor kepada administrasi bagian properti, 

dari data tersebut yang berisikan harga akan disalurkan kepada 

administrasi yang mengurus mengenai pembagian komisi, perhitungan 

pajak dan perhitungan biaya penjual serta pembeli. 

Century21 dan Era merupakan perusahaan properti agen yang bersifat 

franchise, maka pada saat terjadi transaksi properti agen dan agen dalam 

menerima komisi akan dikenai biaya seperti berikut : 

1. Biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

2. Biaya Royalty Franchise 

3. Biaya PPh21 untuk sebuah kantor 

4. Biaya PPh23 untuk seorang agen 

3.1.1.2 Properti Agen Keluarga 

Properti agen keluarga adalah properti agen yang dibuat tidak melalui 

waralaba. Properti agen keluarga merupakan properti agen yang dibuat oleh 

seseorang dan dikembangkan menjadi beberapa perusahaan agen kecil yang 

dikelola oleh keluarga sendiri. Wawancara dilakukan kepada pemilik langsung 

perusahaan Yuliana properti. Lain halnya dengan Century21 dan Era, Yuliana 

Properti bukanlah perusahaan franchise melainkan perusahaan keluarga. Yuliana 

Properti masih merupakan properti agen baru, properti agen ini hanya 

beranggotakan 5 agen saja. Proses pengaturan data properti yang dilakukan oleh 
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perusahaan ini masih dilakukan secara manual. Mereka tidak merasa kesulitan 

dalam melakukan pengaturan data, hal tersebut karena jumlah agen yang tidak 

banyak dan data properti yang masih belum banyak.  Wawancara dengan pihak 

Yuliana properti ini direspon dengan kurang baik, terbukti dari Yuliana tidak 

memperbolahkan untuk mengetahui cara melakukan perhitungan komisi dari agen 

dan langkah awal dalam melakukan perhitungan transaksi. Hasil dari wawancara 

hanya mengetahui bahwa dalam melakukan perhitungan transaksi perusahaan ini 

masih melakukannya dengan cara manual. 

3.1.1.3 Agen Lepasan 

Agen lepasan merupakan agen yang bekerja dengan menggunakan nama 

sendiri. Wawancara pada agen lepasan dilakukan kepada seorang agen. Agen ini 

melakukan pencatatan data dilakukan secara manual dengan menggunakan buku 

yang sudah didesain sendiri. Data yang dicatat dibuku hanya sebatas data properti 

yang umum saja seperti alamat properti, jenis transaksi yang diinginkan oleh 

pemilik rumah apakah dijual atau disewakan. Agen ini melakukan hal yang sama 

seperti yang dilakukan oleh para agen lainnya, setelah properti tersebut laku 

terjual maka agen akan mencoret data properti tersebut untuk menandai bahwa 

properti tersebut sudah laku terjual. 

Perhitungan transaksi yang dilakukan oleh agen ini juga dilakukan secara 

manual. Sebagai agen lepasan perhitungan transaksi yang dilakukan hanyalah 

sebatas melakukan perhitungan biaya yang harus dikeluarkan oleh pembeli dan 

uang yang diterima oleh penjual. 
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Agen ini menyadari bahwa dalam melakukan proses penyimpanan data 

dan perhitungan biaya jika dilakukan secara manual akan menyebabkan seringnya 

terjadi kesalahan, terjadi dalam salah satu kasus agen ini di mana agen ini saat 

bertemu dengan pembeli dalam menawarkan properti salah menyebutkan 

spesifikasi secara detail dari properti tersebut. Kesalahan tersebut terjadi karena 

kurangnya management data dari properti yang dicatat secara manual. 

3.1.1.4 Hasil dari Wawancara 

Dari wawancara-wawancara di atas diperoleh hasil-hasil sebagai berikut: 

1. Data properti milik agen secara pribadi masih belum mempunyai 

tempat penyimpanan yang memadai dan pencatatan data kantor masih 

berupa pencatatan secara manual. 

2. Agen mengalami kesulitan dalam melakukan pengaturan data dan 

melakukan pencarian data pada database kantor. 

3. Perhitungan transaksi dan perhitungan komisi masih dilakukan dengan 

cara manual dan terpisah. 

4. Hampir semua agen dan perusahaan properti agen mengalami kesulitan 

dalam melakukan proses penampungan data dan perhitungan biaya 

yang harus dilakukan pada saat transaksi. 

5. Hampir semua agen memerlukan tempat untuk melakukan 

penyimpanan data secara otomatis dan menginginkan untuk dapat 

melakukan pencarian dan perubahan data dengan mudah. 
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3.1.2 Analisa Perhitungan Financial Properti Agen 

Macam perhitungan financial pada perusahaan properti adalah terdiri dari : 

1) Perhitungan komisi 

2) Perhitungan biaya pajak 

3) Perhitungan biaya penjual 

4) Perhitungan biaya pembeli 

Perhitungan di atas merupakan perhitungan umum yang dilakukan pada 

perusahaan properti. Biasanya perhitungan yang membedakan antara perusahaan 

properti adalah persentase dari pembagian komisi setiap kantor. Berikut adalah 

pembahasan mengenai perhitungan financial pada perusahaan properti yang 

menjadi contoh adalah perusahaan Century21 Center 

3.1.2.1 Perhitungan Komisi 

Cara melakukan perhitungan komisi yang akan diterima oleh agen dan 

kantor terdiri dari bermacam-macam jenis tergantung dari tipe komisi yang 

terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3. 2 Macam komisi yang diterima oleh agen 
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Gambar 3.2 merupakan tipe komisi yang ada pada perusahaan properti 

agen.setiap tipe komisi yang ada memiliki pengertian yang bebeda dan memiliki 

proses perhitungan yang bebeda pula. 

1. Internal 

Internal merupakan pembagian komisi yang terjadi pada saat agen 

menjual properti secara individu. Jadi yang menerima komisi dari properti 

adalah agen dan kantor saja. Perhitungan komisi internal dapat di lihat 

pada gambar 3.3. Komisi yang diterima harus dipotong oleh beberapa 

biaya yaitu biaya PPN, biaya royalty franchise, PPh pasal 21 dan PPh 

pasal 23. Setelah melalui pemotongan biaya tersebut dapat dihasilkan 

komisi yang akan diberikan kepada kantor dan agen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 3 Perhitungan komisi internal 
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2. Cobroking Dua Agen 

Merupakan pembagian komisi yang terjadi pada saat terdapat dua 

agen yang melakukan transaksi, yaitu agen yang berhubungan dengan 

penjual dan agan yang berhubungan dengan pembeli. Perhitungan yang 

dilakukan sesuai dengan perhitungan komisi internal, tetapi yang 

membedakan adalah pada saat komisi agen, karena yang terlibat transaksi 

dua agen maka komisi dari agen dibagi dua untuk agen pertama dan agen 

kedua. Cara pembagian komisi cobrooking dua agen dapat dilihat pada 

gambar 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cobroking Dua Kantor 

Cobroking dua kantor merupakan perhitungan pembagian komisi 

yang melibatkan dua kantor dengan dua agen. Perhitungan sama dengan 

perhitungan komisi secara internal, tetapi yang membedakan adalah pada 

saat awal komisi dibagi dua terlebih dahulu dan dibagi ke dua kantor. 

Gambar 3. 4 Perhitungan komisi cobroking dua agen 
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Perhitungan pembagian komisi cobroking dua kantor dapat dilihat pada 

gambar 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

4. Referral 

Merupakan pembagian komisi yang terjadi pada saat agen menjual 

properti pada agen yang berada pada lokasi yang berbeda dan berjauhan. 

Pembagian komisi tergantung dari kesepakatan yang diberikan kepada 

agen tersebut 

 

Seperti gambar yang terlihat pada gambar di atas yang menceritakan 

mengenai pembagian komisi. Dalam melakukan perhitungan komisi, jenis data 

yang dipakai  sama tetapi rumus perhitungannyalah yang membuat jumlah komisi 

yang diterima menjadi berbeda. 

Gambar 3. 5 Perhitungan komisi cobroking dua kantor 
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3.1.2.2 Perhitungan Biaya Pajak 

Biaya perpajakan adalah biaya yang harus dibayar apabila sebuah properti 

terjual. Nilai pajak yang dibayarkan tergantung dengan harga jual suatu properti. 

Biaya pajak yang harus dibayar oleh properti adalah biaya Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). PBB merupakan pajak yang dipungut setiap tahunnya pada 

sebuah properti dan nilai dari PBB berbeda setiap tahunnya. Data yang diperlukan 

untuk melakukan perhitungan PBB adalah : 

1. Harga bumi dan bangunan per meter pada tahun tersebut 

2. Luas tanah dan luas bangunan yang ada pada lembar PBB 

3. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 

Cara melakukan perhitungan pajak adalah sebagai berikut dengan contoh 

sebuah kasus : 

Harga tahan per meter = Rp 2.000.000,- 

Harga bangunan per meter = Rp 2.000.000,- 

Luas tahan = 200 m
2
 

Luas bangunan = 150 m
2
 

NJOPTKP daerah Surabaya adalah Rp 40.000.000,- 

Tahapan yang dilakukan untuk melakukan perhitungan PBB : 

a. Melakukan perhitungan total harga bumi dan bangunan untuk menghitung 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan cara menjumlahkan hasil kali harga 

tanah dengan luas tanah dan harga bangunan dengan luas bangunan. 

