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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan teknologi dilingkungan masyarakat merupakan bagian 

penting. Hal tersebut didasarkan pada manfaat yang didapat dari teknologi itu 

sendiri. Teknologi informasi sudah banyak dimanfaatkan hampir disegala bidang, 

diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, industri, militer dan bisnis. Dalam 

dunia bisnis hampir semua perusahaan menggunakan teknologi informasi untuk 

mengembangkan bisnisnya  

Gemilang Photo merupakan perusahaan yg bergerak di bidang fotografi, 

maka dalam mengikuti perkembangan jaman Gemilang photo harus bisa 

memanfaatkan teknologi informasi, agar dapat bersaing dengan perusahaan 

lainnya. Akan tetapi sistem yang berjalan di Gemilang Photo meliputi proses 

pemesanan jasa fotografer dan booking kamera. 

Dengan adanya permasalahan diatas maka perlu dibuat suatu perancangan 

optimasi sistem informasi pemesanan jasa fotografi yang terkomputerisasi. 

Diharapkan kegiatan pemesanan jasa fotografi seperti pemesanan jasa, booking 

kamera, promosi, observasi dan wawancara. Dari uraian diatas, penulis 

termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan pemesanan jasa 

fotografi yang diberi judul “Pengembangan Aplikasi Pemesanan Jasa 

Fotografi Berbasis Web Dengan Model FAST Pada Gemilang Photo”  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana aplikasi pemesanan jasa fotografi yang berjalan pada Gemilang 

Photo ?  

2. Bagaimana penerapan aplikasi pemesanan jasa fotografi berbasis web pada 

gemilang Photo ? 
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3. Bagaimana cara Gemilang Photo memberikan kemudahan kepada pelanggan 

untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan melakukan pemesanan tanpa 

harus mendatangi langsung ke tempat Gemilang Photo  ? 

4. Bagaimana program aplikasi pemesanan jasa fotografi pada Gemilang Photo?  

  

1.3 Batasan Masalah  

Mengingat keterbatasan waktu, cakupan dan aktivitas penelitian ini hanya 

membatasi mengenai : 

1. Aplikasi yang dibangun adalah berbasis web sehingga bisa di akses oleh 

konsumen dan pihak Gemilang Photo.  

2. Aplikasi ini hanya membahas mengenai sistem pemesanan jasa fotografi di 

Gemilang Photo.  

3. Pembayaran pemesanan jasa fotografi di Gemilang Photo menggunakan 

pembayaran melalui setor tunai atau transfer rekening. Status pembayaran 

akan terganti jika konsumen sudah melakukan pembayaran dan melakukan 

konfirmasi. Selanjutnya konsumen dapat mencetak invoice bukti pembayaran.  

4. Jumlah uang yang di bayarkan disini hanya merupakan uang biaya paket dan 

biaya booking kamera. Pihak manajemen akan membuat kesepakatan dengan 

konsumen apabila nantinya ada biaya-biaya tambahan diluar paket dan 

booking kamera yang sudah dipilih.   

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Dibawah ini tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Dapat mengetahui bagaimana sistem informasi pemesanan jasa fotografi 

yang berjalan pada Gemilang Photo.  

2. Dapat mengetahui bagaimana sistem informasi pengembangan aplikasi 

pemesanan jasa fotografi berbasis web yang nantinya akan diterapkan pada 

Gemilang Photo.  
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3. Dapat mengetahui bagaimana pengujian dari program sistem informasi 

pemesanan jasa fotografi berbasis web pada Gemilang Photo.  

4. Dapat mengetahui bagaimana penerapan implementasi sistem informasi 

pemesanan jasa fotografi berbasis web pada Gemilang Photo. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bisa membangun aplikasi pemesanan jasa fotografi berbasis web di 

Gemilang Photo. 

2. Membantu untuk mempermudah dan menyederhanakan proses pemesanan 

serta koordinasi antara pihak manajemen, konsumen, fotografer serta 

aktor-aktor lain yang terlibat didalamnya. 

3. Dapat mendorong konsumen menggunakan jasa fotografi dari Gemilang 

Photo, memperkuat media promosi Gemilang Photo, mempermudah akses 

informasi tentang Gemilang Photo, mempromosikan dan 

memeperkenalkan Gemilang Photo kepada masyarakat melalui internet. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian ini memanfaatkan metode berorientasi objek. Selain 

metode, model proses yang  diterapkan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu 

model FAST atau sering juga disebut dengan model Framework for the 

Application of system Technologi. Batasan proses yang peneliti terapkan pada 

penelitian ini yaitu hanya sebatas analisis dan desain.  

Dalam penelitian ini juga gunakan suatu alat bantu untuk memodelkan 

gambaran sistem yang sedang dijalankan dan sistem usulan yang memanfaatkan 

metode orientasi objek yaitu dengan menggunakan alat bantu Unified Modelling 

Languange (UML). 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serat 

sistematika penulisan.     

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang model  pengembangan perangkat 

lunak. Metodologi penelitian, dan (alat bantu yang digunakan 

dalam merancang pengembangan serta menganalisis sebuah 

website) dan rangka pembuatan sistem aplikasi berbasis web pada 

Gemilang Photo. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi sejarah tentang Gemilang Photo, struktur 

organisasi, tugas dan wewenang analisa masalah sistem berjalan, 

analisa sistem usulan, Use Case Diagram, Deskripsi Use Case, 

Package diagram, Class diagram, Depeloyment diagram, 

Sequence diagram, ERD, transformasi dari ERD ke LRS, LRS, 

tabel, spesifikasi basis data, identifikasi kebutuhan, analisa 

dokumen keluaran, analisa dokumen masukan dan rancangan layar. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi orang banyak. 


