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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Fotografi merupakan suatu karya yang dihasilkan oleh seseorang untuk mengambil cahaya dari 

subyek gambar dengan menggunakan kamera dan peralatan yang mendukung untuk mengambil 

gambar guna mendapatkan hasil foto yang lebih bagus. Foto juga dapat digunakan untuk 

mengingatkan kita pada momen penting yang pernah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

Fotografer juga memiliki teknik untuk mengambil foto dari biasanya orang mengambil gambar 

agar gambar yang dimilikinya memiliki arti seni. Biasanya fotografer tidak akan puas dengan hasil 

gambar dari kameranya, fotografer akan mengubah foto asli tersebut menjadi lebih bagus sesuai 

gaya yang diinginkan oleh fotografer.  

 

Perusahaan Fotografi XYZ merupakan salah satu unit usaha di bidang fotografi. Fotografi 

XYZ bertugas untuk melakukan sesi foto dengan seluruh konsumen sesuai kesepakatan. 

Perusahaan fotografi XYZ menyediakan berbagai pilihan dari sesi foto untuk ulang tahun hingga 

untuk pernikahan. Perusahaan fotografi XYZ juga harus melakukan laporan akhir kepada 

investornya. Agar pelaporan kepada investor dapat dilakukan dengan baik, maka perusahaan 

fotografi XYZ menghimpun berbagai data dari sesi foto. Saat ini, data-data tersebut dikumpulkan 

dan disimpan dalam format Excel. Perusahaan fotografi XYZ masih menerima pesanan sesi foto 

melalui media sosial seperti Whatsapp dan LINE. Kendala ini merupakan salah satu titik vital yang 

membuat orang merendahkan perusahaan fotografi XYZ karena orang merasa ini seperti 

perusahaan lepas dan kurang memiliki kredibilitas. Dengan kendala yang dialami oleh perusahaan 

XYZ itu, maka diperlukan sistem informasi sebagai solusi untuk menjawab permasalahan-

permasalahannya. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah dalam pembuatan Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut : 
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1. Semua pendataan konsumen perusahaan XYZ masih manual dan tidak efisien. 

2. Tidak bisa mengatur pemesanan secara efektif masih menggunakan chat pada media sosial. 

3. Pemesanan tidak terintegrasi dengan sistem sehingga tidak ada pelaporan. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah pada pembuatan Aplikasi Web fotografi XYZ adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini hanya bisa dijalankan menggunakan Website  

2. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah php. 

3. Database yang digunakan adalah MariaDBl. 

4. Aplikasi ini dibuat untuk menghubungkan antara fotografi XYZ dan konsumen. 

5. Sistem payment masih dilakukan secara manual dengan bank transfer. 

6. Fotografer tidak berinteraksi dengan sistem. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tugas akhir ini memiliki tujuan 

dan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mempermudah perusahaan fotografi XYZ dan konsumen dalam bekerja sama dan 

bertukar informasi. 

2. Untuk memudahkan konsumen mencari fotografi XYZ 

3. Untuk mengintegrasikan sistem dengan pemesanan sehingga mempermudah pelaporan. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Dapat memperbesar cakupan konsumen. 

2. Dapat membantu proses pencatatan dan pemesanan . 

3. Dapat membantu proses pengerjaan Admin. 

4. Dapat membantu proses pengelolaan data. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

Penelitian Aplikasi Web Fotografi XYZ dilakukan beberapa tahapan yakni tahapan 

pengumpulan data dan pengembangan sistem. 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan sebuah informasi yang benar maka dibutuhkan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut : 

1. Wawancara  

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara yaitu tanya jawab 

antara fotografer dan konsumen, yang bermanfaat untuk mendapatkan informasi tentang 

apa yang berhubungan dengan penelitian. 

2. Kuesioner 

Metode pengumpulan data yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner dilakukan 

untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dalam sistem dan harus dikembangkan.  

1.5.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Metodologi yang digunakan untuk pengembangan sistem ini menggunakan model SDLC 

(Sistems Development Life Cycle). Sistems Development Life Cycle merupakan proses pembuatan 

sistem yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem dan terdiri dari beberapa tahap yaitu 

tahap perencanaan, tahap analisis, tahap desain dan tahap implementasi sistem. 

1. Tahap perencanaan 

Tahap ini bertujuan untuk merencanakan sebuah sistem yang akan dikembangkan 

yang akan menjadi sebuah sistem yang dapat digunakan oleh fotografer dan konsumennya. 

Pada tahap ini tentunya ada kebijakan pimpinan untuk melakukan pengembangan sebuah 

sistem informasi. 

2. Tahap analisis  

Tahap ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan dari fotografer dan konsumen 

yang ingin mencari fotografer, tetapi diutamakan kepada fotografer agar pembuatan 

aplikasi web ini berguna untuk para fotografer dan orang yang ingin mencari fotografer 

untuk kedepannya. 
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3. Tahap Perancangan / Desain  

Tahap desain ini setelah dilakukannya tahap analisis yang akan menentukan proses 

dalam mengembangkan sistem yang akan dibangun. Tahap desain ini akan memberikan 

gambaran yang jelas untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh fotografer 

4. Tahap Implementasi 

Tahap ini, aplikasi web yang sudah dibuat akan menjadi contoh para fotografer dan 

menjadi suatu kode yang siap untuk digunakan. Pada tahap ini akan diuji apakah aplikasi 

ini layak digunakan atau masih dalam perbaikan untuk bisa digunakan oleh fotografer dan 

orang yang ingin mencari fotografer. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian penjelasan tentang masalah yang ada pada dunia fotografi , dan  juga 

mendasari perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjauan yang menggambarkan teori-teori dari pribadi dan para ahli tentang 

pengertian fotografi, karakteristik, fungsi dan hal lain yang menyangkut tentang aplikasi ini. 

BAB III SISTEM SAAT INI 

Bab ini berisi uraian tentang sistem yang digunakan pada saat ini,meliputi sistem saat ini, 

analisis sistem saat ini, hasil wawancara, dan serta kendala yang dihadapi pada sistem saat ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM USULAN 

Bab ini berisi uraian tentang sistem yang akan dibuat nantinya yang akan berguna untuk 

orang ingin mencari informasi lebih detail dan  meliputi tahap kelayakan sistem apakah sistem ini 

layak digunakan atau tidak. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi uraian informasi penting yang singkat tetapi mendapatkan makna yang 

menyeluruh untuk dapat mengetahui semua hasil penelitian tersebut dan saran yang akan 

disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian. 