Total harga tanah = Rp 400.000.000,- 
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Total harga bangunan = Rp 300.000.000,- 

NJOPPBB = Rp 700.000.000,- 

b. Perhitungan biaya PBB adalah 1‰ dari NJOPPBB – NJOPTKP, jadi nilai 

PBB properti di atas adalah : 

PBB = 1‰ x (700.000.000 – 40.000.000) 

    = 1‰ x 660.000.000 

    = Rp 660.000,- 

3.1.2.3 Perhitungan Biaya Penjual 

Bagi seorang penjual atau pemilik rumah saat melakukan penjualan tidak 

menerimah bersih dari harga jual properti tersebut. Terdapat biaya yang harus 

dibayar oleh penjual, biaya tersebut antara lain : 

1. Pajak Pengalihan Hak (PPH) 

Rumus perhitungan dari PPH adalah : 

PPH = 5% x NJOPPBB 

2. Akte Jual Beli 

Akte jual beli adalah biaya yang ditanggung oleh penjual dan pembeli 

properti. Rumus perhitungan dari akte jual beli adalah : 

Biaya akte jual beli = (0,5% x NJOP PBB) / 2 

3. PBB 

4. Biaya retribusi bulan terakhir 

Biaya ini adalah biaya bulanan yang dikeluarkan oleh pemilik properti 

sebelum properti tersebut terjual. 
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3.1.2.4 Perhitungan Biaya Pembeli 

Pembeli selain mengeluarkan uang untuk melakukan pembelian properti, 

pembeli juga harus menanggung biaya-biaya lain antara lain : 

1. Bea Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB) 

Nilai perhitungan dari BPHATB didapat dari : 

BPHATB = 5% x (NJOPPBB – NJOPTKP) 

2. Biaya Balik Nama 

Nilai perhitungan dari Biaya Balik Nama didapat dari : 

Biaya balik nama = 1% NJOP PBB 

3. Akte Jual Beli 

Nilai Akte jual beli pembeli sama dengan nilai akte jual beli yang dikeluarkan 

oleh penjual. 

3.1.3 Analisa Data yang Diperlukan dalam Properti 

Analisan yang dilakukan pada tahap ini adalah analisa mengenai data apa 

saja yang diperlukan oleh perusahaan properti. Data yang diperlukan meliputi : 

1. Data properti secara detail yang terdiri dari : 

- Daerah letak properti : Surabaya Barat/ Surabaya Timur 

- Alamat Properti 

- Properti berbentuk : Tanah / Rumah / Gedung / Gudang  

- Status Properti : DIJUAL / DISEWAKAN 

- Luas Tanah, Panjang dan Lebar 

- Bentuk Tanah  
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- Luas Bangunan  

- Jumlah Tingkat  

- Umur Bangunan  

- Hadap  

- Jumlah Kamar Tidur dan Kamar Mandi  

- Jumlah Kamar Tidur dan Mandi Pembantu 

- Adanya Ruang Tamu, Keluarga, Makan, Pantri 

- Adanya Ruang Gudang, Garasi dan Mobil  

- Sarana Terpasang  seperti Telepon dan sarana lainnya 

2. Data identitas dari pemilik rumah 

- Nama Pemilik 

- Alamat Pemilik 

- Telp/ Hp Pemilik 

3. Data identitas dari agen 

- Nama agen  

- Tanggal properti dimasukkan 

- Telp/ HP agen 

 

3.2 Analisa Desain Sistem 

 Setelah melakukan analisa mengenai binis proses yang ada pada 

perusahaan maka tahap berikutnya adalah melakukan analisa desain yang 

menentukan hasil akhir dari aplikasi. 
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3.2.1 Data Flow Diagram 

Data flow diagram pada aplikasi ini menceritakan tentang sistem kerja 

dari perusahaan properti agen, yang berisikan mengenai jalan cerita pekerjaan apa 

saja yang dilakukan dalam sistem. Data flow diagram dapat dilihat pada gambar 

3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusahaan properti agen dapat diakses oleh admin dan agen, admin dan 

agen dapat melakukan semua hal pada aplikasi pada saat mereka melakukan login. 

Proses yang dapat dilakukan dalam perusahaan properti adalah melakukan 

Gambar 3. 6 Data flow diagram dari perusahaan properti 
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pengaturan pembuatan dan perubahan user, data pemilik rumah, data properti dan 

melakukan pembuatan transaksi yang nantinya akan disimpan ke dalam database. 

3.2.2 Use Case 

Pembuatan use case untuk aplikasi ini, sudah ditentukan bahwa aktor yang 

ada pada aplikasi ini terdiri dari 3 orang yaitu : Guest, Agen, dan Admin. Dimana 

setiap aktor memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Gambar 3.7 adalah 

penjelasan mengenai fitur yang ada pada aplikasi dan hal apa saja yang dapat 

dilakukan oleh para aktor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 7 Use case aplikasi secara general 
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3.2.2.1 Admin Use Case 

a. Use Case 1   : Login 

Primary Factor   : Admin, Agen 

Pre-condition  :  username dan password login 

Main scenario  : 

1. Start Aplikasi 

2. User memasukkan username dan password 

3. User menekan tombol login dan sistem melakukan proses 

authentication 

4. Login berhasil, halaman tampil sesuai dengan role mereka 

masing-masing 

b. Use Case 2   : Update User 

Primary Factor  : Admin 

Pre-condition  : Admin login 

 

Gambar 3. 8 Use case pada saat update user 
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Main scenario   : 

1. Admin menekan menu  

2. Admin memilih menu item “List User” pada menu “Sistem” 

3. Admin memasuki halaman “List User” 

a. Admin melakukan penambahan user : 

i.  Admin menekan tombol Add User 

ii. Admin memasukkan data yang ditampilkan 

iii. Admin menekan tombol add dan sistem melakukan 

proses authentication 

iv. Add berhasil. Kembali ke halaman List User 

b. Admin ingin merubah data user yang ada : 

i. Admin memilih user yang ingin di rubah. Lalu 

menekan tombol Edit 

ii.  Admin melakukan perubahan terhadap user 

iii. Admin menekan tombol Edit dan sistem melakukan 

proses authentication 

iv. Edit berhasil. Kembali ke halaman List User 

c. Admin ingin melakukan delete user yang ada : 

i. Admin memilih user yang ingin di hapus. Lalu 

menekan tombol Delete 

ii. Muncul konfirmasi. Admin menekan OK sistem 

melakukan proses authentication 

iii. Delete berhasil. Kembali ke halaman List User 
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c. Use Case 3  : Membuat Transaksi 

Primary Factor   : Admin 

Pre-condition  : Admin login 

Main scenario  : 

1. Admin memilih menu untuk melakukan pembuatan transaksi 

2. Admin memasukkan data yang diperlukan 

3. Admin menekan tombol ok untuk menampilkan hasil dari 

transaksi 

d.  Use Case 4   : Admin logout 

Primary Factor : Admin 

Pre-condition   : Admin login 

Main scenario   : 

1. Admin memilih menu logout 

2. Admin logout dan kembali ke halaman Home 

3.2.2.2 Agen Use Case 

a. Use Case 1  : Update Pemilik Rumah 

Primary Factor : Agen, Admin 

Pre-condition  : Agen login 
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Gambar 3. 9 Use case untuk melakukan update pemilik rumah 

Main scenario  : 

1. Agen memilih menu item “List Pemilik Rumah” pada menu 

“Pemilik Rumah” 

2. Agen memasuki halaman “List Pemilik Rumah” 

a. Agen melakukan penambahan pemilik rumah: 

i.  Agen menekan tombol Add Pemilik Rumah 

ii. Agen memasukkan data yang ditampilkan 

iii. Agen menekan tombol add dan sistem melakukan proses 

authentication 

iv. Add berhasil. Kembali ke halaman “List Pemilik Rumah” 

b. Agen ingin merubah data pemilik rumah yang ada : 

i. Agen memilih pemilik rumah yang ingin di rubah. Lalu 

menekan tombol Edit 

ii. Agen melakukan perubahan terhadap pemilik rumah 
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iii. Agen menekan tombol Edit dan sistem melakukan proses 

authentication 

iv. Edit berhasil. Kembali ke halaman “List Pemilik Rumah” 

c. Agen ingin melakukan delete pemilik rumah yang ada : 

i. Agen memilih pemilik rumah yang ingin di hapus. Lalu 

menekan tombol Delete 

ii. Muncul konfirmasi. Agen menekan OK sistem melakukan 

proses authentication 

iii. Delete berhasil. Kembali ke halaman “List Pemilik Rumah” 

b. Use Case 2  : Updata Data Asset Pribadi 

Primary Factor : Agen, Admin 

Pre-condition  : Agen login 

 

Gambar 3. 10 Use case untuk melakukan update pemilik rumah 

Main scenario  : 

1. Agen memilih menu item “List Asset Pribadi” pada menu “Data 

Asset” 
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2. Agen memasuki halaman “List Asset Pribadi” 

a. Agen ingin melihat data pribadi yang sudah ada 

i. Agen menekan tombol “View” 

ii. Agen memasuki halaman “View  Asset Pribadi” 

iii. Agen menekan tombol OK 

iv. Agen kembali ke halaman “List Asset Pribadi” 

b. Agen ingin melakukan penambahan properti: 

i.  Agen menekan tombol Add Asset Pribadi 

ii. Agen memasukkan data yang ditampilkan 

iii. Agen menekan tombol add dan sistem melakukan proses 

authentication 

iv. Add berhasil. Kembali ke halaman “List Asset Pribadi” 

c. Agen ingin merubah data properti yang ada : 

i. Agen memilih properti yang ingin di rubah. Lalu menekan 

tombol Edit 

ii.  Agen melakukan perubahan terhadap properti 

iii. Agen menekan tombol Edit dan sistem melakukan proses 

authentication 

iv. Edit berhasil. Kembali ke halaman “List Asset Pribadi” 

d. Agen ingin melakukan delete properti yang ada : 

i. Agen memilih properti yang ingin di hapus. Lalu menekan 

tombol Delete 
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ii. Muncul konfirmasi. Agen menekan OK sistem melakukan 

proses authentication 

iii. Delete berhasil. Kembali ke halaman “List Asset Pribadi” 

c. Use Case 3   : Melihat data asset yang ada di aplikasi 

Primary Actor  : Guest, Admin, Agen 

Pre-condition  : User tidak perlu login 

Main scenario  : 

1. User memilih menu item “List Asset” pada menu “Data Asset” 

2. User memasuki halaman “List Asset” 

3. User memilih properti mana yang ingin dilihat, lalu menekan 

tombol “View” 

4. User memasuki halaman “View Asset” 

5. User menekan tombol OK 

6. User kembali ke halaman “List Asset” 

d. Use Case 4   : Mencari properti sesuai yang diinginkan 

Primary Actor  : Guest, Admin, Agen 

Pre-condition  : User tidak perlu login 

Main scenario : 

1. User memasuki halaman “List Asset” 

2. User menekan tombol “Search” 

3. User memasuki halaman search dan memasukkan data-data yang 

diinginkan  
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4. User menekan tombol “Search”, maka muncul hasil dari search 

sesuai keinginan dari user 

5. User memilih properti dari hasil pencarian yang telah dilakukan 

dan menekan tombol “View” 

6. User melihat detail dari properti yang telah dipilih tersebut. 

3.2.3 Daftar List 

Daftar fitur dari aplikasi ini adalah berisikan fitur ada saja yang ada pada 

aplikasi dan siapa saja yang dapat melakukan akses pada aplikasi tersebut. 

