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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Era modernisasi saat ini kian menunjukkan bahwa kemajuan teknologi 

begitu pesat terjadi di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Sepertinya 

kebutuhan akan teknologi pada saat ini sudah menjadi hal yang penting, maka 

semestinya teknologi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media untuk 

mempermudah segala aktivitas manusia. Adapun manfaat penggunaan teknologi 

ini adalah untuk mempermudah, membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan 

efisien. Contohnya dalam dunia bisnis, teknologi dapat dijadikan sebagai media 

periklanan produk. Selain itu dengan adanya teknologi, maka dapat dibuat suatu 

sistem untuk memudahkan dalam memanage setiap sub-sub pekerjaan. Di sisi 

lain, teknologi juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menumbuh kembangkan 

suatu usaha atau bisnis. 

  Suatu bisnis yang dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi 

semestinya dapat tumbuh dengan optimal, tak terkecuali dengan bisnis wedding 

organizer. Wedding organizer merupakan salah satu bisnis yang berkembang 

cukup pesat khususnya di lingkungan padat penduduk. Bisnis ini biasanya 

menawarkan berbagai jasa, sewa produk, serta pengadaan barang yang berkaitan 

dengan acara pernikahan. Jika dilihat dari perkembangan dunia bisnis wedding 

organizer di Indonesia khususnya pulau Bangka Belitung, peluang bisnis ini 

sangat menjanjikan jika dikemas dengan penggunaan teknologi yang tepat guna. 

Namun ironisnya, tidak begitu banyak bisnis wedding organizer yang ada saat ini 

menggunakan sistem seperti itu, apalagi di wilayah pedesaan yang tidak padat 

penduduk.  

  Karmina Rias Pengantin merupakan salah satu pemilik usaha bisnis yang 

bergerak dibidang pelayanan wedding organizer yang ada di desa Tempilang. 

Namun owner Karmina Rias Pengantin belum mengaplikasikan teknologi dalam 

bisnisnya. Padahal jika dilihat dari minat masyarakat terhadap bisnis beliau cukup 

bagus perkembangannya. Selama ini beliau hanya memanfaatkan media sosial 
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sebagai alat untuk mempromosikan usaha yang ia miliki. Tak terkecuali dengan 

sistem pekerja yang turut membantu beliau dalam melancarkan usaha tersebut 

dapat dikatakan kurang baik. Pencatatan data penyewa tidak tercatat dengan baik, 

kesulitan dalam pencarian dokumen transaksi pemesanan paket hingga proses 

pelaporannya.  

 Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menjadikan Karmina Rias 

Pengantin sebagai objek penelitian dengan judul “Sistem Informasi Booking 

Paket Pernikahan Berbasis Web : Studi Kasus Karmina Rias Pengantin”. 

Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memudahkan pihak Karmina Rias 

Pengantin dalam memberikan informasi atau mempromosikan usahanya secara 

terkomputerisasi dan turut memudahkan konsumen untuk mengetahui harga serta 

apa saja yang ditawarkan pada Karmina Rias Pengantin. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas 

maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merubah sistem penyewaan yang masih manual (masih 

menggunakan kertas) ke sistem yang terkomputerisasi? 

2. Bagaimana merancang sebuah sistem informasi booking paket pernikahan 

yang lebih mudah, efektif dan efisien pada Karmina Rias Pengantin? 

3. Bagaimana memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen terkait 

dengan paket pernikahan serta barang yang di tawarkan oleh Karmina Rias 

Pengantin? 

4. Bagaimana mengimplementasikan sistem informasi booking paket pernikahan 

dengan menggunakan metode RAD? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :    

1. Ruang lingkup pembuatan sistem informasi hanya di lakukan pada Karmina 

Rias Pengantin saja. 
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2. Hanya terkait dengan jasa yang ditawarkan seperti penyewaan baju 

pernikahan, rias pengantin, dekorasi, tenda, meja, kursi dan peralatan makan. 

3. Menampilkan informasi terkait paket atau satuan perlengkapan pernikahan 

beserta harganya serta informasi peralatan pernikahan yang masih tersedia. 

4. Proses pemesanan diatur oleh sistem.  

5. Model pengembangan yang digunakan adalah RAD (Rapid Application 

Development), dan hanya sampai pada tahap construction saja. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Merancang dan membuat sistem informasi booking paket pernikahan sehingga 

bisa memudahkan proses penyewaan dan pembuatan laporan. 

2. Memberikan kemudahan bagi Karmina Rias Pengantin dalam pencarian data 

penyewaan serta mencegah resiko kerusakan/kehilangan data. 

3. Meningkatkan kinerja pelayanan kepada konsumen.  

4. Merancang sebuah website informasi yang bisa menjadi media promosi yang 

luas dan menarik untuk Karmina Rias Pengantin serta mampu menampilkan 

informasi terkait dengan paket pernikahan serta harga yang ditawarkan. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

  Dalam perancangan sistem ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat 

bagi berbagai elemen diantaranya : 

1. Bagi Penulis 

 Penulis dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki, yang telah 

didapat dibangku perkuliahan dalam perancangan sistem informasi booking 

paket pernikahan pada Karmina Rias Pengantin. 

2. Bagi Konsumen 

 Konsumen bisa mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal, informasi 

secara lebih mudah dan lebih jelas mengenai paket pernikahan yang 

ditawarkan. 
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3. Bagi Karmina Rias Pengantin 

 Memudahkan pihak Karmin Rias Pengantin dalam mempromosikan 

usahanya serta mempermudah dalam proses penyewaan paket pernikahan 

dan rekapitulasi penyewaan. 

4. Bagi Akademik 

 Dapat diajadikan referensi bagi mahasiswa yang ingin menyusun laporan 

tugas akhir yang berkaitan dengan topik yang penulis ambil. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

        Penyusunan laporan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, dan setiap bab 

berisi tentang uraian-uraian mengenai pemecahan masalah secara berurutan. 

Adapun sistematika penulisan laporan ini sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini membahas tentang tinjauan umum atau uraian teori-teori yang 

mendukung judul secara detail dari objek penelitian dimana terdapat 

kutipan dari buku-buku, sumber internet maupun sumber referensi 

lainnya yang mendukung pembuatan laporan penelitian yang dibahas. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas mengenai metodologi penelitian, mulai dari 

model pengembangan sistem informasi, metode penelitian 

pengembangan sistem sampai alat bantu atau tools pengembangan 

sistem yang digunakan. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang tinjauan umum objek penelitian mulai dari 

sejarah, struktur organisasi, tugas dan wewenang, Analisa Proses 

Bisnis, Analisa Masukan dan Keluaran Sistem Berjalan, Activity 
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Diagram, Identifikasi Kebutuhan, Package Diagram, Use Case 

Diagram, Deployment Diagram, Rancangan Basis Data (ERD, 

Transformasi diagram ERD ke LRS, LRS dan tabel), Spesifikasi Basis 

Data, Rancangan Dokumen Usulan, Struktur Tampilan, Rancangan 

Layar dan Sequence Diagram. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang 

diharapkan penulis agar tugas akhir ini menjadi lebih sempurna 

dimasa yang akan datang. 

 


