
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan  teknologi informasi dan komunikasi  yang semakin pesat 

membuat hampir tidak ada bidang kehidupan manusia yang bebas dari 

penggunaannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Seiring arus 

globalisasi dengan tuntutan kebutuhan pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan 

yang cepat, peranan teknologi komunikasi dan informasi menjadi sangat penting.  

Hal ini menyebabkan seluruh aktivitas manusia hampir sepenuhnya 

bergantung pada teknologi, seperti komunikasi yang kini dapat dilakukan dimana 

saja dengan menggunakan kecanggihan teknologi, semakin bertambahnya ilmu 

pengetahuan yang dimiliki masyarakat karena dapat mengakses seluruh informasi 

yang ada di dunia dengan menggunakan teknologi. Teknologi bukan hanya 

dimanfaatkan sebagai alat mempermudah komunikasi, perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi juga dapat dimanfaatkan untuk menjalankan suatu usaha 

atau bisnis yang menguntungkan.  

Pada saat ini banyak masyarakat membuka peluang usaha dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mengakibatkan dunia 

persaingan bisnis menjadi sangat ketat. Hal ini ditandai dengan banyaknya usaha 

yang dibuat masyarakat dengan melakukan inovasi dan strategi pemasaran yang 

tepat agar usahanya terus maju, bertahan dan tujuan maupun keinginan utama untuk 

meraih keuntungan yang ditargetkan dapat tercapai.  

Kebanyakan usaha yang dibuat oleh masyarakat saat ini memanfaatkan 

teknologi yaitu menggunakan sistem online dimana transaksi jual beli dan 

pemasaran produk maupun jasanya dilakukan melalui sistem online. Usaha atau 

bisnis tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat 

perkotaan. Masyarakat perkotaan lebih banyak memahami tentang perkembangan 

teknologi, sehingga mereka memanfaatkan teknologi tersebut untuk mempermudah 

segala aktivitas dan pekerjaannya, seperti ketika membutuhkan barang dan jasa.  
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Salah satu usaha atau bisnis yang cukup menguntungkan dalam layanan jasa 

adalah wedding organizer. Bisnis jasa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang 

saat ini pola dan gaya hidup modern masyarakat semakin sibuk dan individualis, 

sehingga dalam melaksanakan pesta pernikahan membutuhkan bantuan wedding 

planner atau wedding organizer untuk menangani segala kebutuhan.  

Jasa wedding organizer menjadi sangat dibutuhkan pada saat sekarang ini, 

dimana mereka tidak hanya berperan sebagai penyumbang ide atau konsep 

pernikahan tetapi juga mempersiapkan seluruh rangkaian pernikahan. Jasa wedding 

organizer juga menjamin bahwa seluruh proses pernikahan berjalan dengan sesuai 

keinginan masyarakat maupun pelanggan.  

Wedding organizer adalah suatu usaha yang bergerak dalam bidang jasa 

yang memberikan pelayanan khusus secara pribadi yang bertujuan untuk membantu 

pasangan atau calon pengantin dan keluarga calon pengantin untuk mempersiapkan 

pesta pernikahan, mulai dari perencanaan sampai tahap pelaksanaan. Wedding 

organizer memberikan solusi kepada calon pengantin yang akan membuat acara 

pernikahan mulai dari tata rias, dekorasi ruangan, pre-wedding, gedung, catering 

dan segala hal yang dibutuhkan pada saat acara pernikahan berlangsung.  

Kota-kota besar di Indonesia sangat banyak dijumpai perusahaan yang 

menyediakan layanan wedding organizer dengan menampilkan kelebihan dan 

inovasi yang menarik dalam pemasarannya. Sistem pelayanan yang diberikan pun 

sangat beragam pada setiap perusahaannya. Namun, saat ini sebagian besar 

perusahaan yang bergerak dalam bidang wedding organizer masih menggunakan 

sistem manual, artinya setiap pasangan atau calon pengantin yang ingin melakukan 

pemesanan jasa wedding organizer ataupun ingin mengetahui informasi mengenai 

penyediaan layanannya harus datang langsung ke kantor wedding organizer-nya.  

Salah satu kota besar yang saat ini sedang berkembang adalah kota 

Pekanbaru Provinsi Riau. Alasan memilih kota Pekanbaru sebagai studi kasus 

dalam penelitian ini karena ingin membangun suatu sistem berbasis web yaitu 

portal. Portal ini dapat menjadi wadah bagi wedding organizer Pekanbaru yang 

ingin bergabung, memfasilitasi wedding organizer dalam memperluas area 
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promosi serta dapat membantu pelanggan untuk membandingkan harga dan 

memudahkan pelanggan yang ingin melakukan pemesanan paket wedding.  