Tabel 3. 1 Tabel daftar fitur aplikasi 

No Nama Fitur Guest Agen Admin 

1 Login/ logout  √ √ 

2 List asset biasa √ √ √ 

3 Search properti √ √ √ 

4 View properti √ √ √ 

5 List asset pribadi  √ √ 

6 Add asset pribadi  √ √ 

7 Edit asset pribadi  √ √ 

8 Delete asset pribadi  √ √ 

9 Laporan penjualan pribadi  √ √ 

10 Add transaksi   √ 

11 List transaksi   √ 

12 View transaksi   √ 

13 View laporan agen   √ 

14 List user   √ 

15 Add user   √ 

16 Edit user   √ 

17 Delete user   √ 

 

Tabel 3.1 merupakan daftar fitur yang ada pada aplikasi, di mana 

pengguna yang menggunakan aplikasi terdiri dari tiga orang yaitu : Guest, Agen, 

dan Admin. Guest hanya dapat menggunakan fitur yang umum, Agen dapat 
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menggunakan fitur agen, dan admin dapat menggunakan seluruh fitur pada 

aplikasi. 

3.2.4 Arsitektur Aplikasi 

Esitektur dari aplikasi ini adalah dengan menggunakan server untuk 

meletakkan database dan aplikasi diakses oleh pengguna. Antara pengguna 

dengan server disambungkan dengan menggunakan Lan.Arsitektur aplikasi dapat 

dilihat pada gambar 3.11. 

 

Gambar 3. 11 Arsitektur aplikasi 

3.2.5 UI Navigasi 

UI Navigasi menjelaskan mengenai jalannya suatu data pada halaman 

yang satu ke halaman yang lain. Berikut adalah UI Navigasi dari aplikasi yang 

menjelaskan mengenai jalannya proses pada fitur-fitur yang ada. 

1. User 

UI navigasi dari user menceritakan hal yang dapat dilakukan oleh admin 

antara lain adalah menampilkan data user yang ada pada apllikasi (list user). 

Pada halaman list user, admin dapat melakukan berbagai macam kegiatan 
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antara lain adalah melakukan penambahan user(add user), pengubahan user 

(edit user) yang sudah ada dan menghapus user yang sudah ada. Navigasi 

dari tampilan user dapat dilihat pada gambar 3.12. 

 

Gambar 3. 12 UI Navigasi dari user 

2. Search 

Merupakan UI Navigasi pada saat user ingin melakukan pencarian 

properti. Pencarian properti hanya dapat dilakukan untuk mencari properti 

secara keseluruhan yang ada dalam aplikasi. UI navigasi pada halaman 

pencarian dapat dilihat pada gambar 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 13 UI Navigasi dari properti biasa 



58 

 

3. Pemilik Rumah 

Merupakan UI Navigasi pada saat user memilik menu list pemilik 

rumah. List pemilik rumah berisikan mengenai data klien yang dimiliki oleh 

seorang agen. UI navigasi pada pemilik rumah dapat dilihat pada gambar 

3.14. 

 

 

 

 

 

 

4. Properti Pribadi 

Merupakan UI navigasi pada saat user memilih menu list asset pribadi. 

Halaman ini  berisikan data properti yang dimiliki oleh agen yang sedang 

login. Jalannya UI navigasi properti pribadi dapat dilihat pada gambar 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 14 UI Navigation dari pemilik rumah 

Gambar 3. 15 UI Navigasi dari properti pribadi 
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5. Transaksi 

Merupakan UI navigasi pada saat user melakukan pembuatan transaksi. 

untuk melakukan pembuatan suatu transaksi harus melalui  beberapa 

tahapan yang harus dijalankan secara berurutan. Tampilan jalannya dari 

navigasi transaksi dapat dilihat pada gambar 3.16. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

3.2.5.1 Perbandingan Framework, Library dan Tools 

Perbandingan Framework, Library dan tools dibuat pada tugas akhir ini 

untuk memutuskan framework, library dan tools apa yang digunakan dalam 

melakukan pembuatan aplikasi. 

a. Perbandingan Framework  

   Tabel 3. 2 Perbandingan AWT dan Swing 

Framework Perbandingan 

AWT  

(Abstract Windowing Toolkit) 

Merupakan tampilan user interface dasar pada 

setiap platform. Memiliki kelemahan dalam 

pengimplementasian sebuah program kompleks 

pada suatu platform.  

Gambar 3. 16 UI Navigasi dari transaksi 
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Swing Pada pengembangan aplikasi menggunakan 

swing tidak berdasarkan platform tertentu. 

Setiap elemen pada swing digambarkan dalam 

sebuah elemen frame/windows. Swing tetap 

menggunakan beberapa mekanisme dasar dari 

AWT seperti event handling, dll[8].  

Framework yang digunakan pada tugas akhir ini adalah dengan 

menggunakan Swing. Hal tersebut dikarenakan Swing mempunyai library 

yang mendukung dalam melakukan pembuatan aplikasi berupa desktop 

aplikasi. 

b. Perbandingan Library 

     Tabel 3. 3 Perbandingan Form Library yang digunakan 

Library Perbandingan 

ExplicitLayout Berorientasi pada complex non-form oriented 

FormLayout Sangat form-oriented tetapi mengurangi fleksibilitas untuk 

developer 

TableLayout Khusus untuk grid-oriented 

GridBagLayout Setiap komponen telah diatur untuk masuk dalam grid. Hal ini 

membuat pengaturan panel menjadi tidak teratur dan sukar. 

JGoodies Mengedepankan fleksibilitas dan desain yang elegan dalam 

panel Swing. JGoodies mendukung form-oriented 

Library yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah JGoodies. 

Pemakaian JGoodies karena lebih fleksibel dan dapat melakukan pembuatan 

tampilan yang beraneka ragam. 
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c. Perbandingan Tools 

     Tabel 3. 4 Perbandingan tools (Netbeans IDE dan Eclipse IDE) 

Tool Perbandingan 

Netbeans IDE Hampir memiliki kesamaan fitur antara Netbeans dan Eclipse. 

Memiliki support plugins yang bersifat gratis. Perbedaan 

mendasar adalah netbeans terintegrasi dengan modul web 

development dan dibangun menggunakan Java Swing  

Eclipse IDE Dibangun menggunakan Java AWT, dengan beberapa kesamaan 

fitur dengan Netbeans.  

 

Tools yang digunakan dalam melakukan pembuatan aplikasi adalah dengan 

menggunakan Netbeans IDE karena memiliki plugins yang bersifat gratis dan 

mempunyai fitur yang mempermudah programmer dalam melakukan pembuatan 

aplikasi. 

3.2.6 Desain Laporan 

Selain menyimpan data properti dan dapat melakukan pembuatan 

transaksi, aplikasi ini juga dapat melakukan pembuatan laporan. Laporan yang 

dibuat berhubungan dengan hasil dari transaksi dan laporan mengenai pendapatan 

dari agen setiap bulannya. Selain itu aplikasi juga membuat laporan daerah yang 

paling diminati oleh penjual maupun pembeli. 
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1. Laporan hasil transaksi penjualan secara cash 

Laporan transaksi cash akan ditampilkan jika terjadi transaksi dan pembeli 

melakukan pembayaran secara tunai. Tampilan dari laporan hasil transaksi 

secara tunai dapat di lihat pada gambar 3.17 

 

Gambar 3. 17 Laporan transaksi penjualan secara tunai 

 

2. Laporan hasil transaksi penjualan secara kredit 

Laporan transaksi kredit akan ditampilkan jika terjadi transaksi dan pembeli 

melakukan pembayaran secara kredit. Tampilan dari laporan hasil transaksi 

secara kredit dapat di lihat pada gambar 3.18 
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3. Laporan pendapatan bulanan agen 

Laporan ini akan ditampilkan saat akhir bulan. Agen akan menerima laporan 

pendapatan yang telah dilakukan oleh agen pada bulan tersebut. Laporan 

mencatat alamat dari properti dan berapa komisi yang diterima oleh agen. 

Laporan bulanan agen dapat di lihat pada gambar 3.19 

 

 

Gambar 3. 18 Laporan transaksi penjualan secara kredit 
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4. Laporan properti 

Laporan properti merupakan laporan yang menampilkan grafik 

perbandingan properti pada suatu daerah dengan daerah yang lain untuk 

menandakan daerah mana yang diminati oleh penjual ataupun pembeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 20 Tampilan laporan properti 

    

Gambar 3. 19 Laporan pendapatan bulanan agen 
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3.2.7 Desain ERD 

Pada desain ERD digambarkan tabel apa saja yang diperlukan dalam 

membuat aplikasi ini. Dan hubungan dari setiap tabel memiliki hubungan yang 

berbeda sesuai dengan kegunaan pada aplikasi ini. 

