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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1  Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan komunikasi pada era globalisasi 

ini, internet memegang peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Internet 

sebagai sumber informasi yang luas, segala sesuatu dapat diperoleh dengan praktis dan 

cepat [1]. Internet juga banyak dimanfaatkan sebagai sarana untuk berbisnis. Banyak 

orang yang menjual berbagai macam produk ataupun menyediakan berbagai macam 

jasa melalui internet, salah satu contohnya adalah jasa wedding organizer. 

Wedding Organizer dapat didefinisikan sebagai sebuah profesi yang dijalankan 

oleh sekelompok orang dengan tugasnya masing-masing yang telah ditetapkan dalam 

rangka mencapai satu tujuan tertentu. Tujuan tersebut yaitu menghasilkan acara yang 

sesuai dengan permintaan klien. Melihat perkembangan Wedding Organizer semakin 

pesat, peluang untuk melakukan bisnis ini cukup terbuka lebar. Jasa-jasa Wedding 

Organizer semakin dibutuhkan, terutama bagi orang milenial yang semuanya serba 

praktis dan tidak ingin hal-hal yang rumit. 

Banyak momen-momen berharga saat pernikahan berlangsung yang seharusnya 

di kenang untuk anak cucu nanti. Hampir semua orang yang ingin menikah memerlukan 

momen-momen pernikahannya mereka. Fotografer dan videografer adalah kunci untuk 

mengabadikan momen-momen mereka, hal yang tidak bisa mereka lupakan akan 

diabadikan dengan foto maupun video yang telah dibuat. 

Highlight Wedding Organizer adalah salah satu sarana untuk mendapatkan 

kualitas pernikahan seseorang menjadi berarti dan berharga. Highlight Weeding 

Organizer mengatur semua acara pernikahan dari awal hingga akhir akan diatur oleh 

mereka, dari tata rias pengantin, tempat dan dekorasi, foto dan video dokumentasi, 

hingga makanan. 

Proses pemesanan yang dilakukan Highlight Weding Organizer ini 

menggunakan chat melalui Whatsapp. Hal tersebut membuat proses pemesanan menjadi 

kurang efektif dan proses pendaftaran hingga penyimpanan data klien masih manual. Di 

butuhkan sebuah cara agar membuat klien maupun admin dapat bekerja maksimal dan 

efektif. Oleh sebab itu, pada tugas akhir ini dikembangkan aplikasi Highglight Wedding 

Organizer untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Dengan adanya aplikasi ini, 
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klien maupun admin dapat merasakan perbedaan yang membuat kinerja semakin 

efisien, dari menentukan paket hingga melakukan pemesanan kustom.  

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah dalam 

pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Pencatatan laporan masih manual dan rawan terjadi human error. 

2. Proses pelayanan masih menggunakan chat. 

3. Admin masih menjelaskan secara detail tetang paket yang tersedia. 

4. Pihak Highlight Wedding Organizer masih kesulitan untuk mempromosikan 

bisnis nya. 

5. Admin HWO kesulitan memahami keinginan klien. 

1.3  Pembatasan Masalah 

Batasan masalah pada aplikasi Wedding Organizer adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini berbasis web / web based. 

2. Cakupan sistem hanya di daerah JABODETABEK. 

3. Sistem ini berlaku hanya untuk Highlight Wedding Organizer. 

4. Tidak menyangkut fitur sistem Pembayaran. 

5. Sistem tidak berhubungan dengan hotel atau catering yang bekerjasama. 

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. Menghasilkan aplikasi berbasis web yang dapat membantu mempermudah 

admin dalam mengakses dan memroses sebuah pesanan. 

2. Mempermudah klien dalam memesan dan memilih paket pernikahan. 

3. Membantu admin mencatat laporan secara otomatis guna mengurangi human 

error. 
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1.4.2  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi tim Wedding Organizer 

1. Dapat mempermudah menentukan tim yang akan bertugas tanpa perlu 

pemberitahuan. 

2. Dapat mempermudah penjadwalan karena ada laporan dari aplikasi. 

3. Dapat mengatur waktu untuk membagi pekerjaan ke semua tim. 

4. Dapat lebih terstruktur penjadwalannya. 

5. Dapat mengurangi biaya tambahan seperti biaya akutansi dan pengaturan 

pemasukan dan pengeluaran perusahaan. 

b. Bagi pelaggan / client 

1. Dapat mengatur budget pernikahan. 

2. Dapat memilih sendiri tipe-tipe perihal pernikahan. 

3. Tidak perlu menghubungi langsung ke tim Highlight Wedding Organizer 

terkecuali ada kendala tertentu. 

