
observasi, wawancara, dan studi pustaka. 
ke lapangan  dan  melakukan  wawancara kepada pemilik untuk mengetahui sistem yang berjalan. Data ini berupa hasil 
Penelitian dimulai dengan menentukan kebutuhan data dan mengumpulkan  data‐data  dengan  cara observasi langsung 
a.  Pengumpulan Data 
yang digunakan penulis yaitu metode deskriptif kualitatif. Peneliti melakukan beberapa  tahapan  sebagai  berikut : 
Desain  penelitian  merupakan  semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanan penelitian. Metode 
2. METODOLOGI 
mengetahui faktor pendukung  dan faktor penghambat dalam penerapan sistem pemasaran  pada Deplover property. 
planning, organizing, actuating, dan controlling  untuk meningkatkan pelayanan pada Deplover property dan untuk 
pada Deplover property?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk membangun sistem  pemasaran perumahan meliputi 
sistem pemasaran perumahan  pada Deplover property?  ﴿3 Bagaimana merancang sistem informasi pemasaran perumahan 
actuating, dan controlling  pada Deplover property?  ﴿2 Bagaimana Faktor pendukung  dan faktor penghambat dalam 
penelitian ini adalah :  ﴿1 Bagaimana meningkatkan sistem pemasaran perumahan ditinjau dari fungsi planning, organizing , 
pada teori ahli fungsi manajemen, oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian lebih dalam. Rumusan Masalah dari 
memerluhkan perencanaan sebelum melaksanakan event pemasaran perumahan pada Deplover property belum mengacu 
diterapkan oleh Deplover property yaitu untuk menjaga kualitas pelayanan dan menjaga kepuasan konsumen sangat 
variabel persepsi konsumen terhadap risiko yang ditimbulkan pemasaran cukup tinggi. Sistem pemasaran perumahan yang 
pemasaran menunjukkan adanya proses saling mempengaruhi antara dua variabel tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan 
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penelitian terhadap variabel perspektif  risiko dan kepercayaan consumen terhadap 
Pemanfaatan teknologi sistem pemasaran oleh para pelaku bisnis dapat memberikan nilai positif  maupun nilai negatif. 
1.  PENDAHULUAN 
Kata Kunci : Pemasaran, Sistem, Property, Objek Oriented 

spesifikasi bangunan perumahan, daftar harga, lokasi perumahan, stock unit, Peta lokasi  dan rincian pembayaran. 
sistem pemasaran perumahan berbasis web yang dapat menampilkan secara detail informasi perumahan meliputi 
data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini berupa perangkat lunak yaitu 
apa saja pada Developer property. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Tehnik pengumpulan 
perumahan dengan menggunakan analisis konseptual dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat 
maupun pricelist harga unit rumah yang belum terinci. Tujuan penelitian untuk membangun sistem pemasaran unit 
menggunakan teknik penyebaran brosur dan pengolahan data selama ini masih konvensional dan list daftar pemesanan 
pada Developer property adalah belum terkomputerisasi atau belum berbasis web karena proses pemasaran rumah masih 
bagaimanadapat menjual perumahan sebanyak mungkin dalam satu bulan. Masalah yang terjadi pada sistem pemasaran 
Deplover property yang bergerak di bidang perumahan. Hingga saat ini sistem pemasaran  pada Developer property 
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pembayaran atau cara pembayaran kepada konsumen, jika pembayarannya lunas konsumen melakukan upload bukti 
nama konsumen yang membeli unit, nama blok unit yang dipilih dan tanggal booking lalu admin mengkonfirmasi sisa 
dan kemudian melakukan pembayaran bukti tanda jadi kepada marketing, kemudian admin pemasaran lalu mencatat 
property dan memilih unit perumahan, kemudian consumen melakukan pembelian atau booking unit  pada marketing 
menggambarkan prosedur dan proses sistem berjalan saat ini adalah konsumen datang ke kantor pemasaran Deplover 
Untuk menganalisis sistem yang berjalan pada penelitian ini menggunakan Unifield Modelling Languange untuk 
3.1  Analisis Sistem 
3.HASIL DAN PEMBAHASAN 