Pada gambar 3.21 dapat dilihat tabel database yang digunakan pada 

aplikasi. Berikut adalah relasi yang terbentuk antara tabel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3. 21 ERD dari database 
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1. Hubungan M_PROPERTI dengan CONTER_PROPERTI_ID 

Couter_properti_id merupakan sequence dari properti_id, dimana counter 

bertambah secara otomatis jika counter awal sudah terpakai 

2. Hubungan M_PROPERTI dengan HADAP_PROPERTI 

Memilik relasi one to many, jadi satu properti hanya memiliki satu hadap. 

Tetapi satu hadap bisa dimiliki oleh banyak properti. 

3. Hubungan M_PROPERTI dengan TIPE_TRANSAKSI_PROPERTI 

Memilik relasi one to many, jadi satu properti hanya memiliki satu tipe 

transaksi. Tetapi satu tipe transaksi bisa dimiliki oleh banyak properti. 

4. Hubungan  M_PROPERTI dengan STATUS_PROPERTI_INDEX 

Memilik relasi one to many, jadi satu properti hanya memiliki satu status 

properti. Tetapi satu status properti bisa dimiliki oleh banyak properti. 

5. Hubungan M_PROPERTI dengan KATEGORI_PROPERTI 

Memilik relasi one to many, jadi satu properti hanya memiliki satu kategori 

properti. Tetapi satu kategori properti bisa dimiliki oleh banyak properti. 

6. Hubungan M_PROPERTI dengan JENIS_SERTIFIKAT_ PROPERTI 

Memilik relasi one to many, jadi satu properti hanya memiliki satu sertifikat. 

Tetapi satu jenis_sertifikat bisa dimiliki oleh banyak properti. 

7. Hubungan M_PROPERTI dengan POSISI_PROPERTI 

Memilik relasi one to many, jadi satu properti hanya memiliki satu posisi. 

Tetapi satu posisi bisa dimiliki oleh banyak properti. 
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8. Hubungan M_PROPERTI dengan T_TRANSAKSI 

Memilik relasi one to one, jadi satu properti hanya memiliki satu transaksi 

saja. Dan satu transaksi juga dimiliki oleh satu properti. 

9. Hubungan M_PROPERTI dengan M_PEMILIK_RUMAH 

Memilik relasi many to one, jadi satu properti hanya memiliki satu pemilik 

rumah. Tetapi satu pemilik rumah bisa memiliki banyak properti. 

10. Hubungan M_PROPERTI dengan S_USERS 

Memilik relasi many to one, jadi satu properti hanya dapat dipegang oleh 

satu user. Tetapi satu user bisa memegang beberapa. 

11. Hubungan M_PEMILIK_RUMAH dengan COUNTER_PEMILIK_ 

RUMAH_ID 

Couter_pemilik_rumah_id merupakan sequence dari pemilik_rumah_id, 

dimana counter bertambah secara otomatis jika counter awal sudah terpakai 

12. Hubungan T_TRANSAKSI dengan COUNTER_TRANSAKSI_ID 

Couter_transaksi_id merupakan sequence dari transaksi_id, dimana counter 

bertambah secara otomatis jika counter awal sudah terpakai 

13. Hubungan S_USERS dengan S_USER_ROLES 

Memiliki relasi one to many, jadi satu user bisa memiliki banyak user role 

14. Hubungan S_USER_ROLES dengan S_ROLES 

Memiliki relasi many to one, jadi satu role bisa dimiliki oleh banyak user 

role 
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3.2.8 Desain Tabel Database 

Desain database dilakukan setelah melakukan pembuatan dari ERD. 

Setelah melakukan pembuatan dari ERD maka akan diketahui data apa saja yang 

diperlukan dalam suatu tabel. Dan pada tahap ini akan dituliskan secara detail tipe 

data dari setiap data yang ada pada tabel tersebut. 

3.2.8.1 Tabel S_USERS 

Tabel S_USERS menyimpan data user yang ada pada aplikasi. Isi dari 

tabel ini dapat di lihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3. 5 Tabel S_USERS 

FIELD NAME DATATYPE CONSTRAINTS 

USERNAME VARCHAR(20) PK 

PASSWORD VARCHAR(20) NOT NULL 

NAMA_LENGKAP VARCHAR(50) NOT NULL 

STATUS VARCHAR(30) NOT NULL 

ALAMAT VARCHAR(50) NOT NULL 

TELEPON VARCHAR(20) NOT NULL 

LOGIN_ATTEMP INT(5) NOT NULL 

LAST_LOGIN_DATE TIMESTAMP  NOT NULL 

CREATED_DATE TIMESTAMP NOT NULL 

CREATED_BY VARCHAR(20) NOT NULL 

MODIFIED_DATE TIMESTAMP NOT NULL 

MODIFIED_BY VARCHAR(20) NOT NULL 

 

3.2.8.2 Tabel S_ROLES 

Tabel S_ROLES menyimpan data peran yang ada dalam aplikasi. Isi dari 

tabel ini dapat di lihat pada tabel 3.2. 
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Tabel 3. 6 Tabel S_ROLES 

FIELD NAME  DATATYPE CONSTRAINTS 

ROLE_ID VARCHAR(20) PK 

ROLE_NAME VARCHAR(20) NOT NULL 

CREATED_DATE TIMESTAMP NOT NULL 

CREATED_BY  VARCHAR(20) NOT NULL 

MODIFIED_DATE TIMESTAMP NOT NULL 

CREATED_BY  VARCHAR(20) NOT NULL 

3.2.8.3 Tabel S_USER_ROLES 

Tabel S_USER_ROLES merupakan penghubung antara tabel S_USERS 

dan tabel S_ROLES. Isi dari tabel ini dapat di lihat pada tabel 3.3. 

Tabel 3. 7 Tabel S_USER_ROLES 

FIELD NAME  DATATYPE CONSTRAINTS 

USERNAME VARCHAR(20) PK, FK 

ROLE_ID VARCHAR(20) PK, FK 

CREATED_DATE TIMESTAMP NOT NULL 

CREATED_BY VARCHAR(20) NOT NULL 

MODIFIED_DATE TIMESTAMP NOT NULL 

MODIFIED_BY VARCHAR(20) NOT NULL 

3.2.8.4 Tabel M_PEMILIK_RUMAH 

Tabel M_PEMILIK_RUMAH merupakan tabel yang berisikan mengenai 

data pemilik rumah pada aplikasi. Isi dari tabel ini dapat di lihat pada tabel 3.4. 

Tabel 3. 8 Tabel M_PEMILIK_RUMAH 

FIELD NAME  DATATYPE CONSTRAINTS 

PEMILIK_RUMAH_ID INT(10) PK 

NAMA_PEMILIK_RUMAH VARCHAR(20) NOT NULL 

ALAMAT VARCHAR(50) NOT NULL 

TELEPON_1 VARCHAR(20) NOT NULL 

TELEPON_2 VARCHAR(20) NOT NULL 
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STATUS VARCHAR(20) NOT NULL 

CREATED_DATE TIMESTAMP NOT NULL 

CREATED_BY VARCHAR(20) NOT NULL 

MODIFIED_DATE TIMESTAMP NOT NULL 

MODIFIED_BY VARCHAR(20) NOT NULL 

3.2.8.5 Tabel COUNTER 

Tabel COUNTER merupakan tabel yang bertugas sebagai counter. 

Dimana tabel tersebut akan di-update terus setiap adanya penambahan atau 

pembuatan pemilik rumah yang baru. Contoh dari tabel COUNTER pada aplikasi 

adalah  tabel COUNTER_PROPERTI_ID yang mencatat id dari tiap properti. Isi 

dari tabel counter ada pada tabel 3.5. 

Tabel 3. 9 Tabel COUNTER_PROPERTI_ID 

FIELD NAME  DATATYPE CONSTRAINTS 

COUNTER INT(10) NOT NULL 

3.2.8.6 Tabel M_PROPERTI 

Tabel M_PROPERTI merupakan tabel yang berisikan mengenai data dari 

properti pada aplikasi. Isi dari tabel ini dapat di lihat pada tabel 3.6. 

Tabel 3. 10 Tabel M_PROPERTI 

FIELD NAME  DATATYPE CONSTRAINTS 

PROPERTI_ID INT(10) PK 

PEMILIK_RUMAH_ID INT(10) FK 

USERNAME VARCHAR(20) FK 

CO_USER VARCHAR(20) NOT NULL 

KOMISI_JUAL INT(5) NOT NULL 

KOMISI_SEWA INT(5) NOT NULL 

FOTO_UTAMA_URL VARCHAR(200) NOT NULL 

FOTO_TAMBAHAN_1_URL VARCHAR(200) NOT NULL 

FOTO_TAMBAHAN_2_URL VARCHAR(200) NOT NULL 
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FOTO_TAMBAHAN_3_URL VARCHAR(200) NOT NULL 

TIPE_TRANSAKSI VARCHAR(20) FK 

KATEGORI VARCHAR(20) FK 

ALAMAT_PROPERTI VARCHAR(50) NOT NULL 

LAMA_SEWA INT(5) NOT NULL 

UMUR_BANGUNAN INT(5) NOT NULL 

DAERAH VARCHAR(20) NOT NULL 

HARGA_JUAL INT(20) NOT NULL 

HARGA_SEWA INT(20) NOT NULL 

LUAS_TANAH NUMBER(15) NOT NULL 

PANJANG NUMBER(15) NOT NULL 

LEBAR NUMBER(15) NOT NULL 

LUAS_BANGUNAN_PBB NUMBER(15) NOT NULL 

LUAS_BANGUNAN NUMBER(15) NOT NULL 

JENIS_SERTIFIKAT VARCHAR(20) FK 

JUMLAH_LANTAI NUMBER(15) NOT NULL 

KAMAR_TIDUR NUMBER(15) NOT NULL 

KAMAR_MANDI NUMBER(15) NOT NULL 

KAMAR_PEMBANTU NUMBER(15) NOT NULL 

HADAP VARCHAR(20) FK 

POSISI VARCHAR(20) FK 

STATUS_PROPERTI VARCHAR(20) FK 

TAMBAHAN VARCHAR(500) NOT NULL 

CREATED_DATE TIMESTAMP NOT NULL 

CREATED_BY VARCHAR(20) NOT NULL 

MODIFIED_DATE TIMESTAMP NOT NULL 

MODIFIED_BY VARCHAR(20) NOT NULL 

3.2.8.7 Tabel T_TRANSAKSI 

Tabel T_TRANSAKSI merupakan tabel yang berisikan data hasil dari 

transaksi. Isi dari tabel ini dapat di lihat pada tabel 3.7. 

