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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Wedding Organizer merupakan suatu hal yang sangat berperan penting 

dalam suatu pernikahan karena banyak sekali pasangan pengantin yang sangat 

mendamba-dambakan mendapatkan Wedding Organizer yang sesuai dengan apa 

yang mereka inginkan. Calon pasangan pengantin terkadang mengalami sedikit 

kendala mengenai informasi Wedding Organizer yang mereka inginkan karena 

berhalangan dengan jarak dan waktu yang tidak efisien. Dengan adanya sistem 

informasi berbasis website hal tersebut mempermudah calon pasangan pengantin 

dalam mendapatkan informasi perihal paket-paket pernikahan yang disediakan 

oleh Wedding Organizer tersebut.  

Wedding Organizer Deni Mustika Raja adalah salah satu Wedding 

Organizer yang sangat terkenal di daerah Toboali Kabupaten Bangka Selatan. 

Nama Wedding Organizer ini sudah sangat melambung tinggi dikalangan 

masyarakat Bangka Belitung terkhususnya kota Toboali Kabupaten Bangka 

Selatan. Karena Wedding Organizer ini selain memberikan paket perlengkapan 

pernikahan dengan harga yang lumanyan tinggi tetapi kualitas yang mereka 

berikan tidak diragukan lagi terbukti pendiri dari Wedding Organizer ini sudah 

banyak sekali mendapatkan penghargaan di bidang yang mereka geluti. 

Walaupun Wedding Organizer Deni Mustika Raja ini sudah banyak 

dikenal oleh masyarakat Bangka Bangka Belitung dengan kualitas yang sudah 

tidak bisa diragukan lagi. Tetapi, Wedding Organizer ini mengalami kendala 

apabila ada masyarakat yang ingin menggunakan jasa mereka terkhususnya untuk 

masyarakat yang tinggal diluar Kabupaten Bangka Selatan, mereka hanya bisa 

mendapatkan informasi melalui via telephone, whatsapp, dan juga datang 

langsung ke gallery mereka. Tetapi apabila mereka ingin datang langsung ke 

gallery dari Wedding Organizer Deni Mustika Raja maka mereka para calon 

konsumen harus  membuat perjanjian terlebih dahulu untuk melalukan pertemuan, 

dan hal tersebut sangatlah tidak efisien dan memakan waktu yang sangat lama. 
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Berdasarkan masalah yang dihadapi oleh Wedding Organizer. Deni 

Mustika Raja maka penulis ingin membuat sistem informasi berbasis website 

supaya mempermudah kedua belah pihak seperti staff dari Wedding Organizer 

dan konsumen untuk menjangkau sekaligus mendapatkan informasi terkait dengan 

paket-paket perlengkapan pernikahan yang disediakan Wedding Organizer Deni 

Mustika Raja berbasis website. Untuk menyelelesaikan sistem informasi yang 

akan penulis rancang maka penulis menggunakan metode FAST(Framework For 

The Application Of Systems Thinking). Judul yang penulis tetapkan adalah 

“SISTEM INFORMASI PENYEWAAN WEDDING ORGANIZER PADA 

DENI MUSTIKA RAJA BERBASIS WEBSITE DENGAN MODEL FAST”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka 

dari itu rumusan masalah yang di hasilkan adalah : Bagaimana cara membangun 

sistem informasi berbasis website sebagai media transaksi penyewaaan Wedding 

Organizer Deni Mustika Raja ? 

 

1.3  Batasan Masalah 

  Dengan keterbatasan waktu yang ditentukan, penulis menjelaskan batasan 

masalah yang menjadi kendala dari Wedding Organizer Deni Mustika Raja 

sebagai berikut : 

1. Sistem informasi berupa website ini hanya dikhususkan untuk masyarakat 

Bangka Belitung untuk melakukan transaksi penyewaan Wedding 

Organizer Deni Mustika Raja. 

2.      Sistem informasi berupa website ini tidak hanya bisa menyewakan 

peralatan wedding saja, tetapi bisa lamaran, khitanan, dan ulang tahun. 

1.4   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

  Pembuatan laporan dan juga sistem informasi berbasis website ini 

mempunyai tujuan dan juga manfaat sehingga mempermudah penulis dan juga 

pembaca dalam melihat tujuan dan manfaat penelitian : 

Tujuan : 
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1.       Untuk memberikan edukasi tentang pengetahuan IT kepada masyarakat 

yang belum mengenal lebih dalam terhadap kemajuan dari teknologi 

informasi dan komunikasi dengan terciptanya sistem informasi berbasis 

website. 

2.       Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat karena dengan memanfaatkan 

kemajuan teknologi bisa berdampak besar bagi kemajuan dalam berbisnis 

termasuk dalam mempromosikan Wedding Organizer Deni Mustika Raja 

itu sendiri. 

3.       Untuk memajukan usaha yang sudah dijalankan oleh Wedding Organizer 

Deni Mustika Raja dalam menyediakan jasa sewa perlengkapan Wedding 

dengan cara memasukan paket-paket yang disediakan kedalam website 

yang nantinya akan berguna dalam proses promosi. 

Manfaat Penelitian : 

1.      Dengan adanya sistem informasi berbasis website mempermudah Wedding 

Organizer  Deni Mustika Raja dalam mempromosikan paket-paket tersedia 

dalam Wedding Organizer mereka dengan cara mempromosikannya 

melalui website. 

2.    Para calon konsumen lebih mudah melihat apa  saja paket-paket yang 

disediakan dari Wedding Organizer Deni Mustika Raja dengan cara 

mengakses alamat website dari Wedding Organizer tersebut 

3. Meningkatkan konsumen dari Wedding Organizer karena dengan adanya 

sistem informasi berupa website itu bisa meningkatkan pendapatan 

Wedding Organizer Deni Mustika Raja. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan dalam pembuatan sistem pada laporan skripsi ini 

terbagi menjadi beberapa bagian bab, Guna memaparkan penjelasan pada skripsi 

ini dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang ditentukan. Karena dengan 

adanya sistematika penulisan bisa mempermudah penulis dan juga pembaca dalam 

memahami informasi yang terkandung dalam laporan skripsi ini. Maka 

sistematika penulisan laporan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat informasi tentang pendahuluan  yang 

mendeskripsikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II            : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjabarkan hal mengenai teori-teori umum yang 

menyokong judul untuk menjelaskan secara terperinci mengenai 

teori-teori yang akan dipakai nantinya dalam proses penyelesaian 

pembahasan penyusunan laporan skripsi. 

BAB III          : METODOLOGI PENELITIAN 

Bagian bab ini menjelaskan tentang metodologi apa yang dipakai 

dalam proses perancangan sistem informasi dan penyelesaian 

laporan skripsi. Yang dimana dalam metodologi ini terdiri dari 

model dan tools yang nantinya akan diterapkan dalam proses 

penyelesaian sistem informasi dan skripsi. 

BAB IV          : PEMBAHASAN 

Pada bagian bab ini berisikan secara menyeluruh representasi 

secara konvensional yang terdiri dari struktur organisasi,tugas dan 

wewenang, analisa proses bisnis, activity diagram sistem berjalan, 

analisa masukan, analisa keluaran, identifikasi kebutuhan dan 

lain-lainnya. 

BAB V           : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan juga saran yang 

penulis petik pada perancangan sistem informasi yang dibuat. 