4. Dapat melihat contoh-contoh foto, tempat dan tata rias yang tersedia. 

1.5  Metodologi Penelitian 

Penelitian aplikasi Highlight Wedding Organizer dilakukan beberapa tahap yaitu 

tahapan pengumpulan data dan pengembangan sistem. 

1.5.1  Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yaitu 

data yang diperoleh dari wawancara, jurnal, buku dokumentasi, internet dan juga data 

primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian secara langsung. 

1.5.1.1 Observasi 

Obrservasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung, 

tanpa bantuan peralatan lain. Tidak hanya mengukur data yang didapatkan namun juga 

mempertimbangkan berbagai fenomena yang terjadi seperti situasi atau kondisi. 

Observasi dilakukan dengan cara mengamati setiap proses bisnis yang terjadi pada 

Highlight Wedding Organizer yang terkait dengan fitur yang akan dikembangkan pada 

aplikasi ini. 
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1.5.1.2 Studi Literatur 

Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau 

sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. 

Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan 

pustaka. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari baik buku, jurnal, makalah 

maupun sumber lainnya yang terkait dengan penelitian dalam membangun aplikasi ini. 

1.5.1.3 Wawancara 

Metode ini dilakukan dengan Tanya jawab untuk pendiri Highlight Wedding 

Organizer apa saja keluhan yang sering dialami Highlight Wedding Organizer 

1.5.3  Metodologi Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah 

metode prototyping. Prototyping adalah proses interaktif dalam pengembangan sistem 

dimana kebutuhan diubah kedalam sistem yang bekerja (working system) yang secara 

terus- menerus diperbaiki melalui kerja sama antara pengguna dan analisis. 

Dengan metode prototyping maka peneliti menerapkan langkah-langkah dalam 

pengembangan sistem yaitu: 

1.  Analisa 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah menganalisa keperluan yang 

terdapat pada masalah yang ada. Penulis melakukan analisa system lama yang 

masih digunakan Highlight Wedding Organizer meliputi proses pemessanan, 

proses Pembayaran dan proses penyimpanan laporan. 

2. Design 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah membuat prototype dan dari 

permasalahan yang ada. Pada tahapan design penulis mendesign system baru 

yang mengacu pada konsep system lama, agar lebih mempermudah kegiatan 

Highlight Wedding Organizer. 

3. Pembuatan aplikasi 

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan aplikasi secara 

keseluruhan dan rencana pemecahan masalah. Pada tahapan pembuatan aplikasi 
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peneliti membuat aplikasi yang berbasis web sesuai dengan konsep sistem baru 

dengan menggunakan pemrograman PHP dan MySQL. 

4. Evaluasi 

Pada tahap ini merupakan kegiatan evaluasi terhadap prototype atau model 

dan listing program yang sudah dibuat. Pada tahapan evaluasi penulis 

melakukan evaluasi kembali terhadap hasil pembuatan aplikasi yang telah 

dijalankan sehingga penulis mengetahui kekurangn atau masalah yang ada pada 

aplikasi tersebut. 

5. Hasil 

Pada tahap ini merupakan hasil dari prototyping atau model akhir yang telah 

dibuat sesuai dengan yang diinginkan. Pada tahapan hasil, penulis menjalankan 

aplikasi yang sudah selesai dievaluasi dan sesuai dengan konsep system baru 

yang diinginkan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan masalah yang terjadi saat ini tentang 

dokumentasi pernikahan dan mendasari perumusan masalah. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang relevan dari para ahli yang bersangkutan 

tentang pernikahan, dokumentasi pernikahan hingga fotografi dan videografi yang 

benar-benar telah teruji kebenerannya. 

BAB III : SISTEM SAAT INI 

             Bab ini berisi tentang sistem yang terjadi saat ini dan sistem yang di gunakan 

saat ini serta kendala-kendala yang dihadapi pada sistem ini. 

BAB IV : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM USULAN 
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Bab ini berisi tentang sistem yang akan dibuat untuk kedepannya. Sistem yang 

membantu mengembangkan dan merubah sistem lama menjadi sistem yang lebih efisien 

lagi dan lebih mudah digunakan untuk para client maupun utnuk para perusahaan 

Highlight Wedding Organizer dan memenuhi syarat kelayakan digunakan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi uraian informasi yang singkat dan jelas tetang keseluruhan untuk 

dapat mengetahui hasil-hasil dan penelitian yang kita lakukan dan saran yang telah di 

sampaikan. 

  