           Tabel 3. 11 Tabel T_TRANSAKSI 

FIELD NAME  DATATYPE CONSTRAINTS 

TRANSAKSI_ID INT(10) PK 

PROPERTI_ID INT(10) FK 
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STATUS_TRANSAKSI VARCHAR(20) NOT NULL 

HARGA_TANAH INT(20) NOT NULL 

TOTAL_HARGA_TANAH INT(20) NOT NULL 

HAGA_BANGUNAN INT(20) NOT NULL 

TOTAL_HARGA_BANGUNAN INT(20) NOT NULL 

NJOP_PBB INT(20) NOT NULL 

NJOP_TKP INT(20) NOT NULL 

PBB INT(20) NOT NULL 

JENIS_PEMBAYARAN VARCHAR(20) NOT NULL 

LOAN INT(20) NOT NULL 

LAMA_KREDIT INT(20) NOT NULL 

PROFISI INT(20) NOT NULL 

PLN INT(20) NOT NULL 

PDAM INT(20) NOT NULL 

TELEPON INT(20) NOT NULL 

RETRIBUSI INT(20) NOT NULL 

CHECKING_SERTIFIKAT INT(20) NOT NULL 

BPHATB INT(20) NOT NULL 

PPH INT(20) NOT NULL 

PPH_21 INT(20) NOT NULL 

PPH_23 INT(20) NOT NULL 

PPN INT(20) NOT NULL 

AKTE_JUAL_BELI INT(20) NOT NULL 

BALIK_NAMA INT(20) NOT NULL 

ROYALTY_FRANCHISE INT(20) NOT NULL 

KEWAJIBAN_PEMBELI INT(20) NOT NULL 

KEWAJIBAN_PENJUAL INT(20) NOT NULL 

NAMA_PEMBELI VARCHAR(20) NOT NULL 

TOTAL_PENJUAL INT(20) NOT NULL 

TOTAL_PEMBELI INT(20) NOT NULL 

KOMISI_AGEN INT(20) NOT NULL 

KOMISI_AGEN_LAIN INT(20) NOT NULL 

KOMISI_KANTOR INT(20) NOT NULL 
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CREATED_DATE TIMESTAMP NOT NULL 

CREATED_BY VARCHAR(20) NOT NULL 

MODIFIED_DATE TIMESTAMP NOT NULL 

MODIFIED_BY VARCHAR(20) NOT NULL 

3.2.9 Diagram Package 

Struktur diagram pada package ini adalah terdiri dari beberapa package. 

Pembagian package ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pengaturan 

sebuah class dan mempermudah mencari class yang diinginkan. Pembagian 

package terdiri dari : 

1. Domain 

Domain adalah package yang berisikan class yang berfungsi menyimpan 

data sementara dalam bentuk objek sebagai perantaran antara database dan 

tampilan pengguna. 

2. Presentation 

Presentation adalah package yang berisikan class yang berfungsi sebagai 

tampilan pada aplikasi yang akan di lihat oleh pengguna aplikasi.  

3. Controllers 

Controller adalah package yang berisikan class yang berfungsi untuk 

mengatur perpindahan panel yang satu ke panel yang lain 

4. Services 

Services adalah package yang berisikan class yang berfungsi sebagai 

perantara antara class Controller dan class dalam package database 

5. Databases 
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Databases adalah package yang berisikan class untuk menghubungkan 

aplikasi Java dengan database 

6. Report 

Report merupakan package yang memiliki kemampuan untuk 

menampilkan hasil laporan 

 

Gambar 3. 22 Struktur dari diagram package aplikasi 

 

3.2.10 Class Diagram 

Class diagram merupakan gambaran mengenai class apa saja yang ada 

pada pemrograman aplikasi. Class diagram yang dibahas pada aplikasi ini berasal 

dari package pada aplikasi. 
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Gambar 3. 23 Class diagram dari package database 1 
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 Gambar 3. 24 Class diagram dari package database 2 
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           Pada package ini merupakan letak dari interface Dao dan class Dao 

Implementation. Di sini adalah tempat di mana letak semua query yang ingin 

dijalankan pada aplikasi ini. Isi dari package ini adalah sebagai berikut : 

    Tabel 3. 12 Tabel class diagram pada package Database 

No Nama Class / interface Keterangan 

1.  CounterPemilikRumahDao Merupakan interface yang mengambil 

counter pemilik rumah id pada 

database 

2. CounterPemilikRumahDaoI

mpl 

Merupakan implementasi dari 

Counter PemilikRumahDao yang 

berisikan query database 

3.  CounterPropertiDao Merupakan interface yang mengambil 

counter properti id pada database 

4. CounterPropertiDaoImpl Merupakan implementasi dari 

CounterPropertiDao yang berisikan 

query database 

5. CounterTransaksiDao Merupakan interface yang mengambil 

counter transaksi id pada database 

6. CounterTransaksiDaoImpl Merupakan implementasi dari 

CounterTransaksiDao yang berisikan 

query database 

7. DataAccessException  

8.  DBConnectionManager Merupakan kelas yang berfungsi 

untuk melakukan koneksi ke 

database. Berhubungan dengan semua 

kelas dari DaoImpl untuk melakukan 

koneksi ke database 

9. HadapPropertiDao Merupakan interface yang mengambil 

jenis hadap properti pada database 

10. HadapPropertiDaoImpl Merupakan implementasi dari Hadap 

PropertiDao yang berisikan query 

database 

11. JenisSertifikatPropertiDao Merupakan interface yang mengambil 

jenis sertifikat properti pada database 

12. JenisSertifikatPropertiDao 

Impl 

Merupakan implementasi dari 

JenisSertifikatDao yang berisikan 

query database 

13. KategoriPropertiDao Merupakan interface yang mengambil 

kategori properti pada database 

14. KategoriPropertiDaoImpl Merupakan implementasi dari 

KategoriPropertiDao yang berisikan 

query database 

16. PemilikRumahDaoImpl Merupakan implementasi dari 

PemilikRumahDao yang berisikan 

query database 
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No Nama Class / interface Keterangan 

18. PosisiPropertiDaoImpl Merupakan implementasi dari 

PosisiPropertiDao yang berisikan 

query database 

19. PropertiDao Merupakan interface yang berfungsi 

untuk pengambilan data peroperti 

pada database 

20. PropertiDaoImpl Merupakan implementasi dari 

PropertiDao yang berisikan query 

database 

21. RoleDao Merupakan interface yang mengambil 

role dari user yang ada pada database 

22. RoleDaoImpl Merupakan implementasi dari 

RoleDao yang berisikan query 

database 

23. SQLUtilities Kelas yang berfungsi untuk 

melakukan koneksi dengan database 

24. StatusPropertiIndexDao Merupakan interface yang mengambil 

jenis dari status properti yang ada 

pada database 

25. StatusPropertiIndexDaoImp

l 

Merupakan implementasi dari 

StatusPropertiIndexDao yang 

berisikan query database 

26. TipeTransaksiPropertiDao Merupakan interface yang mengambil 

jenis tipe transaksi properti yang ada 

pada database 

27. TipeTransaksiPropertiDaoI

mpl 

Merupakan implementasi dari 

TipeTransaksiPropertiDao yang 

berisikan query database 

28. TransaksiDao Merupakan interface yang befungsi 

untuk pengambilan data transaksi 

yang ada pada database 

29. TransaksiDaoImpl Merupakan implementasi dari 

TransaksDao yang berisikan query 

database 

30. UserDao Merupakan interface yang berfungsi 

mengambil data dari user yang ada 

pada database 

31. UserDaoImpl Merupakan implementasi dari 

UserDao yang berisikan query 

database 

32. UserRoleDao Merupakan interface yang mengambil 

role dari user yang ada pada database 

33. UserRoleDaoImpl Merupakan implementasi dari 

UserRoleDao yang berisikan query 

database 
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Gambar 3. 25 Class diagram dari package presentation 1 
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Gambar 3. 26 Class diagram dari package presentation 2 
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Gambar 3. 27 Class diagram dari package transaksi 
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Gambar 3. 28 Class diagram dari package listener 
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Pada gambar 3.29 merupakan package presentation yang berisikan class 

dari  interface dari panel dan listenernya. Berikut adalah isi dari package 

presentations : 

         Tabel 3. 13 Tabel package dari presentation 

No Nama class / interface Keterangan 

1. AddDataPanel Merupakan panel/ tampilan pada 

halaman “Add Data” 

2.  AddDataPanelListener Merupakan interface yang berisikan 

listener dari kelas AddDataPanel 

3. AddPemilikRumahPanel Merupakan panel/ tampilan pada 

halaman “Add Pemilik Rumah” 

4. AddPemilikRumahPanelListener Merupakan interface yang berisikan 

listener dari kelas 

AddPemilikRumahPanel 

5. AddUserPanel Merupakan panel/ tampilan pada 

halaman “Add User” 

6. AddUserPanelListener Merupakan interface yang berisikan 

listener dari kelas AddUserPanel 

7. EditDataPanel Merupakan panel/ tampilan pada 

halaman “Edit Data” 

8. EditDataPanelListener Merupakan interface yang berisikan 

listener dari kelas EditDataPanel 

9. EditPemilikRumahPanel Merupakan panel/ tampilan pada 

halaman “Edit PemilikRumah” 

