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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era digital saat ini sudah banyak perusahaan dan pelaku usaha 

membuat situs website yang bisa digunakan untuk membagikan informasi, 

mempromosikan produk dan jasa sehingga menjadi penghubung antara customer 

dengan perusahaan atau pelaku usaha ditandai dengan munculnya berbagai situs 

periklanan perusahaan di akun media sosial seperti facebook, instagram, personal 

web dan lainnya. 

Motret Natural Studio merupakan salah satu kumpulan fotografer dan 

videografer professional yang bekerja sama untuk membuat sebuah brand image 

dengan kualitas yang terbaik dalam bidang industri kreatif terhadap jasa fotografi 

dan videografi. Moret Natural Studio memiliki spesialisasi di bidang fotografi dan 

videografi wedding, pre-wedding, portrait, dan catalogue. Motret Natural Studio 

hanya menangani acara wedding dan pre-wedding Islami dengan menyajikan 

konsep modern maupun konsep tradisional, akan tetapi tetap mengusung konsep 

Islami. Hingga saat ini Motret Natural Studio memiliki garis pemasaran dalam 

penyediaan jasa, terutama di Bangka Belitung yaitu kota Pangkalpinang. 

Proses bisnis yang ada pada Motret Natural Studio tidak luput dari berbagai 

macam permasalahan. Pada proses pemesanan yang sedang berjalan saat ini, Jika 

customer ingin memesan jasa fotografi dan videografi di Motret Natural Studio 

customer bisa menggunakan media sosial WhatsApp Messenger atau customer juga 

bisa datang langsung ke Motret Natural Studio. Namun pihak Motret Natural Studio 

tidak bisa langsung menerima pesanan yang datang dari setiap customer, Pimpinan 

harus melakukan proses koordinasi tentang jadwal terlebih dahulu dengan 

fotografer dan videografer lainnya. Jika fotografer dan videografer yang di hubungi 

oleh pihak Pimpinan tersebut memiliki jadwal pada tanggal yang di pesan oleh 

customer, maka Pimpinan akan mencoba menghubungi anggota fotografer dan 

videografer lainnya untuk mengerjakan pesanan tersebut. Proses koorinasi ini pun 
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dilakungan dengan menggunakan media sosial WhatsApp Messenger. Penyedia 

jasa yang kurang maksimal ini menyebabkan banyak waktu yang terbuang hanya 

untuk melakukan proses koordinasi, juga membuang waktu customer yang datang 

langsung ke Motret Natural Studio, menyebabkan rasa kurang puasnya customer 

dan pihak-pihak yang terlibat di dalam proses bisnis Motret Natural Studio. Oleh 

karena itu untuk mengikuti perkembangan zaman, Motret Natural Studio harus bisa 

memanfaatkan teknologi informasi, agar dapat bersaing dengan perusahaan 

lainnya. Sementara sistem yang ada di Motret Natural Studio dirasa kurang 

maksimal dalam proses promosi, pemesanan jasa, dan penjadwalan fotografer. 

Solusi yang penulis ambil dari gambaran masalah diatas adalah dengan 

membuat sebuah sistem informasi berbasis website yang nantinya dapat 

mempermudah customer dalam mengakses informasi dan bisa melakukan 

pemesanan jasa fotografi dan videografi secara online tanpa harus datang langsung 

ke Motret Natural Studio. Sistem ini juga akan memudahkan pihak Motret Natural 

Studio dalam melakukan promosi jasa fotografi dan videografi juga mempermudah 

dalam pendataan pesanan customer. 

Motret Narural Studio merupakan salah satu bidang usaha yang bergerak 

pada jasa fotografi dan videografi, tentunya harus ditunjang oleh sistem informasi 

yang baik, hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk 

mendapatkan kepuasan customer. Pelayanan yang baik tentu diperlukan sebuah 

tools yaitu aplikasi yang dapat mensupport hal tersebut, dan penulis mencoba untuk 

melakukan penelitian tentang hal ini dengan mengunakan model fast dalam 

pengembangan perangkat lunaknya. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, yang 

mendorong penulis untuk membuat sebuah penelitian dengan judul 

“PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PROMOSI DAN PEMESANAN 

JASA MULTIMEDIA BERBASIS WEB DI MOTRET NATURAL STUDIO 

PANGKALPINANG”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perancangan sebuah sistem yang dapat memudahkan Motret 

Natural Studio dalam sistem pemesanan jasa fotografi dan videografi serta 

promosi ? 

2. Bagaimana cara memudahkan Motret Natural Studio dalam mendata pesanan 

customer ? 

3. Bagaimana agar Motret Natural Studio dapat mengatur dengan mudah jadwal 

pesanan dengan jumlah anggota fotografer dan videografer yang tersedia ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih terarah pada pokok permasalahan, maka ada 

beberapa batasan masalah yang berkaitan pada penelitian ini antara lain : 

1. Sistem Informasi ini hanya membahas mengenai sistem promosi dan 

pemesanan jasa multimedia pada Motret Natural Studio. 