Adapun alasan dalam membangun portal di Pekanbaru disebabkan karena 

sebagian besar masyarakatnya menghabiskan hampir seluruh waktu mereka untuk 

bekerja, sehingga ketika masyarakat ingin mengadakan acara pernikahan 

menginginkan persiapan yang mudah dan tidak rumit, oleh karenanya banyak 

masyarakat yang menggunakan jasa wedding organizer untuk membantu 

mempersiapkan pelaksanaan acara pernikahan dari mulai perencanaan hingga acara 

berlangsung. Jasa wedding organizer juga mampu mewujudkan acara pernikahan 

yang sesuai dengan keinginan. Hal ini mengakibatkan banyaknya perusahaan jasa 

wedding organizer yang terdapat di kota Pekanbaru. Wedding organizer tersebut 

menawarkan keunggulan masing-masing serta harga yang berbeda-beda disetiap 

perusahannya, sehingga tidak jarang membuat setiap pasangan atau calon 

pengantin menjadi kesulitan untuk mencari jasa wedding organizer yang tepat 

dengan harga yang sesuai dengan keinginan. Perusahaan wedding organizer yang 

ada di kota Pekanbaru salah satunya adalah Laksamana Jaya.  

Laksamana Jaya Wedding Organizer adalah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang jasa persewaan alat-alat pesta, khususnya pada acara pernikahan 

ataupun mengelola event-event tertentu. Produk yang disewakan yaitu tenda balon, 

tenda semi balon, tenda kerucut, tenda standar, tenda pelaminan, meja bulat, kursi, 

catering, orgen tunggal, pakaian pengantin, make up, dan lainnya (Lampiran A). 

Laksamana Jaya Wedding Organizer terletak di jalan Rajawali Sakti komp. 

Raudhatul Zikir blok A-5 Pekanbaru. Saat ini Laksamana Jaya mempunyai 

pelanggan sebanyak 404 pelanggan, tahun 2010 (52 pelanggan), tahun 2011 (57 

pelanggan), tahun 2012 (61 pelanggan), tahun 2013 (58 pelanggan), tahun 2014 (54 

pelanggan), tahun 2015 (59 pelanggan), tahun 2016 (63 pelanggan). Laksamana 

Jaya mempunyai pilihan model acara pernikahan yang disesuaikan berdasarkan 

paket-paket yang telah ditentukan berdasarkan jumlah undangan, keuangan, 

catering, gedung, serta dekorasi pelaminan pengantin. Saat ini Laksamana Jaya 

menyediakan 3 paket wedding diantaranya paket ekonomis dengan harga 3 juta, 
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paket standar dengan harga 5 juta, dan paket lux dengan harga 10 juta (Lampiran 

B).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Sistem pelayanan terhadap pelanggan di Laksamana Jaya saat ini masih 

kurang optimal. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa hal seperti minimnya 

informasi menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pelanggan dalam 

memperoleh informasi harga paket wedding yang disediakan, terutama pada 

pelanggan yang jaraknya jauh. Pelanggan harus datang langsung ke Laksamana 

Jaya untuk mengetahui informasi paket wedding yang dibutuhkan. Selanjutnya 

untuk melakukan penyewaan wedding organizer banyak pelanggan yang kurang 

mengerti dalam proses penyewaannya, pasangan atau calon pengantin harus datang 

ke Laksamana Jaya lebih dari satu kali, hal ini menyebabkan tidak optimalnya 

proses penyewaan wedding organizer tersebut. Kemudian pasangan atau calon 

pengantin yang ingin melakukan penyewaan tidak mengetahui jadwal perusahaan 

Laksamana Jaya tersebut buka, sehingga mereka harus rela datang kembali jika 

perusahaan tersebut ternyata sedang tutup.  

Selain dengan tidak adanya sistem juga menyebabkan kurang optimalnya 

pekerjaan karyawan di perusahaan Laksamana Jaya. Karyawan sulit untuk 

memonitoring perlengkapan yang disewa dalam sebuah acara atau dua acara 

sekaligus sehingga menimbulkan kehilangan alat-alat pesta. Permasalahan tersebut 

sebenarnya bukan hanya terdapat di Laksamana Jaya saja, tetapi juga di 

perusahaan-perusahaan wedding organizer lainnya di kota Pekanbaru.  

Melihat permasalahan yang ada, tentunya perusahaan wedding organizer   

harus lebih meningkatkan sistem pelayanan yang lebih mudah bagi pelanggan 

sehingga menghasilkan pelayanan yang baik, akurat dan mengefektifkan waktu. 

Dibutuhkan pula suatu sistem yang digunakan untuk mempermudah karyawan 

dalam melakukan monitoring perlengkapan sewa serta mempermudah pelanggan 

yang ingin melakukan penyewaan wedding organizer tersebut.  

Maka dalam hal ini diperlukan adanya inovasi sistem informasi berbasis 

web. Sistem informasi berbasis web tersebut menggunakan media yang disebut juga 

dengan portal. Portal ini menjadi wadah bagi wedding organizer yang ada di 
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Pekanbaru untuk memperbaiki sistem pelayanan, pemesanan dan meningkatkan 

area promosi bagi wedding organizer yang bergabung dalam portal tersebut.  