Gambar 3. 29 Class diagram dari package menu 
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10. EditPemilikRumahPanelListener Merupakan interface yang berisikan 

listener dari kelas 

EditPemilikRumahPanel 

11. EditUserPanel Merupakan panel/ tampilan pada 

halaman “Edit User” 

12. EditUserPanelListener Merupakan interface yang berisikan 

listener dari kelas EditUserPanel 

13. ListAssetPribadiPanel Merupakan panel/ tampilan pada 

halaman “List Asset Pribadi” 

14. ListAssetPribadiPanelListener Merupakan interface yang berisikan 

listener dari kelas ListAssetPribadiPanel 

15. ListDataPanel Merupakan panel/ tampilan pada 

halaman “List DataAsset” 

16. ListDataPanelListener Merupakan interface yang berisikan 

listener dari kelas ListDataPanel 

17. ListPemilikRumahPanel Merupakan panel/ tampilan pada 

halaman “List Pemilik Rumah” 

18. ListPemilikRumahPanelListener Merupakan interface yang berisikan 

listener dari kelas 

ListPemilikRumahPanel 

19. ListTransaksiPanel Merupakan panel/ tampilan pada 

halaman “List Transaksi” 

20. ListTransaksiPanelListener Merupakan interface yang berisikan 

listener dari kelas ListTransaksiPanel 

21. ListUserPanel Merupakan panel/ tampilan pada 

halaman “List User” 

22. ListUserPanelListener Merupakan interface yang berisikan 

listener dari kelas ListUserPanel 

23. LoginPanel Merupakan panel/ tampilan pada 

halaman “Home” 

24. LoginPanelListener Merupakan interface yang berisikan 

listener dari kelas LoginPanel 

25. ResultPanel Merupakan panel/ tampilan pada 

halaman “ResultPanel” 

26. ResultPanelListener Merupakan interface yang berisikan 

listener dari kelas ResultPanel 

27. SearchPanel Merupakan panel/ tampilan pada 

halaman “Search” 

28. SearchPanelListener Merupakan interface yang berisikan 

listener dari kelas SearchPanel 

29. TransaksiPanel Merupakan panel/ tampilan pada 

halaman “Pembuatan Transaksi” 

30. TransaksiPanelListener Merupakan interface yang berisikan 

listener dari kelas TransaksiPanel 

31. ViewDataPanel Merupakan panel/ tampilan pada 

halaman “View Asset” 

32. ViewDataPanelListener Merupakan interface yang berisikan 

listener dari kelas ViewDataPanel 
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Gambar 3. 30 Class diagram dari package domain 

Gambar 3. 31 Class diagram dari package service 
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Pada gambar 3.30 merupakan package domain yang berisikan class dari 

encapsulate. Terdiri dari : 

      Tabel 3. 14 Tabel package domain 

No Nama class Keterangan 

1. PemilikRumah Merupakan data apa saja yang diperlukan untuk 

menampung data pemilik rumah yang diinginkan untuk 

ditampilkan dan disimpan dalam database 

2. Properti Merupakan data apa saja yang diperlukan untuk 

menampung data properti yang diinginkan untuk 

ditampilkan dan disimpan dalam database 

3. Transaksi Merupakan data apa saja yang diperlukan untuk 

menampung data transaksi yang diinginkan untuk 

ditampilkan dan disimpan dalam database 

4. User Merupakan data apa saja yang diperlukan untuk 

menampung data user yang diinginkan untuk ditampilkan 

dan disimpan dalam database 

 

Pada gambar 3.31 merupakan package service berisikan class-class yang berguna 

sebagai penghubung antara controller dengan database. Berikut adalah isi dari 

package service : 

 

          Tabel 3. 15 Tabel package service 

No. Nama class dan interface Keterangan 

1. ServiceError Merupakan enum, berisikan mengai error 

apa saja yang akan terjadi jika salah 

menjalankan aplikasi. 

2. PemilikRumahService Merupakan interface yang berhubungan 

dengan Dao 

3. PemilikRumahServiceImpl Merupakan implementasi yang menjelaskan 

Dao apa saja yang diperlukan untuk dalam 

mengambil data 

4. PropertiService Merupakan interface yang berhubungan 

dengan Dao 

5. PropertiServiceImpl Merupakan implementasi yang menjelaskan 

Dao apa saja yang diperlukan untuk dalam 

mengambil data 

6. TransaksiService Merupakan interface yang berhubungan 

dengan Dao 

7. TransaksiServiceImpl Merupakan implementasi yang menjelaskan 

Dao apa saja yang diperlukan untuk dalam 
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mengambil data 

8. UserService Merupakan interface yang berhubungan 

dengan Dao 

9. UserServiceImpl Merupakan implementasi yang menjelaskan 

Dao apa saja yang diperlukan untuk dalam 

mengambil data 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.32 merupakan package dari report yang berisikan class yang 

berhubungan dengan pembuatan report 

 

     Tabel 3. 16 Tabel penjelasan package report 

No. Nama class Keterangan 

1. ReportTester class yang berisikan mengenai bagaimana 

melakukan tester 

2 ReportViewer Class yang berisikan mengenai method yang 

berguna dalam menampilkan laporan 

 

Gambar 3. 32 Class diagram dari package report 
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3.2.11 Diagram sequence 

Berikut ini adalah diagram yang menggambarkan jalannya suatu data dari 

class satu ke class yang lain : 

a. Login  

 

 

Gambar 3. 33 Diagram sequence untuk melakukan login 

 

Gambar 3.33 menceritakan user melakukan login maka user akan 

memasukkan username dan password, pada saat itu akan dilakukan proses 

validasi apakah ada username dan password yang cocok dengan username dan 

password yang ada pada database. Setelah menemukan username dan 

password yang benar maka terdapat pemberitahuan dari serviceError yang 

menyatakan bahwa login berhasil dan data akan dikembalikan dalam bentuk 

objek untuk ditapilkan pada halaman awal. 
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b. View data 

 

Gambar 3. 34 Diagram sequence untuk melakukan view 

 

Gambar 3.34 menceritakan saat user ingin melakukan view data yang ada 

pada suatu halaman maka sistem akan melakukan query ke dalam database 

dan mengembalikan dalam bentuk List yang berisikan objek yang nantinya 

akan ditampilkan pada halaman tampilan. 

c. Add/edit/delete data 
 

 

Gambar 3. 35 Diagram sequence untuk melakukan add/edit/delete data 

 

Gambar 3.35 menceritakan saat user melakukan permintaan 

add/edit/delete maka data tersebut adalah diletakkan pada sebuah objek untuk 
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dikirimkan ke database. Setelah database menjalankan query dan berhasil 

maka akan diberikan pemberitahuan melalui ServiceError apakah 

add/edit/delete yang dilakukan berhasil. 

d. Pencetakan laporan 

 

Gambar 3. 36 Diagram sequence untuk melakukan pencetakan laporan 

 

Gambar 3.36 menceritakan saat user ingin melakukan pencetakan sebuah 

laporan maka dilakukan query ke database yang dijalankan oleh ReportTester 

dan akan ditampilkan menggunakan ReportViewer. 

 

e. Cara menampilkan kesalahan 

 

Gambar 3. 37 Diagram sequence untuk melakukan penanganan kesalahan 
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Gambar 3.37 menceritakan aplikasi dalam melakukan proses untuk 

mengatasi error dilakukan pada dua tempat yaitu jika terjadi kesalahan pada 

saat di tampilan dan pada saat query pada database. Jika terjadi kesalahan 

maka akan ditampilkan pesan kesalahan. Kesalahan yang ditampilkan dapat 

berupa kesalahan pada saat melakukan validasi atau kesalahan pada saat 

melakukan query pada database. 

3.2.12 User Interface Mock Up 

User Interface Mock Up (UI Mock Up) merupakan tahap akhir dalam 

desain. UI Mock Up adalah tampilan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari 

pembuatan aplikasi. Berikut adalah tampilan dari aplikasi Century21 Center. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.38 merupakan tampilan awal pada saat aplikasi ini dijalankan. 

Alasan menggunakan tampilan tersebut adalah dikarenakan adanya pengguna 

yang dapat menggunakan aplikasi ini tanpa harus melakukan login terlebih 

Gambar 3. 38 Halaman List Data Asset 
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dahulu. Maka pada halaman ini ditampilkan list data properti yang ada pada 

aplikasi agar orang yang tidak dapat melakukan login dapat melihat aplikasi yang 

ada, tetapi data yang dapat dilihat sangatlah terbatas. Data yang ditampilkan juga 

merupakan data yang penting bagi orang yang ini melakukan pencarian rumah 

seperti alamat properti, luas tanah, harga properti dan nama agen yang memegang 

properti tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.39 merupakan tampilan pada saat pengguna menekan tombol 

“Search”. Halaman ini digunakan oleh pengguna yang ingin mencari properti 

berdasarkan pilihan yang disediakan pada fitur ini.  

 

 

Gambar 3. 39 Halaman Search 
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Pada gambar 3.40 merupakan halaman di mana jika pengguna menekan 

tombol “View” maka pengguna dapat melihat data suatu properti. Pada halaman 

ini menampilkan data secara detail dari suatu properti, tetapi untuk melindungi 

keamanan maka data nama pemilik rumah dan nomer telepon pemilik rumah tidak 

dicantumkan. Apabila pengguna berminat dengan properti tersebut maka dapat 

menghubungi agen yang bersangkutan. 

 

 

Gambar 3. 40 Halaman List Asset 
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Gambar 3.41 merupakan halaman yang menampilkan list pemilik rumah 

dari agen yang melakukan login. Dapat dilihat siapa saja yang menitipkan rumah 

kepada agen tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 41 Halaman List Pemilik Rumah 

Gambar 3. 42 Halaman Add Pemilik Rumah 
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Gambar 3.42 merupakan halaman pada saat dilakukan penambahan 

pemilik rumah. Desain dari penambahan pemilik rumah di desain seperti ini 

dikarenakan data yang diperlukan untuk pemilik rumah adalah hanya sebatas 

alamat dan nomer telepon saja agar agen dapat menguhubungi pemilik rumah 

tersebut jika rumah mereka terjual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.43 halaman yang hanya dapat diakses oleh admin saja. Pada 

halaman ini ditampilkan siapa saja nama pengguna yang terdaftar dalam aplikasi. 