spesifikasi hardware yang dibutuhkan. 
d.  Identifikasi persyaratan pada aplikasi sistem pengolahan data  pemasaran perumahan yang akan dibangun beserta 
sebelumnya pada Deplover property. 
dan mengusulkan sistem dengan mengacu kepada proses yang sudah berjalan. Berdasarkan urutan tahapan yang 
c.  Identifikasi atas kebutuhan pengguna akan informasi, pada tahapan ini peneliti melakukan analisa kebutuhan sistem 
sebelumnya. 
didapatkan dan proses yang sedang berjalan untuk mengetahui gambaran keseluruhan sistem yang sudah ada 
b.  Analisa terhadap data yang dikumpulkan, pada tahapan ini peneliti mempelajari serta menganalisa data‐data yang 
tersebut. 
pengumpulan data ‐ data yang berkaitan dengan proses‐proses pada peginputan dan pengolahan data pemasaran 
yaitu pada pemilik Deplover property yang bernama Bapak Asgani. Menanyakan masalah apa yang sedang dihadapi dan 
a.  Pengumpulan data hasil penelitian, pada tahapan ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak Deplover property 
Untuk menganalisa proses pengolahan data pemasaran perumahan dengan tahapan berikut : 
mengikuti perkembangan jaman jika ingin tetap dapat bersaing. 
memasarkan produknya menggunakan teknologi informasi. Deplover property Kabupaten Tangerang mau tidak mau harus 
b.  Banyak developer besar yang membangun dan memasarkan produk untuk kalangan menengah kebawah, mereka 
melakukan inovasi yang didukung teknologi informasi. 
a.  Persaingan pemasaran perumahan unuk kalangan menengah kebawah semakin ketat, sehingga perusahaan perlu 
4.  Ancaman ancaman dari pihak luar terhadap dari sistem yang berjalan: 
c.  Masyarakat akan lebih mengenai produk perumahan Deplover property Kabupaten Tangerang. 
b.  Pelanggan akan merasa lebih terbantu jika perusahaan menerapkan teknologi informasi. 
a.  Proses pemasaran dapat menggunakan teknologi informasi sehingga daya jangkau ke calon pembeli jauh lebih luas. 
3.  Peluang , peluang kedepan dari sistem yang dikembangkan: 
b.  Daya jangkau ke calon pembeli terbatas pada area tertentu saja. 
a.  Butuh biaya yang besar untuk proses pencetakan brosur penawaran rumah yang dijual. 
2.  Kelemahan , kelemahan/ kekurangan dari sistem yang berjalan: 
penawaran perumahan dilakukan secara langsung.. 
b.  Terjalin hubungan emosional yang lebih dekat antara calon pembeli dengan tenaga pemasaran, karena interaksi 
a.  Tenaga marketing dapat berinteraksi secara langsung kepada calon pelanggan. 
1.  Kekuatan kekuatan/kelebihan dari sistem yang berjalan saat ini: 
Peneliti menggunakan analisa  system SWOT. Analisis SWOT, dari  hasil penelitian ini: 
2.1 Metode Analisa Data 

terjadi, setelah itu dalam  menentukan judul yang akan dibahas mengikuti  latar belakang dan rumusan masalah. 
penjualan  perumahan pada Deplover property. Sebelum melakukan langkah ini, peneliti mengamati permasalahan yang 
Pada tahap ini sistem yang telah didesain siap untuk digunakan sebagai sebuah aplikasi pemasaran untuk meningkatkan 
d.  Hasil 
terhadap hasil analisis pengujian menggunakan Black Box Testing. 
Setelah menerjemahkan desain perangkat lunak ke dalam bahasa pemrograman, maka dilakukan pengujian fungsi sistem 
c.  Pengujian Sistem 
software. 
sedangkan kebutuhan non fungsional merupakan kegiatan yang mendukung kebutuhan fungsional seperti spesifikasi 
fungsional merupakan inti dari kegiatan yang dilakukan, seperti pengolahan data pemasaran pada Deplover property 
dan tes. Pada tahap analisis digunakan  untuk mendeskripsikan kebutuhan fungsional dan  non fungsional. Kebutuhan 
Tahap ini dilakukan untuk membangun perangkat lunak dengan model air terjun  yang terdiri dari analisis, desain, kode, 
b.  Pemodelan Perangkat Lunak 
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