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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan bisnis sekarang tidak hanya bergantung pada kualitas 

produk,tetapi juga melihat dari segi kualitas layanan, yang lebih mendorong 

pelanggan untuk membeli produk atau menggunakan solusi yang telah di 

tawarkan. Pemanfaatan Aplikasi ini  sebagai media promosi dan informasi kini 

semakin banyak diminati oleh berbagai kalangan karena dirasa lebih efektif dan 

efisien bila dibandingkan dengan cara konvensional dimana pihak yang ingin 

memasarkan produk barang maupun jasa akan mendatangi konsumen atau calon 

konsumennya untuk menjelaskan tentang rincian produknya.Saat ini semakin 

banyak perusahaan yang bergerak dibidang fotografi atau studio bermunculan di 

wilayah Pangkalpinang. Namun studio-studio tersebut hanya sekedar menawarkan 

produknya tanpa memberi kemudahan layanan dan informasi terhadap konsumen. 

Bandung Photo Studio Pangkalpinang merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang jasa fotografi yang beralamat di Jln Bukit Merapin Ruko TJ Tower. 

Produk yang ditawarkan beraneka ragam seperti foto studio, wisuda, keluarga, 

dokumentasi, produk, dan lain-lain. Jauhnya lokasi studio membuat Pelanggan 

merasa kesulitan dalam pemesanan jasa fotografi dan lainnya. Pada saat ini 

kondisi penggunaan sistem pemasaran pada Bandung Photo Studi Pangkalpinang 

masih menggunakan sistem konvensional, selain itu konsumen harus menunggu 

lama untuk proses pemotretan, pelanggan harus datang ke toko Bandung Photo 

Studio Pangkalpinang untuk mengetahui promo-promo dalam pemotretan, dan 

belum adanya sistem reservasi untuk memudahkan pelanggan di Bandung Photo 

Studio.Hal itu tentunya tidak cukup praktis menghabiskan waktu sehingga tidak 

efektif dan efisien. 

Dari permasalahan diatas, maka diperlukan sebuah sistem informasi 

berbasis Android yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan serta 

memudahkan konsumen dari mulai pemesanan foto, cetak foto, transaksi, hingga 
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layanan dan informasi lainnya yang ada di toko Bandung Photo Studio. maka 

penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian untuk memudahkan proses 

layanan dan informasi pada toko Bandung Photo Studio. Penelitian yang dibuat 

berjudul “Android based photography services application at Bandung Studio for 

better service”. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana merancang bangun aplikasi yang dapat memberikan pelayanan 

pemesanan jasa foto dokumentasi berbasis android? 

b. Bagaimana cara agar dapat mempermudah para konsumen dalam memenuhi 

kebutuhannya secara cepat dan efisien? 

 

1.3  Batasan Masalah 

        Agar dalam penyusunan penelitian ini terarah sesuai dengan tujuan maka 

perlu adanya pembatasan ruang lingkup masalah – masalah yang ada. Adapun 

batasan masalah yang ada sebagai berikut : 

a. Sistem yang dibangun berupa system informasi reservasi pada bidang                  

fotografi di Bandung Photo Studio.  

b. Pemberian hak akses yang berbeda di bagian front end atau di bagian 

reservasi antara member dan guest. 

c. Data masukan yang diolah berupa data pelanggan dan data pemesanan 

pemotretan, cetak foto, serta pembelian barang. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusahan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai      

dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui sistem reservasi berbasis android pada bidang fotografi 

yang sedang berjalan di Bandung Photo Studio.  

b. Untuk membangun sistem yang dapat mengelola reservai pada bidang 

fotografi di Bandung Photo Studio.  

c. Untuk mengetahui implementasi sistem reservasi pada bidang fotografi di 

Bandung Photo Studio. 

d. Untuk mengelola loyalitas pelanggan terhadap Bandung Photo Studio. 

e. Untuk mempermudah konsumen mengakses layanan serta informasi di 

Bandung Photo Studio. 

f. Untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai diskon serta 

promo terbaru yang diberikan oleh Bandung Photo Studio.  

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

     Maka adapun manfaat penelitian,sebagai berikut : 

a. Dengan adanya aplikasi semoga dapat mendorong konsumen menggunakan 

jasa  fotografi, memperkuat media promosi. 

b. Mempermudah akses informasi, mempromosikan dan memperkenalkan 

kepada  masyarakat melalui internet. 

c. Memberikan kemudahan bagi Bandung Photo Studio untuk media promosi   

kepada calon pelanggan dengan menggunakan aplikasi di smartphone 

 

1.5   Metodologi Penelitian  

Adapun metodologi penelitian yang di gunakan penulis untuk melakukan 

pengumpulan data dalam penelitian KP ini adalah :  
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1.5.1 Metode Analisa Sistem 

a.  Analisa Sistem yang sedang berjalan 

Proses yang terjadi selama ini di Bandung photo studio Pada bagian 

pemesanan sistem yang di gunakan masih sederhana dan manual yaitu dengan 

dating langsung dan mengantri di tempat Bandung Photo Studio.Pada proses 

berjalan yang dialami objek penelitian diketahui bahwa para pelanggan studio 

sulit mendapatkan informasi mengenai perusahaan, informasi yang didapat kurang 

jelas seperti jadwal dan jasa apa saja yang ditawarkan. Selain itu juga pelanggan 

kesulitan untuk melakukan order jasa fotografi dan lain-lain, Karena order harus 

dilakukan dengan datang langsung ke studio, hal ini menyulitkan pelanggan yang 

rumahnya berada jauh dari perusahaan. 

 

b.  Analisa Perangkat Keras 

Perangkat keras yang saat ini digunakan di Bandung Photo Studio ada 2 

buah komputer dengan spesifikasi 1 buah komputer I3 ram 4GB HDD 250GB dan 

1 komputer I3 ram 4GB HDD 500GB, dan terdapat 1 buah printer.Agar usulan 

penelitian bisa dilaksanakan maka diperlukan beberapa tambahan perangkat keras 

diantaranya adalah modem dan CPU. 

 

c.  Analisa Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan saat ini di Bandung Photo Studio adalah 

office yang meliputi word, excel, powerpoint, photoshop, browser. 

 

1.6 Sitematika Penulisan  

 Sistematika Penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab , yaitu 

sebagai  berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penulisan, batasan masalah, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang teori-teori serta penelitian terdahulu dari 

berbagai sumber yang terkait dengan perancangan aplikasi 

pemesanan jasa foto dokumentasi berbasis android. Teori-teori 

yang dibahas pada bab ini diantaranya studio, pemesanan , aplikasi 

basisdata dan kompenennya, website, Android, model prototype, 

UML, PHP, MYSQL, AdobeDream Weaver, XAMPP. 

 

BAB III ORGANISASI 

Bab ini berisi tentang profil, sejarah, struktur organisasi, tugas, dan 

wewenang setiap bagian organisasi, dan arsitektur teknologi dari 

tempat riset penelitian, yaitu Bandung Photo Studi PangkalPinang. 

 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan analisa masalah instansi, analisis sistem berjalan, 

analisis kebutuhan sistem usulan, rancangan basis data, rancangan 

layar. 

 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari pembahasan 

bab bab sebelumnya. 

 

 