Pada halaman ini admin dapat melakukan penambahan, pengubahan dan 

penghapusan user. 

 

Gambar 3. 43 Halaman List User 
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Gambar 3.44 merupakan halaman pada saat dilakukan penambahan user. 

Pada halaman ini status dari user ditentukan apakah user tersebut adalah seorang 

admin atau seorang agen, jadi halaman ini sangat menentukan nantinya pekerjaan 

yang dilakukan oleh user. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 44 Halaman Add User 

Gambar 3. 45 Halaman List Asset Pribadi 



97 

 

Gambar 3.45 merupakan halaman di mana para agen dapat melihat daftar 

data properti yang mereka miliki. Kemampuan yang dapat digunakan pada 

halaman ini adalah agen dapat melakukan penambahan dan perubahan data 

properti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.46 merupakan tampilan pada saat agen ingin menambahkan data 

properti yang agen miliki. Halaman ini dibuat berdasarkan analisa data yang 

diperlukan oleh para agen dalam mencatat data peroperti secara lengkap. 

 

 

 

Gambar 3. 46 Halaman Add Asset Pribadi 
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Gambar 3.47 merupakan tampilan pada saat melakukan pembuatan 

transaksi. halaman ini dibuat untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh 

agen dan kantor. Awalnya perhitungan biaya dilakukan secara manual dan 

terpisah. Pada saat transaksi terdapat perhitungan yang dilakukan menjadi satu. 

Setelah mengisi data yang diperlukan maka akan mengeluarkan hasil perhitungan. 

Permasalahaan timbul pada saat melakukan pembuatan transaksi, hal ini terjadi 

karena beberapa sebab : 

1. Data input yang banyak. Untuk sebuah tampilan halaman, data input 

yang ada terlalu banyak dan membuat orang menjadi bingung. 

Gambar 3. 47 Halaman Transaksi 
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2. Input data yang berurutan. Transaksi yang dilakukan sebelum melakukan 

perhitungan diharuskan untuk mengisi data-data lain terlebih dahulu. 

3. Terdapat nilai yang harus dimasukkan dan ada nilai yang keluar setelah 

melakukan proses perhitungan. 

4. Perhitungan yang dilakukan berjenjang. Perhitungan pada transaksi 

mempunyai urutan agar menghasilkan nilai sebuah transaksi. 

Solusi dari tampilan aplikasi adalah melakukan pemisahan antara data yang 

satu dengan data yang lain dan pemisahan tersebut bertujuan untuk membentuk 

tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan pembuatan transaksi. solusi 

tampilan halaman transaksi dapat dilihat pada gambar 3.47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3. 48 Flow diagram pembuatan desain transaksi 
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Gambar 3.48 menjelaskan tahapan yang ada pada tampilan transaksi yang 

baru. Tahapan terdiri dari 10 tahapan yang di mana pada saat pengguna 

melakukan pengisian data sampai pada tahap 10 akan mendapatkan hasil 

perhitungan transaksi. 

Berikut adalah tampilan pada halaman transaksi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.49 merupakan langkah pertama saat melakukan pembuatan 

transkasi. Halaman ini di desain untuk mengetahui data nama agen yang 

melakukan transaksi, nama pembeli dan tipe transaksi dari suatu properti apakah 

dijual atau disewakan. Hal ini disebabkan karena pada halaman selanjutnya akan 

ditampilkan halaman properti yang memerlukan data dari nama agen dan tipe 

transaksi properti tersebut. 

Gambar 3. 49 Step 1 dari transaksi 
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Gambar 3.50 merupakan lanjutan darri tahap pertama transaksi. Halaman 

ini melakukan pencatatan data properti yang diperlukan untuk melakukan 

transaksi. Pada halaman ini user akan melakukan pemilihan alamat properti. 

Alamat properti yang muncul adalah berdasarkan nama agen yang dipilih pada 

halaman sebelumnya. Setelah user memilih alamat properti maka akan muncul 

secara otomatis data detail yang ada seperti harga jual/sewa, komisi jual/sewa 

properti dan data-data properti lainnya yang nantinya akan digunakan pada 

halaman-halaman selanjutnya.  

 

 

Gambar 3. 50 Step 2 dari transaksi 
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Gambar 3.51 merupakan  lanjutan dari tahap kedua transaksi. Halaman ini 

menjelaskan mengenai jenis pembagian komisi suatu transaksi. status kmomisi 

yang ada adalah terdiri dari internal, cobroking dua agen, cobroking dua kantor 

dan referral. Apabila status komisi internal maka nama agen lain dan porsi komisi 

kantor tidak dapat diisi, jika cobrooking dua agen maka nama agen lain akan 

dapat diisi, dan jika status komisi adalah referral maka user akan mengisi porsi 

komisi yang diterima oleh kantor. Status komisi yang dipilih akan menentukan 

jumlah komisi yang akan diterima oleh kantor dan agen. 

 

Gambar 3. 51 Step 3 dari transaksi 
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Gambar 3.52 merupakan lanjutan dari tahap ketiga transaksi. Halaman ini 

melakukan perhitungan yang dilakukan untuk melakukan perhitungan komisi 

yang akan diterima oleh agen dan kantor. Komisi dari agen dan kantor bergantung 

dengan status komisi yang dimasukkan oleh user pada halaman sebelumnya, dari 

status komisi tersebut akan dilakukan perhitungan yang mempunyai cara yang 

berbeda. Perhitungan komisi yang dihasilkan merupakan komisi bersih yang 

diterima oleh kantor dan agen setelah dilakukan pemotongan biaya seperti PPN, 

Royalty Franchise, PPh21 dan PPh23. 

 

 

Gambar 3. 52 Step 4 dari transaksi 
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Gambar 3.53 merupakan lanjutan dari tahap keempat transaksi. Halaman 

ini akan dilakukan pemasukkan data bumi bangunan pada sebuah properti. Data 

properti yang diperlukan dalam melakukan perhitungan adalah luas tanah dan luas 

bangunan PBB yang sebelumnya sudah disimpan pada saat memilih alamat 

properti. Pada halaman ini user akan mengisi harga bumi per meter dan harga 

bangunan per meter dan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOP TKP) 

untuk melakukan perhitungan pajak pada  halaman berikutnya. 

 

 

Gambar 3. 53 Step 5 dari transaksi 
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Gambar 3.54 merupakan lanjutan dari tahap kelima transaksi. Halaman ini 

melakukan perhitungan dari data yang didapat dari halaman sebelumnya. 

Perhitungan yang dilakukan adalah melakukan perhitungan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). Nilai dari PBB didapat dari perhitungan total dari harga bumi 

dan hatga bangunan yang dikurangkan dengan nilai dari NJOP TKP. Nilai dari 

PBB nantinya akan dipakai pada halaman berikutnya untuk melakukan 

perhitungan kewajiban dari penjual. 

 

 

Gambar 3. 54 Step 6 dari transaksi 
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Gambar 3.55 merupakan lanjutan dari tahap keenam transaksi. Halaman 

ini melakukan pendaftaran nilai yang harus dikeluarkan oleh penjual pada saat 

properti memilik status dijual. User hanya perlu memasukkan biaya bulanan yaitu 

PLN, PDAM,Telepon dan retribusi, dan biaya lainnya yang sudah ada dan 

terhitung secara otomatis seperti biaya pajak penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) dan akte jual beli. 

 

 

 

 

Gambar 3. 55 Step 7A dari transaksi 
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Gambar 3.56 merupakan lanjutan dari tahap keenam transaksi. Halaman 

ini melakukan pendaftaran nilai yang harus dikeluarkan oleh penjual pada saat 

properti memilik status disewakan. Sama pada tahap yang dilakukan pada saat 

properti dijual, user perlu memasukkan biaya bulanan yaitu PLN, PDAM,Telepon 

dan retribusi saja. User tidak perlu memasukkan biaya-biaya lain seperti pada 

tahap tujuh A karena nilai tersebut tidak diperlukan dalam melakukan perhitungan 

sewa suatu properti. 

 

 

Gambar 3. 56 Step 7B dari transaksi 
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Gambar 3. 57 Step 7B dari transaksi 

 

Gambar 3.57 merupakan lanjutan dari tahap tujuh setelah melakukan 

permasukan biaya yang harus dikeluarkan oleh penjual. Halaman ini menjelaskan 

biaya apa saja yang harus dikeluarkan oleh pembeli. Biaya yang harus dikeluarkan 

oleh pembeli antara lain adalah Bea Pengalihan Hak Atas Bumi dan Bangunan 

(BPHATB), biaya balik nama, akte jual beli dan checking sertifikat. Hasil pada 

perhitungan kewajiban dan pembeli akan ditampilkan pada hasil akhir pada 

perhitungan akhir transaksi. 
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Gambar 3.58 mertupakan lanjutan dari tahap kedelapan transaksi. halaman 

ini mencatat mengenai hasil rekapitulasi perhitungan yang telah dilakukan pada 

halaman sebelumnya. Halaman ini menampilkan mengenai komisi yang akan 

diterima oleh kantor dan agen, total kewajiban penjual dan pembeli, dan 

melakukan perhitungan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pembeli dan 

pendapatan yang diterima oleh penjual. Untuk melanjutkan ke halaman 

selanjutnya user harus memilih pembayaran yang akan dilakukan, apakah 

pembayaran secara cash atau secara kredit. 

 

 

Gambar 3. 58 Step 9 dari transaksi 
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Gambar 3.59 merupakan lanjutan dari tahap kedelapan apabila jenis 

pembayaran yang dipilih oleh user adalah kredit. Halaman ini akan melakukan 

perhitungan secara kredit. Untuk melakukan perhitungan secara kredit, maka user 

harus memasukkan nilai Loan (dana yang dikelurkan oleh bank sebagai dana 

pinjaman), lama pinjaman dan bunga bank pertahun. 

