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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha dalam pelayanan jasa penyewaan alat pesta menawarkan berbagai 

macam produk dari waktu ke waktu mulai berkembang. Saat ini peminat terhadap 

penyewaan alat pesta semakin meningkat, terlihat dari musim acara pesta seperti 

acara sekolah, ulang tahun, acara pernikahan dan acara lainnya. Konsumen yang 

biasanya mencari informasi tentang penyewaan alat pesta dan mendatangi 

langsung ketempat untuk memesan barang. 

Heri Party adalah salah satu jenis layanan jasa yang berada di 

Pangkalpinang yang bergerak dibidang jasa PenyewaanAlat Pesta.Heri Party 

didirikan oleh Bapak Hasmul Fitri sejak tahun 2015, yang beralamat di jalan 

Angsana II Prumnas Bukin Merapin, Pangkalpinang. Heri Party menyediakan 

peralatan alat sewa pesta seperti kursi & meja tamu ,kipas angin, piring rotan, 

perlengkapan alat catering dan lain-lain.  

Heri Party yang bergerak di bidang jasa yang masih menerapkan layanan 

pemesanan secara manual, mempromosikan hanya dari mulut-kemulut dan untuk 

mengetahui informasi konsumen harus datang langsung atau menghubungi lewat 

WhatsApp atau nomor telepon untuk melakukan pemesanan yang proses 

pencatatan data konsumennya masih menggunakan media kertas,konsumen 

menetapkan tanggal untuk penyewaan barang dan jika tanggal yang diinginkan 

tidak bentrok dengan konsumen lain maka barang dapat disewakan di tanggal 

tersebut jika bentrok dapat diganti dengan tanggal yang lain atau di cancel, 

konsumen membayar melalui pembayaran uang muka/cash, atau melalui tranfer 

bank yang harganya telah ditentukan oleh Heri Party, kemudian data tersebut 

disimpan. 

Untuk meningkatkan pemesanan jasa Heri Party oleh konsumen yang dapat 

dilakukan dimana saja dan kapan saja secara online serta memberikan pelayanan 

yang lebih baik dari sebelumnya.Karena itu dibutuhkan sebuah sistem berbasis 



 

2 
 

website yang dapat mengatasi hal ditersebut, sehingga dapat mempermudah Heri 

Party dalam meningkatkan pemasaran serta layanan di Heri Party Pangkalpinang. 

Berdasarkan masalah yang ada dan latar belakang yang dijelaskan, maka 

penulis ingin membuat sistem informasi berbasis website supaya mempemudah 

kedua pihak seperti dari pihak Heri Party dan konsumen untuk menjangkau 

sekaligus mendapatkan informasi terkait dengan perlengkapan alat pesta yang 

disediakan Heri Party berbasis website. Untuk menyelesaikan sistem nformasi 

yang akan penulis rancang maka penulis menggunakan metode FAST(Framework 

For The Application Of Systems Thinking). judul yang ditetapkan 

adalah“SISTEM INFORMASI PENYEWAAN ALAT PESTA PADA HERI 

PARTY PANGKALPINANG BERBASIS WEB” 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Dalam rangkaian latar belakang masalah diatas maka penulis dapat 

merumuskan beberapa masalah yaitu : Bagaimana membangun sistem informasi 

berbasis website sebagai media transaksi Penyewaan Alat Pesta Heri Party? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian penulis membatasi beberapa permasalahan 

pada Heri Party yang mencakup : 

 

1. Sistem informasi yang akan dirancang meliputi harga dan proses penyewaan 

alat pesta secara online, mulai dari penyewaan sampai menentukan jangka 

waktu pemakaian pada Heri Party. 

2. Hanya terkait dengan jasa yang ditawarkan dan penyewaan barang pada 

Heri Partyuntuk penyewanya. 

3. Sistem pembayaran hanya dapat dilakukan secara online atau nomor 

rekening yang tertera di website. 

4. Hanya terkait penyewaan online pada Heri Party. 

5. Hanya terkait pembayaran cash/tranfers. 
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6. Sistem informasi berupa website ini hanya dikhususkan untuk masyarakat 

Bangka Belitung untuk melakukan transaksi Penyewaan Alat Pesta Heri 

Party. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Pembuatan laporan dan juga sistem informasi berbasis website ini 

mempunya tujuan dan juga manfaat sehingga mempermudah penulis dan juga 

pembaca dalam melihat tujuan dan manfaat penelitian : 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk memberikan edukasi tentang pengetahuan IT kepada masyarakat 

yang belum mengenal lebih dalam terhadp kemajuan dari teknologi 

informasi 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 pelayanan jasa penyewaan alat pesta Heri 

Party itu sendiri. 

3. Untuk memajukan usaha yang sudah dijalankan oleh Heri Party dalam 

menyediakan jasa sewa perlengkapan alat pesta dengan cara memasukan 

peralatan pesta yang disediakan kedalam website yang nantinya akan 

berguna dalam promosi.  

1.4.2. Manfaat Penelitian : 

1. Dengan adanya sistem informasi berbasis website mempermudah 

Penyewaan Alat pesta Heri Party dalam mempromosikan peralatan pesta 

yang tersedia dalam Penyewaan Alat Pesta Heri Party dengan cara 

mempromosikannya melalui website. 

2. Pada calon konsumen lebih mudah melihat apa saja peralatan yang 

disediakan dari Penyewaan Alat Pesta Heri Party dengan cara mengakses 

alamat website dari Penyewaan Alat Pesta tersebut. 

3. Meningkatkan konsumen dari Penyewaan Alat Pesta karena dengan adanya 

sistem informasi berupa website itu bisa meningkatkan pendapatan 

Penyewaan Alat Pesta Heri Party. 
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1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika peulisan 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 penulisan dan juga pembaca 

dalam memahami informasi yang terkandung dalam laporan skripsi ini maka 

sistematika penulisan laporan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

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 : METEDOLOGI 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 dala proses 

penyelesaian sistem informasi dan skripsi. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

pada bagian bab ini berisikan secara menyeluruh representasi 

secara konversial yang terdiri dari struktur organisasi, tugas dan 

wewenang, analisa proses bisnis, activity diagram sistem berjalan, 

analisa masukan, analisa keluaran, identifikasi kebutuhan dan 

lain-lainnya. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan juga saran yang 

penulis petik pada perancangan sistem informasi yang dibuat. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang sumber-sumber atau buku-buku yang menjadi 

referensi atau acuan dalam penyusunan skripsi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


