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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Insom Fotography adalah sebuah perusahaan seni berbagai ekpresikan 

maupun komunikasi, merekam suatu moment dalam bentuk gambar. Berbagai 

jasa fotographi dan video yang ditawarkan kepada klien meliputi foto 

wedding, Prewedding, aqiqah, dan lain-lain. Insom Fotography didirikan 

pada tahun 2017 yang beralamat pada Jalan Usada No. 282 Kecamatan 

Rangkui, Kelurahan Keramat. 

 Pelayanan menjadi salah satu kegiatan yang masih menjadi kendala 

utama pada Insom Fotography dikarenakan masih menggunakan proses 

pencatatan data seperti pemesanan foto untuk melihat paket dalam  

pemesanan foto yang manual, dan catatan data member dengan menggunakan 

catatan dalam android sehingga sering terjadi kesalahan dalam proses 

pemesanan dan pengelolaan data yang kurang efektif dan data tersebut 

dikhawatirkan hilang karena sistem penyimpanan file belum ada penempatan 

penyimpanan file tersebut, sehingga menyulitkan untuk melakukan pencarian 

data dan melakukan proses transaksi masih dilakukan secara manual sehingga 

membutuhkan waktu yang sangat lama. 

 Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang dimiliki oleh Insom 

Fotography diatas mendorong penulis untuk membuat skripsi yang berjudul 

“SISTEM INFORMASI JASA FOTOGRAFI BERBASIS WEB  PADA 

INSOM FOTOGRAPHY”. 

 Sistem informasi ini dikembangkan dengan menggunakan metode 

Rapid Application Development (RAD) dengan tahapan : Perencanaan 

Kebutuhan, Desain Sistem, proses pengembangan dan Implementasi. 

 



 

2 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah skripsi yang telah diuraikan di latar belakang, 

berikut ini adalah rumusan masalahnya : 

1. Bagaimana menyediakan aplikasi yang mampu menyediakan form proses 

pemesanan jasa foto pada Insom Fotography? 

2. Bagaimana cara membangun proses pemesanan sistem informasi fotografi 

yang berbasis web secara efektif dan efesien?   

 

1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan pokok pembahasan masalah diatas, maka penulis membatasi 

ruang lingkup masalah guna menghindari topik pembahasan keluar dari topik 

yang dibicarakan, agar penyusunan dan pembahasan dapat dilakukan secara 

terarah dan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu 

diterapkan batasan-batasan masalah yang dihadapi. Berikut ini adalah batasan 

masalah atau ruang lingkup skripsi :  

1. Sistem informasi web yang dibangun adalah berbasis web yang bisa 

diakses oleh member dan admin Insom Fotography. 

2. Sistem informasi hanya membahas tentang Proses pemesanan jasa foto 

dalam Insom Fotography. 

3. Sistem informasi hanya membahas tentang proses Proses pembayaran. 

4. Sistem informasi ini hanya membahas tentang laporan pemasukan. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dari uraian tentang pokok pembahasan di atas ada beberapa tujuan yang 

ingin dicapai melalui penelitian ini, sedangkan manfaatnya didapatkan setelah 

tujuan tercapai. Berikut tujuan dan manfaat dilakukannya penulisan ini, 

sebagai berikut : 
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1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk merancang serta mendesain sistem informasi berbasis web pada 

Insom Fotography dari manual menjadi sistem informasi berupa website. 

2. Untuk menyediakan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu 

menyediakan form proses pemesanan jasa foto pada Insom Fotography. 

3. Untuk membangun sebuah sistem informasi berbasis web yang 

mempermudahkan proses pemesanan jasa fotography secara efektif dan 

efesien pada Insom Fotography. 

4. Untuk menciptakan sebuah sistem informasi jasa fotography berbasis web 

yang dapat mempermudah mencatat berbagai kebutuhan costumer dan 

pelaporan oleh admin. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian  

 Berikut ini beberapa manfaat penelitian yang diterima oleh pihak Insom 

Fotography dan Penulis : 

Pihak Insom Fotography : 

1. Mempermudah user dalam melakukan pencatatan data member. 

2. Membantu untuk memudahkan pengarsipan data yang harus di input  

sehingga dapat memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat dan valid. 

Pihak Penulis : 

1. Untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana 

komputer sebagai tugas akhir. 

2. Untuk pengembangan diri dalam memperdalam ilmu dan 

pengimplementasikan ilmu yang didapatkan pada bangku perkuliahan 

sesuai dengan jurusan yang diambil yaitu sistem informasi. 

 

1.5 Sistematikan Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas skripsi ini, penulis akan memberikan 

gambaran yang singkat, mudah dimengerti dan juga jelas sesuai dengan ruang 

lingkup yang dibahas. Oleh karena itu sistematika penulisan skripsi ini terdiri 

dari 5 bab sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, serta Sistematika Penulisan.  

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 

Bab ini menguraikan tentang definisi Sistem 

Informasi, Pemesanan, Website, Rapid Application 

Development (RAD), Unified Modelling Language 

(UML) , PHPMyAdmin dan Tinjauan Pustaka serta 

teori-teori pendukung lainnya yang saling 

berhubungan dengan pembahasan yang akan 

dibahas.  

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

Bab ini berisi penjelasan metode-metode yang akan 

digunakan selama penelitian, seperti Model 

Pengembangan Sistem Informasi, Metode 

Pengembangan Sistem dan Tools Pengembangan 

Sistem.  

 

BAB IV PEMBAHASAN 

 

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek 

penelitian yaitu Tinjauan Organisasi, Struktur 

Organisasi, Tugas dan Wewenang, Analisa Proses 

Bisnis, Activity Diagram, Analisa Dokumen 

Keluaran, Analisa Dokumen Masukan, Identifikasi 

Kebutuhan, Use Case Diagram, Deskripsi Use 

Case, Rancangan Masukan dan Rancangan 

Keluaran.  
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BAB V PENUTUP 

 
Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran yang 

merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