Setelah melewati tahap – tahap tersebut maka akan ditampilkan hasil dari 

perhitungan yang telah dilakukan diantaranya adalah perhitungan biaya pajak, 

perhitungan komisi agen dan kantor, serta perhitungan pendapatan penjual dan 

pengeluaran pembeli. 

Gambar 3. 59 Step 10 dari transaksi 
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3.2.13 Deskripsi logika algoritma perhitungan 

Pada aplikasi ini, terdapat perhitungan-perhitungan yang rumit. Berikut 

adalah jenis perhitungan yang dilakukan oleh sistem yang perlu penjelasan lebih 

lanjut : 

1. Perhitungan komisi : 

Perhitungan biaya komisi dari agen dan kantor terdiri dari 3 hal terdiri dari  

a. Perhitungan komisi internal 

Komisi internal terjadi jika seorang agen menjual rumah secara 

individu, jadi tidak dibagi kepada agen lain. Cara perhitungan komisi 

adalah : 

Menghitung komisi kotor : 

    Komisi kotor = harga jual properti x komisi  

Komisi kotor nantinya akan dikurangi terlebih dahulu dengan PPN  

10% dan hasilnya dikurangkan royalty franchise sebesar 10,8%. 

A = komisi kotor – (komisi kotor x 10%) 

Dimisalkan biaya  sehabis pemotongan PPN = A, Maka  

                B = A x ( A x 10,8%) 

Dimisalkan biaya sehabis pemotongan royalty franchise = B 

Setelah melakukan pemotongan harga di atas pembagian komisi dan 

agen dilakukan tetapi masih harus dilakukan pemotongan terhadap pajak 
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perusahaan (PPh23) dan pajak penghasilan (PPh21) dann perhitungannya 

adalah sebagai berikut : 

                Komisi kantor kotor = 50% x B 

Misalkan komisi kantor kotor = C 

             Komisi kantor setelah pemotongan PPh23 =   C – (C x 5%) 

Komisi agen setelah pemotongan PPh21 = C – (C x 5%) 

b. Perhitungan komisi cobroking dua agen 

Perhitungan cobroking dua agen merupakan perhitungan yang 

dilakukan jika yang berhasil menjual propreti antara dua agen pada kantor 

yang sama. Pada perhitungan komisi pada saat cobroking dua agen sama 

seperti perhitungan komisi  internal tetapi karena yang melakukan 

transaksi adalah dua agen maka komisi agen setelah potongan PPh21 akan 

dibagi dua lagi untuk agen pertama dan agen lainnya. 

Misalkan komisi agen setelah pemotongan PPh21 = D. maka : 

        Komisi agen 1 = D/2 dan komisi agen lain = D/2 

 

c. Perhitungan komisi cobroking dua kantor 

Perhitungan komisi dari dua kantor memiliki perbedaan perhitungan 

karena transaksi yang terjadi adalah antara agen yang satu dengan agen 

yang lain berada pada kantor yang berbeda, jadi pada saat menerima 
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komisi akan dibagi dua terlebih dahulu antara kantor. Dan setelah itu akan 

dilakukan perhitungan seperti yang pada perhitungan transaksi internal 

2. Perhitungan pajak 

Pajak yang ada terdiri dari perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan 

perhitungan PBB. Di mana data yang diperlukan dalam melakukan 

perhitungan adalah harga tanah dan harga bangunan PBB pada tahun itu, luas 

tanah dan luas bangunan pada surat PBB, dan yang terakhir adalah input dari 

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOP TKP), nilai dari NJOP TKP 

tidak dapat di keluarkan secara otomatis karena nilai dari NJOP TKP setiap 

daerah mempunyai nilai pajak yang berbeda-beda.   

Berikut adalah perhitungan untuk mencari hasil dari nilai PBB yang 

dimplementasikan pada aplikasi ini : 

a. Mencari total harga tanah terlebih dahulu dengan cara mengalikan 

antara harga tanah PBB dengan luas tanah yang ada pada surat PBB. 

           P = harga tanah PBB x luas tanah PBB 

 

Total harga tanah dimisalkan dengan variabel P 

b. Mencari total harga bangunan dengan cara mengalikan antara harga 

bangunan PBB dengan luas bangunan yang ada pada surat PBB 

Q = harga bangunan PBB x luas bangunan PBB 

 

Total harga bangunan dimisalkan dengan variable Q 
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c. Setelah melakukan perhitungan P dan Q. akan ditemukan nilai dari 

NJOP PBB yang didapat dengan cara : 

 NJOP PBB = P + Q 

Nilai dari NJOP PBB dimisalkan dengan variabel R 

d. Dan yang terakhir adalah melakukan perhitungan dari PBB yang harus 

dibayar. Sebelum menghitung harus memasukkan NJOP TKP.  

Dimisalkan NJOP TKP adalah S 

              Nilai PBB = 0,1% x (NJOP PBB – NJOP TKP) 

3. Perhitungan biaya penjual : 

Sebagai penjual, pada saat menjual rumah tentunya ada biaya-biaya yang 

harus ditanggung. Berikut merupakan biaya yang harus ditanggung oleh 

penjual: 

a. PBB 

Perhitungan dari PBB sama dengan perhitungan di atas 

b. Biaya pajak penghasilan (PPH) 

PPH = 5% x NJOP PBB 

c. Biaya akte jual beli yang nantinya dibagi 2 dengan penjual 

        Biaya akte jual beli = (0,5% x NJOP PBB) 
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d. Biaya lain-lain  

Biaya lain-lain merupakan biaya bulanan yang harus ditanggung. 

Seperti biaya telepon, biaya PLN, biaya PDAM, biaya retribusi. Selain itu 

juga harus menanggung biaya checking sertifikat. 

4. Perhitungan biaya pembeli : 

Sebagai pembeli, pada membeli rumah tentunya juga ada biaya lain yang 

harus pembeli keluarkan seperti halnya penjual. Biaya yang harus dikeluarkan 

oleh pembeli adalah : 

a. Biaya Pengalihan Hak Bumi Atas Tanah dan Bangunan (BPHATB)  

Nilai dari BPHATB adalah melalui proses perhitungan sebagai berikut  

            BPHATB = 5% x (NJOP PBB – NJOP TKP) 

b. Biaya Balik Nama  

Biaya biaya balik nama adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

mengganti nama pada sertifikat. 

       Biaya balik nama = 1% NJOP PBB 

c. Biaya akte jual beli 

Perhitungan biaya akte jual beli sama dengan perhitungan akte jual beli 

pada penjual. 
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3.2.14 Deskripsi logika algoritma pencarian properti 

Pencarian pada properti terdiri dari beberapa data yang dijadikan syarat 

dalam melakukan pencarian yang terdiri dari: 

a. Tipe transaksi properti. Pilihan yang ada pada tipe transaksi adalah 

properti yang dijual dan properti yang disewakan. Pengguna diharuskan 

mengisi tipe transaksi, maka pada awalnya tipe transaksi sudah berisikan 

dijual. 

b. Kategori properti. Plihan yang ada pada kategori properti sesuai dengan 

kategori yang sudah terdaftar pada database. Jika pengguna tidak memilih 

kategori maka semua kategori akan ditampilkan. 

c. Daerah properti. Pilihan yang ada pada kategori properti sesuai dengan 

daerah properti sudah terdaftar pada database. Jika pengguna tidak 

memilih daerah maka semua kategori akan ditampilkan. 

d. Minimum dan maksimum harga jual. nilai harga jual dapat diisi pada saat 

transaksi yang diisi adalah dijual. 

e. Minimum dan maksimum harga sewa. nilai harga sewa dapat diisi pada 

saat transaksi yang diisi adalah disewa. 

Pada gambar 3.60 dapat dilihat diagram yang menjelaskan mengenai 

flowchart dari jalannya aplikasi pada saat user melakukan pencarian sebuah 

properti. 
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Gambar 3. 60 Algoritma pencarian properti 

 

3.2.15 SDLC yang digunakan 

SDLC yang digunakan pada pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut  

Tahap awal dalam melakukan pembuatan aplikasi adalah melakukan 

reguirement gathering. Pada tahap ini dilakukan dengan cara melakukan 
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wawancara kepada beberapa agen yang bekerja ditempat yang berbeda dan 

menanyakan kesulitan yang mereka alami selama menjadi agen, mencatat semua 

data yang mereka butuhkan secara umum. Setelah mengetahui kebutuhan dari 

setiap agen maka melakukan analisa perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan 

properti Century21 Center, bagaimana cara mereka menghitung biaya-biaya 

properti seperti perhitungan komisi, pajak dan kewajiban dari penjual dan 

pembeli. 

Setelah tahap analisa akan dilanjutkan dengan tahap desain. Pada tahap 

desain akan dibuat diagram-diagram yang menggambarkan jalannya suatu aplikasi 

berupa DFD dan UML. Pada tahap ini juga dibuat daftar fitur yang ada pada 

aplikasi dan tampilan awal aplikasi. 

Setelah tahap desain akan dilanjutkan dengan tahap implementasi dan 

testing. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan teknologi Java dan database 

MySQL. Testing yang dilakukan adalah dengan membuat testing scenario terlebih 

dahulu sebagai panduan dalam melakukan uji coba. Selain itu uji coba yang 

dilakukan adalah melakukan concurrency testing pada aplikasi. 

Tahap terakhir adalah tahap deployment adalah dimana aplikasi sudah jadi 

dan dipakai oleh perusahaan properti Century21 Center. 

Gambar 3.61merupakan diagram yang menggambarkan mengenai alur 

yang dilakukan pada saat pertama kali sebelum melakukan pembuatan aplikasi 

sampai akhirnya aplikasi jadi. 
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Gambar 3. 61 SDLC yang digunakan pada aplikasi 
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