2. Sistem Informasi yang dibangun merupakan sistem informasi berbasis website 

sehingga bisa diakses oleh customer dan pihak Motret Natural Studio. 

3. Model yang digunakan pada penelitian ini adalah model FAST dengan 

memanfaatkan UML (Unifield Modelling Language) diagrams untuk 

menggambarkan hasil dari analisa dan perancangan sistem yang dibuat. 

4. Pihak Motret Natural Studio hanya melayani pesanan Islami, dari wedding, 

pre-wedding, portrait, dan catalogue atau pesanan lainnya. 

5. Metode yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi promosi dan 

pemesanan jasa multimedia ini adalah metode OOAD (Object Oriented 

Analysys and Design). 

6. Tahapan dari model FAST yang digunakan hanya Scope Definition (Definisi 

Lingkup), Problem Analysis (Analisis Permasalahan), Requirements Analysis 

(Analisis Kebutuhan), Logical Design (Desain Logis). 
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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 

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam proses 

pemesanan jasa pada Motret Natural Studio, antara lain : 

1. Mengetahui bagaimana cara kerja sistem pemesanan jasa fotografi dan 

videografi yang berjalan pada Motret Natural Studio. 

2. Mengetahui bagaimana perancangan sistem informasi pemesanan jasa 

multimedia dan promosi berbasis web yang nantinya akan diterapkan pada 

Motret Natural Studio. 

3. Membantu Motret Natural Studio agar menjadi lebih baik dan efisien sehingga 

mempermudah transaksi pemesanan jasa fotografi dan videografi. 

4. Mengetahui bagaimana implementasi sistem informasi pemesanan jasa 

fotografi dan videografi berbasis web pada Motret Natural Studio. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Dalam perancangan sistem ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat 

bagi Motret Natural Studio dan pihak-pihak yang terlibat diantaranya : 

1. Manfaat bagi Motret Natural Studio adalah memperluas jangkauan sigmentasi 

pasar, meningkatkan kualitas pelayanan jasa yang diberikan kepada customer, 

dan memudahkan Motret Natural Studio dalam proses pendataan pesanan. 

2. Manfaat bagi Customer adalah memudahkan customer untuk mengetahui 

perkembangan pada jasa fotografi dan videografi, serta memudahkan customer 

dalam melalukan transaksi pemesanan jasa karena praktis, efisien dan cepat. 

3. Manfaat bagi Pimpinan Motret Natural Studio adalah dapat mengakses 

informasi mengenai detail pesanan yang diajukan oleh customer, memilih 

fotografer dan videografer yang akan mengerjakan pesanan tersebut, serta 

mengubah status pembayaran. 
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4. Manfaat bagi Fotografer dan Videografer adalah bisa mendapatkan informasi 

mengenai jadwal dan lokasi pesanan ketika dibutuhkan. 

5. Manfaat bagi Peneliti adalah peneliti banyak sekali mendapatkan pembelajaran 

dari penelitian ini serta pengetahuan dalam pengembangan suatu sistem. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini bertujuan agar proses 

dokumentasi dalam pembuatan laporan secara terstruktur agar mudah dipahami. 

Proposal penelitian ini mempunyai sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada Bab I ini berisi penjelasan secara singkat mengenai latar 

belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada Bab II ini berisi tinjauan pustaka, menjelaskan definisi model 

pengembangan perangkat lunak, definisi metode pengembangan 

perangkat lunak, definisi tools yang digunakan untuk pembuatan 

aplikasi atau untuk keperluan penelitian, serta teori-teori 

pendukung referensi yang digunakan yang berkaitan dengan 

sistem yang dibahas. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada Bab III ini berisi tentang model, metodologi serta tools yang 

akan digunakan dalam pengembangan sistem yang dibutuhkan, 

serta fungsi yang terdapat pada proses bisnis yang berjalan UML 

(Unifield Modelling Language), activity diagram, usecase 

diagram, package diagram, class diagram, deployment diagram 

dan sequence diagram. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pada Bab IV ini berisi struktur organisasi, jabatan tugas dan 

wewenang, analisa proses bisnis, analisa proses berjalan yang 

digambarkan pada activity diagram, Analisa dokumen masukan 
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dan dokumen keluaran, identifikasi kebutuhan, usecase diagram, 

dan deskripsi usecase. ERD (Entity Relationship Diagram), 

Transformasi ERD ke LRS (Logical Record), LRS (Logical 

Record), Tabel, Spesifikasi Basis Data, dan Rancangan Layar. 

BAB V  PENUTUP  

Pada Bab V ini berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari 

pembahasan dan merupakan hasil dari penyelesaian serta saran 

dari peneliti terhadap pengembangan penelitian bagi para 

pengguna. 


