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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Alpine Photography merupakan salah satu komunitas fotografer komersial 

professional yang bekerja sama untuk membangun sebuah brand image dengan 

kualitas yang baik terhadap jasa fotografi yang mereka tawarkan. Alpine 

Photography memiliki spesialisasi di bidang fotografi wedding, pre-wedding, potrait, 

dan catalogue. Hingga saat ini Alpine Photography memiliki garis besar wilayah 

penyediaan jasa, terutama di Bangka Belitung yaitu kota Pangkalpinang. Alpine 

Photography ini telah memiliki ratusan portofolio yang dibuat di dalam maupun di 

luar dari wilayah penyediaan jasa mereka tersebut. 

  Proses bisnis yang terdapat pada Alpine Photography tidak luput dari berbagai 

permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Proses pemesanan saat ini yang 

dilakukan client yaitu dengan menggunakan media sosial messenger atau email ke 

akun resmi Alpine Photography. Pihak Alpine Photography pun tidak dapat secara 

langsung menerima tawaran proyek yang datang dari setiap client, namun harus 

melakukan proses koordinasi terlebih dahulu dengan fotografer anggota komunitas 

yang berada di region atau kota yang di pesan oleh client perihal jadwal pemotretan. 

Apabila fotografer yang di hubungi oleh pihak Project Manager tersebut memiliki 

kegiatan lain pada tanggal yang di pesan oleh client, maka Project Manager akan 

mencoba menghubungi fotografer anggota yang lainnya yang dapat mengerjakan 

proyek tersebut. Proses koorinasi ini pun dilakungan dengan menggunakan media 

social messenger atau email. Adanya pembatas-pembatas wilayah penyediaan jasa ini 

menyebabkan banyak waktu dan resource yang terbuang hanya untuk melakukan 

proses koordinasi serta menimbulkan rasa kurang nyaman yang dirasakan oleh aktor-

aktor yang terlibat di dalam proses bisnis Alpine Photography. maka dalam 

mengikuti perkembangan jaman Alpine photography harus mampu memanfaatkan 

teknologi informasi, agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya Akan tetapi 
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sistem yang berjalan di Alpine Photography meliputi proses promosi, pemesanan 

jasa, penjadwalan fotografer, dan penggajian karyawan dirasa kurang maksimal. 

  Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu dibuat suatu perancangan sistem 

informasi pemesanan jasa fotografi yang terkomputerisasi. Diharapkan kegiatan 

pemesanan jasa fotografi seperti promosi, pemesanan jasa, manajemen proyek dan 

penggajian dapat berjalan lebih baik. Berdasarkan uraian diatas, penulis termotivasi 

untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan pemesanan jasa fotografi. 

Alpine Photography sebagai salah satu usaha yang bergerak dibidang jasa 

fotografi tentunya harus ditunjang oleh hal tersebut, hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen. Kepuasan konsumen dengan 

pelayanan yang baik tentu diperlukan sebuah tools yaitu aplikasi yang dapat 

mensupport hal tersebut, dan penulis mencoba untuk melakukan penelitian tentang 

hal ini dengan mengambil tema bahasan aplikasi jasa fotografi. Dengan mengunakan 

waterfall model dalam pengembangan perangkat lunaknya. Berdasarkan uraian 

diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan 

pemesanan jasa fotografi yang diberi judul “Rancangan Sistem Informasi 

Pemesanan Jasa Fotografi Berbasis Web di Alpine Photography 

Pangkalpinang”.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah 

maka permasalahan yang ada akan dikasi serta penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana system pemesanan jasa yang berjalan pada Alpine Photography. 

2. Bagaimana perancangan system informasi pemesanan jasa berbasis web yang 

nantinya akan diterapkan pada Alpine Photography. 

3. Bagaimana pengujian dari program system informasi pemesanan jasa 

fotografi pada Alpine Photography. 
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4. Bagaimana implementasi system informasi pemesanan jasa berbasis web pada 

Alpine Photographhy. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari system informasi pemesanan jasa fotografi di 

Alpine Photography antara lain : 

1. Sistem informasi yang dibangun adalah berbasis web sehingga bisa di akses 

oleh konsumen dan pihak Alpine Photography. 

2. Setiap karyawan memiliki hak akses yang berbeda, untuk pihak manajemen 

dapat mengatur penjadwalan fotografer hanya bias melakukan pengecekan 

jadwal proyek. 

