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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Fotografi adalah perpaduan seni dan teknologi, berbagai nilai estetika yang 

tidak tercakup dalam teknologi fotografi harus diselaraskan dengan proses teknis 

dan unsur-unsur yang menjadikan hasil dari seni fotografi menjadi hidup dan 

memberikan keindahan visualnya. Pengertian mengenai fotografi bahwa fotografi 

adalah sajian kombinasi visual yang jelas, mencolok, dan menarik dengan maksud 

menarik perhatian. Salah satu unsur yang menjadikannya terlihat indah dan menarik 

adalah vendor fotografi yang mengambil gambar dari seni fotografi itu sendiri. 

 Visuelism sudah berdiri sejak 2018 beranjak dari mendokumentasikan acara 

ulang tahun anak remaja yang lebih sering dikenal dengan istilah sweet seventeen 

dan mendokumentasikan wedding. Namanya mulai dikenal pada kalangan luas 

karena seiring mengerjakan proyek-proyek sehingga banyak yang 

merekomendasikan menggunakan Visuelism. Kepercayaan client sangat 

diandalkan oleh Visuelism, sebagian besar client Visuelism menjadi rekan bisnis 

mereka saat ini, memberikan proyek-proyek baru yang dapat membuat Visuelism 

berkembang semakin luas.  

 Media promosi yang sering digunakan Visuelism adalah melalui sosial 

media seperti Instagram, Facebook, Whatsapp, dibantu oleh rekan-rekan dekat 

dalam penyebarluasan promosi dan mengikuti event wedding fair. Media promosi 

sosial memiliki keunggulan yang memiliki massa begitu luas dari semua kalangan 

dan dimanapun lokasinya. Sehingga ketika memiliki client yang berada diluar kota.  

 Visuelism perlu menambahkan media promosi dan informasi berupa 

aplikasi android, karena dengan adanya aplikasi android pelanggan bisa 

bertransaksi dengan aman dan tidak merasa khawatir dalam melakukan transaksi. 

Aplikasi android dapat memuat banyak informasi sehingga client bisa mendapatkan 

semua informasi tentang Visuelism hanya pada satu aplikasi yang mana akan lebih 

professional dengan adanya aplikasi Android.  
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Penelitian yang terkait dengan pemesanan jasa fotografi yaitu penelitian 

yang dilakukan oleh[1] yang berjudul “Analisis Perancangan Pemesanan Makanan 

Menggunakan Smartphone Berbasis Android”, penelitian yang di lakukan oleh[2] 

yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan Jasa Perbaikan Komputer , 

Laptop , dan Smartphone Berbasis Android”, penelitian yang di lakukan oleh[3] 

yang berjudul “Aplikasi Crowdsource Pencarian Jasa Fotografer Videografer 

Berbasis Android”, penelitian yang di lakukan oleh[4] yang berjudul “Aplikasi 

Pemesanan Tiket Bus Berbasis Android (Study Kasus: Pt. Als Terminal Pasar X 

Tanjung Beringin”,  penelitian yang dilakukan oleh[5] dengan judul “Aplikasi 

Pemesanan Jasa Cukur Rambut Berbasis Android”. 

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, peneliti akan merancang sebuah 

aplikasi untuk Visuelism berbasis android untuk client sehingga dapat 

mempermudah mendapatkan informasi tentang Visuelism dan adanya proses 

transaksi yang terpercaya dengan judul “Aplikasi Pemesanan Jasa Fotografi 

Berbasis Android di Visuelism”. Aplikasi ini dibuat agar client juga akan merasa 

aman dalam hal transaksi dan memudahkan mendapatkan informasi lebih detail. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Sudah dapat diketahui dari uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk mendapatkan 

informasi yang lengkap dan cepat tentang jasa fotografi? 

2. Bagaimana cara melakukan transaksi terhadap pelanggan yang berada diluar 

kota? 

3. Bagaimana cara memberikan kepuasan tentang pengguna aplikasi pemesanan 

jasa fotografi berbasis android di Visuelism? 
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1.3. Batasan masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, 

maka didapatkan batasan masalah, yaitu : 

1. Aplikasi yang ditujukan hanya berkaitan dengan paket jasa fotografi, 

2. Mengirimkan bukti pembayaran melalui Whatsapp, 

3. Konfirmasi pembayaran dilakukan admin di halaman web admin, 

4. Login hanya bisa dilakukan melalui registrasi terlebih dahulu, 

5. Percakapan aplikasi dilakukan di Whatsapp, dan 

6. Apabila sudah mendaftar, username akun tidak bisa diganti. Kecuali 

permintaan pergantian password. 

7. Aplikasi dapat dijalankan di Android versi 5.0 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi yang lebih lengkap dan cepat dengan menggunakan 

aplikasi Android, 

2. Memberikan kemudahan akses pemesanan aplikasi jasa fotografi berbasis 

android di Visuelism berbasis android bagi client yang berada diluar kota, 

dan 

3. Memberikan kesan professional dan ekslusif kepada client tentang kepuasan 

pelanggan 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Memperkuat media promosi Visuelism  

2. Mempermudah akses informasi tentang Visuelism. 

3. Menambah kepuasan client terhadap Visuelism.  

4. Informasi yang diberikan aplikasi pemesanan jasa fotografi di Visuelism 

lebih lengkap dan jelas. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistem penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran pembagian bab 

- bab dalam laporan skripsi ini, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tentang penjelasan dan uraian secara teori yang 

menjelaskan tentang teori-teori yang mendukung dalam perencanaan 

dan pembuatan aplikasi, mulai dari perencanaan konsep, langkah-

langkah dasar dan teknik penyajian aplikasi. Bab ini menjelaskan 

tentang tools software yang digunakan untuk keperluan penelitian.  

BAB III  METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai model pengembangan 

perangkat lunak yang digunakan, metode penelitian dan tools atau alat 

bantu merancang aplikasi. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi definisi masalah, pemecahan masalah, analisa hasil 

solusi, analisa kebutuhan sistem, perancangan sistem, model, metode, 

tools, pengembangan perangkat lunak dan juga membahas hasil 

aplikasi yang dibuat. 

BAB V PENUTUP  

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan aplikasi 

yang telah dibuat dan pengembangannya untuk lebih lanjut. 

 


