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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era digital ini, kebutuhan manusia akan teknologi dan media 

komunikasi terus mengalami peningkatan. Diantaranya adalah kebutuhan akan 

industri kreatif. Salah satu dari sekian banyak bagian dari industri kreatif ini adalah 

industri fotografi. Era fotografi digital memudahkan photographer untuk 

memahami dunia fotografi lebih luas lagi. Untuk menghasilkan sebuah gambar 

yang bagus, perlu ketajaman insting seorang photographer dalam memadukan skill, 

teknologi, dan juga nilai seni agar foto yang dihasilkan bisa dikomunikasikan 

dengan orang yang melihat foto tersebut. Perkembangan teknologi yang begitu 

pesat menjadikan kebutuhan akan jasa multimedia semakin meningkat.  

Studio Sulthan Production adalah salah satu bisnis dalam bidang industri 

kreatif fotografi dan videografi. Produk yang ditawarkan di studio Sulthan 

Production ini diantaranya jasa foto studio, wedding, prewedding, postwedding 

videoshooting, livestreaming, videotrone dan banyak lainnya membutuhkan jasa 

multimedia dengan kualitas yang baik. Studio Sulthan Production pada umumnya 

masih melakukan transaksi bisnis secara manual melalui tatap muka secara 

langsung ataupun melalui telepon. Tetapi metode itu dirasa tidak cukup efektif, 

karena para pelanggan menginginkan suatu cara pemesanan yang paling mudah. 

Sehingga Studio Sulthan Production harus mengubah pola pemasaran jasa 

multimedia kepada pelanggan. Salah satu kemajuan teknologi adalah internet, 

dengan memanfaatkan internet informasi bisa diperoleh dimana saja dan kapan saja. 

Pelanggan tidak perlu lagi datang ke studio tetapi pelanggan dapat mengakses 

aplikasi website yang disediakan oleh studio Sulthan Production sehingga 

pelanggan tidak lagi melakukan transaksi pemesanan secara langsung. Pencatatan 

pemesanan juga masih dilakukan secara manual dengan mencatat di buku orderan 

sehingga rentan sekali kehilangan data dan seringkali terjadi miss komunikasi antar 

photographer atau videographer yang menyebabkan jadwal pesanan bertabrakan. 
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Dari permasalahan diatas, penulis mencoba membantu Sulthan Production 

dalam hal pembuatan sistem informasi pemesanan jasa multimedia yang ada di 

Sulthan Production, sekaligus mempermudah Sulthan Production dalam mendata 

orderan yang masuk agar tidak terjadi kekacauan pada jadwal pemesanan 

pelanggan. 

 Berdasarkan penjelasan yang diuraikan, maka judul yang penulis ambil 

dalam laporan kuliah praktek ini yaitu “SISTEM INFORMASI PEMESANAN 

JASA MULTIMEDIA PADA SULTHAN PRODUCTION BERBASIS WEB 

DENGAN MENGGUNAKAN METODE WATERFALL”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat Sistem Informasi Pemesanan Jasa Multimedia 

yang terintegrasi dengan database melalui media website ? 

2. Bagaimana membuat Sistem Informasi yang dapat melakukan 

pendataan data pesanan ? 

3. Bagaimana cara agar sulthan production dapat dengan mudah dalam 

mengatur jadwal pesanan dengan jumlah anggota photographer ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih terarah pada pokok permasalahan, maka batasan 

masalah hanya akan membahas pada masalah yang berkaitan pada Sistem Informasi 

Pemesanan Jasa Multimedia antara lain: 

1. Sistem infomasi yang dibangun adalah berbasis website sehingga bisa 

diakses oleh pelanggan dan pihak Sulthan Production. 

2. Sistem informasi ini hanya membahas mengenai sistem pemesanan jasa 

multimedia pada sulthan production. 
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3. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode waterfall 

dengan memanfaatkan UML (unified Modelling Langguange) diagrams 

untuk menggambarkan hasil dari Analisa dan perancangan sistem yang 

dibuat. 

4. Model yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi adalah model 

OOAD (Object Oriented Analisys and Design) 

 

1.4 Manfaat dan Tujuan Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini banyak manfaat yang dirasakan baik oleh 

pihak Sulthan Production maupun penulis yaitu membuat sistem informasi 

pemesanan jasa multimedia agar dapat mempermudah dalam pemesanan jasa serta 

koordinasi antar pihak pelanggan dan photographer.  

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk membantu dan membuat rancangan proses pemesanan jasa 

multimedia di Studio Sulthan Production. 

2. Membuatkan sistem informasi pemesanan jasa multimedia yang diusulkan 

yang terintegrasi dengan database melalui media website yang dapat di 

akses oleh pelanggan dan tim Sulthan Production. 

3. Mempermudah Sulthan Production dalam mengatur jadwal pesanan dengan 

photographer atau videographer. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode waterfall. Untuk 

model yang diterapkan pada penelitian ini menggunkan model berorientasi objek. 

Dalam penelitian ini juga mengunakan alat bantu untuk membuat gambar sistem 

yang sedang dijalankan dan sistem usulan yang memamfaatkan metode waterfall 

yaitu dengan menggunakan UML (unified Modelling Languange) sebagai alat 

bantu. 


