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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pernikahan adalah momen paling penting bagi pasangan pengantin. Peristiwa 

yang diharapkan terjadi sekali seumur hidup ini tentu memerlukan persiapan yang 

sangat matang. Pada umumnya persiapan pernikahan memerlukan banyak tenaga, 

biaya dan pikiran. Persiapan pernikahan yang diurus sendiri terkadang dapat 

menimbulkan masalah-masalah yang tidak terduga. Hal ini dikarenakan banyaknya 

acara dan kebutuhan yang harus diurus sendiri, seperti pertimbangan dalam 

memilih lokasi, menentukan konsep, manajemen waktu, dan vendor yang terlibat.  

Saat ini untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dan terfokus 

khususnya melalui android masih sangat sulit diperoleh di pulau Bangka, maka 

untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan aplikasi untuk memudahkan 

pengguna khususnya calon pengantin yang mencari vendor pernikahan sesuai 

kebutuhan dan keinginan. Dalam kasus ini perlu suatu sistem yang dapat 

mengumpulkan seluruh informasi vendor yang terlibat dalam acara pernikahan. 

Wedding Organizer adalah salah satu startup di bidang Wedding Organizer 

online yang ada di Bangka, saat ini Wedding Organizer bergerak di bilang jasa / 

layanan yang membantu calon pengantin dan keluarganya merencanakan dan 

melaksanakan pesta pernikahan sesuai dengan yang diimpikan. Wedding  

Organizer telah menjalin kerja sama dengan berbagai vendor Venue, Catering, 

Decoration,  Entertainment, MC, Photo and Videographer. Sedangkan dengan 

menghubungkan antara vendor dan calon pengantin akan memberikan kemudahan 

calon pengantin untuk memilih vendor dengan cara menentukan kriteria sehingga 

calon pengantin tidak perlu kebingungan lagi untuk memilih vendor apa yang akan 

digunakan dengan pilihan vendor terbaik sesuai kriteria pilihan dan budget calon 

pengantin. Sehingga dengan cara tersebut dapat memiliki keunggulan bisnis 

dibanding Wedding Organizer lain yang masih menggunakan cara tradisional dan 
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juga dapat mengoptimalkan keuntungan yang didapat dari komisi yang telah 

disepakati dari setiap vendor yang tergabung pada Wedding Organizer yang dipilih 

oleh calon pengantin. 

Solusi yang akan dibuat adalah sebuah aplikasi berbasis android yang sudah 

mencakup semua vendor yang akan terlibat dalam suatu acara pernikahan. Sehingga 

calon pengantin tidak perlu lagi kebingungan untuk memilih vendor mana yang 

terbaik untuk pernikahan calon pengantin. Adapun beberapa referensi penelitian 

terdahulu sebagai acuan, A. Saleh, penelitian berjudul Penerapan Metode Simple 

Multi Attribute Rating Technique Exploiting Rank Dalam Sistem Pendukung 

Keputusan Rekrutmen Asisten Laboratorium Komputer[1]. Zaki Nur Fajri, 

penelitian berjudul Aplikasi Online WeddingOrganizer Berbasis Web 

Menggunakan PHP dan MYSQL[2].  Fachreza Ilham Dwi Cahyu, penelitian 

berjudul Rancang Bangun Aplikasi Penentuan Vendor Pernikahan Untuk Usaha 

Wedding Organizer Menggunakan Metode Smarter Berbasis Web[3]. Ganang Afif 

Rijazim, Yuli Adam Prasetyo, Taufik Nur Adi, penelitian berjudul Pembangunan 

Modul Penawaran pada siapsiapnikah.com dengan Metode Extreme Programming 

dan Konsep Crowdsourcing[4]. A. Priyolistianto, penelitian berjudul Implementasi 

Metode Simple Multi Attribute Rating Technique Exploiting Rank (SMARTER) 

pada Sistem Pendukung Keputusan Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Sekolah[5]. 

Muhammad Anang Ramadhan, Celsa Bella, Mustakim, Rizki Handinata, Aenu 

Niam, penelitian berjudul Implementasi Metode SMARTER Untuk Rekomendasi 

Pemilihan Lokasi Pembangunan Perumahan di Pekanbaru[6]. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan beberapa masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana mempertemukan vendor dan calon pengantin didalam aplikasi? 

2. Bagaimana proses menampilkan paket vendor yang tersedia? 

3. Bagaimana transaksi antara vendor dan client dapat terjadi? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: 

1. Memberikan sebuah kemudahan memilih Wedding Organizer oleh calon 

client. 

2. Memberikan sebuah kemudahan perhitungan biaya acara. 

3. Sebagai sebuah wadah untuk mengembangkan potensi vendor. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Membantu client dalam memilih paket pernikahan sesuai kriteria yang 

diinginkan. 

2. Mengurangi kesalahan dalam perhitungan biaya paket pernikahan. 

3. Meningkatkan peluang vendor untuk mendapatkan pesanan dari client 

 

1.4. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah penelitian laporan ini, maka perlu dibuat pembatasan 

masalah agar hasil system yang dibuat dapat menangani permasalahan yang 

diangkat. Adapun Batasan masalahnya sebagai berikut: 

1. Negosiasi deskripsi paket sesuai request masih dilakukan secara manual  

2. Verifikasi pembayaran masih dilakukan secara manual. 

3. Ruang lingkup nya hanya mencakup pulau Bangka saja. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas laporan penelitian ini, maka materi-materi yang 

tertera pada Laporan Penelitian ini dikelompokkan mejadi beberapa sub bab dengan 

sistematika penyampaian sebagai berikut : 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

Berisi tentang hal umum tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan  pembahasan 

sistem aplikasi Wedding Planner PGK, serta sedikit menjelaskan peralatan 

pendukung dalam perancangan sistem aplikasi berbasis Android.  

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari 3 bagian utama yaitu model pengembangan perangkat 

lunak, metode pengembangan perangkat lunak, dan tools (alat bantu dalam 

analisis dan merancang aplikasi). 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan antara lain: Latar belakang organisasi, struktur organisasi, 

jabaran tugas dan wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis 

hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, dan 

perancangan sistem. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab - bab dan saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan aplikasi. 