3. Sistem informasi ini hanya membahas mengenai system pemesanan jasa 

manajemen proyek dan pengajian di Alpine Photography. 

4. Pembayaran pemesanan jasa fotografi di Alpine Photography menggunakan 

pembayaran melalui setor tunai atau transfer rekening. Status pembayaran 

akan terganti jika konsumen sudah melakukan pembayaran dan melakukan 

konfirmasi . Selanjutnya konsumen dapat mencetak invoice bukti 

pembayaran. 

5. Jumlah uang yang di bayarkan di sini hanya merupakan uang biaya paket. 

Pihak manajemn akan membuat kesepakatan dengan konsumen apabila 

nantinya ada biaya-biaya tambahan diluar paket yang sudah di pilih. 

6. Bagi konsumen yang telah memesan jasa fotografer pada Alpine Photography 

namun tidak membayar uang muka sebesar 30% paling lambat 1x24 jam 

setrlah pemesanan dikonfirmasi maka pemesanan dibatalkan. 

7. Penanggung jawab proyek memilih sendiri anggota/tim proyeknya. 

8. Dalam system ini terdapat update jadwal seluruh penanggung jawab 

proyek,fotografer dan kru sehingga tidak akan ada jadwal yang bentrok. 

9. Gaji setiap karyawan tergantung dari proyrk yang dikerjakan karyawan 

tersebut. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan adalah suatu usaha yang hendak dicapai dari awal terfokusnya 

sedangkan manfaat adalah hasil yang didapat setelah tujuan tercapai. Adapun tujuan 

dan manfaat dari dilakukannya penulisan ini adalah sebagai berikut: 

 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana system pemesanan jasa fotografi yang berjalan 

pada Alpine Photography. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perancangan sistem informasi pemesanan jasa 

berbasis web yang nantinya akan diterapkan pada Alpine Photography. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengujian dari program system informasi 

pemesanan jasa berbasis web pada Apline Phtography. 

4. Untuk mengetahui bagaimana implementasi system informasi pemesanan jasa 

fotografi berbasis web pada Alpine Photography.  

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Client Alpine Photography 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan oleh pihak Alpine Photography. 

2. Bagi Fotografer Alpine Photography 

Dengan penelitian ini diharapkan fotografer Alpine Photography bisa 

mendapatkan informasi mengenai client, jadwal dan lokasi pemotretan setiap 

saat ketika dibutuhkan. 

3. Bagi Project Manager Alpine Photography 

4. Project Manager Alpine Photography dengan mudah dapat mengakses 

informasi mengenai detail proyek yang diajukan oleh client, memilih 
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fotografer yang akan mengerjakan proyek tersebut, serta mengubah status 

pembayaran. 

 

 

 

1.5  Sistematika Penelitian 

 Sistematika penelitian menggambarkan urutan materi penelitian yang ditulis 

secara urut, mulai bab 1 sampai bab terakhir.  Proposal penelitian ini mempunyai 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan sistem, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab II berisi tinjauan pustaka, menguraikan teoriteori yang mendukung 

judul, dan mendasari pembahasan secara detail. Landasan teori dapat 

berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu 

atau masalah yang diteliti. Pada bab ini juga dituliskan tentang tool yang 

digunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk keperluan penelitian serta 

teori-teori pendukung lainnya yang berkaitan dengan sistem yang dibahas. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III berisi tentang model, metodologi serta tool yang digunakan dalam 

pengembangan sistem yang dibutuhkan. Serta fungsi yang terdapat di 

dalamnya seperti proses bisnis berjalan Unified Modeling Language 

(UML), activity diagram, usecase diagram, package diagram, class 

diagram, dan sequence diagram. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab IV ini menjelaskan secara rinci mengenai rancangan sistem yang akan 

diusulkan. Rancangan tersebut terdiri dari rancangan basis data yaitu 
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tinjauan organisasi, analisa proses bisnis, analisa proses berjalan yang 

digambarkan dalam activity diagram, analisa dokumen keluaran, analisa 

dokumen masukan, identifikasi kebutuhan, use case diagram,dan deskripsi 

use case. Entity Relationship Diagram(ERD), Transformasi Diagram ER 

ke Logical Record , Logical Record Structure(LRS), Tabel, Spesifikasi 

Basis Data, serta Rancangan Layar. 

BAB V PEMBAHASAN 

Bab V ini merupakan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya 

dan juga saran-saran dari peneliti.  

 