Dalam hal ini portal yang akan dibuat bukan hanya memudahkan pelanggan 

dalam proses pemesanan tetapi juga memudahkan pelanggan dalam 

membandingkan harga paket pernikahan pada setiap wedding organizer yang ada 

di Pekanbaru dalam bentuk portal. Karena di dalam portal tersebut proses 

pemesanan seluruhnya dapat dilakukan dengan sistem online, mulai dari melihat 

harga paket, memilih paket yang sesuai dan melakukan pemesanan. Selain itu, 

dalam portal tersebut bukan hanya terdapat satu wedding organizer saja, tetapi ada 

beberapa wedding organizer yang telah bergabung sehingga pasangan atau calon 

pengantin dapat melihat dan membandingkan harga antar perusahaan yang ada di 

dalam portal.  

Portal adalah media untuk melakukan integrasi bermacam-macam 

informasi dan aplikasi yang tersebar di internal perusahaan maupun eksternal 

perusahaan. Portal menjadi sarana penghubung yang seamless antar karyawan, 

manajemen, pemilik saham, bahkan sampai antar perusahaan yang berbeda. Portal 

dapat digunakan sebagai alat untuk kolaborasi internal Employe to Employe (E2E), 

maupun dimanfaatkan untuk membangun Business to Business (B2B). 

Web portal adalah website yang menjadi pintu gerbang, starting point bagi 

pengunjung untuk memulai aktivitasnya di internet. Web portal yang bersifat 

horizontal menyediakan berbagai informasi dan layanan umum. Sedangkan portal 

vertical menyediakan informasi dan layanan yang spesifik untuk bidang tertentu 

saja, sehingga bisa bersifat personal bagi pengunjungnya. Layanan umum yang 

tersedia biasanya adalah search engine, berita, pooling dan fasilitas seperti SMS 

serta chat room, yang bersifat personal bisa berupa personal diary, calender, 

account e-mail bahkan personal web. 

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul Rancang Bangun Portal Wedding Organizer Pekanbaru Berbasis Web 

(Studi Kasus: Laksamana Jaya). 
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1.2. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas maka didapatkan rumusan masalah yaitu 

Bagaimana cara membangun sebuah portal wedding organizer Pekanbaru berbasis 

web? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan terarah dan sampai pada maksud dan tujuan 

yang diinginkan, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas, yaitu:  

1. Penelitian ini dikhususkan pada pelanggan di wilayah kota Pekanbaru. 

2. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini diambil pada satu wedding 

organizer yaitu Laksamana Jaya. 

3. Charlly dan Samudera wedding organizer digunakan sebagai pendukung 

dalam pembuatan portal. 

4. Portal wedding organizer Pekanbaru berbasis web yang dibuat mencakup, 

penampilan paket pernikahan, proses pendaftaran, proses pemesanan, 

proses pembayaran dan konfirmasi pembayaran. 

5. User Portal Wedding Organizer yaitu administrator, admin wedding 

organizer (vendor) dan pelanggan. 

6. Pembayaran melalui transfer ATM dan konfirmasi pembayaran dengan 

meng-upload bukti pembayaran. 

7. Model perancangan sistem Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 

dengan menggunakan Tools Unified Modelling Language (UML) untuk 

merancang sistem tersebut. 

8. Metode pengembangan sistem ini adalah Waterfall. 

1.4. Tujuan Penelitian 

          Tujuan penelitian yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Membangun portal wedding organizer Pekanbaru berbasis web yang dapat 

dijadikan inovasi dalam usaha wedding organizer.  
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2. Membangun portal wedding organizer yang dapat dijadikan wadah untuk 

mengembangkan inovasi dan memfasilitasi wedding organizer yang ada di 

Pekanbaru. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Adanya portal wedding organizer Pekanbaru ini dapat memudahkan 

wedding organizer dalam memperluas area promosi, penjualan paket-paket 

wedding, serta mempermudah proses penyewaannya. 

2. Dapat mempermudah pelanggan dalam mendapatkan informasi tentang 

harga paket-paket wedding organizer. 

3. Dapat mempermudah pelanggan dalam proses penyewaan wedding 

organizer. 

 

1.6.      Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir dibagi menjadi 6 (enam) bab. Berikut ini 

uraian singkat dari masing-masing bab: 

  BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian dan 

pengembangan sistem serta sistematika penulisan.  

  BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini akan diuraikan teori yang terkait dengan penulisan tugas akhir 

ini. 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan diuraikan metodologi penelitian yang digunakan 

diantaranya metode pengumpulan data dan metode pengembangan 

sistem. 

 BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

 Berisi pembahasan mengenai alur sistem lama, alur sistem baru, 

perancangan sistem menggunakan teknik OOAD dan Tools UML. 
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Perancangan input, basis data, struktur menu, serta perancangan 

interface. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Berisi tentang pengujian perangkat lunak menggunakan Blackbox 

Testing dan UAT untuk mengetahui keberhasilan interface system 

maupun proccedure yang dijalankan. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil laporan penelitian tugas akhir dan 

saran, agar portal wedding organizer Pekanbaru berbasis web dapat 

dikembangkan lagi untuk penelitian selanjutnya. 

 DAFTAR PUSTAKA 

 


