
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

 
Perkembangan aplikasi berbasis Web dapat meningkatkan kecepatan 

pelayanan dengan cepat dan mudah bagi perusahaan, salah satunya yaitu usaha 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan sesuatu, 

mempromosikan, dan menjual barang dan jasa melalui internet (Andre and 

Prastowo, 2020). Perusahaan-perusahaan yang ada saat ini harus memiliki 

keunggulan dalam menjalankan proses bisnisnya agar tetap bertahan dalam dunia 

bisnis. Oleh karena itu, saat ini banyak perusahaan yang mulai memanfaatkan 

interner sebagai komponen utama dalam mencapai keunggulan dalam bersaing, 

seperti halnya dalam proses pemesanan (E-commerce). 

E-commerce dalam arti umum transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan 

elektronik seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer atau laptop 

dan juga smartphone yang memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara 

untuk membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli (Juniansyah, Susanto 

and Wahyudi, 2020). Produk jasa yang dimaksud adalah jasa yang ditawarkan 

pada perjanjian pemesanan tempat tersebut, seperti pada perusahaan yang 

bergerak dalam bidang jasa pembuatan kartu undangan salah satunya pada Studio 

Muezzart. 

Studio Muezzart bergerak dalam bidang jasa pemotretan didalam maupun di 

luar ruangan dan menyediakan layanan paket pembuatan kartu undangan, yang 

beralamatkan di Jalan Amir Hamzah No 79 Gotong Royong Bandar Lampung, 



 
 

 

 

 

Studio ini berdiri pada tahun 2015 pemilik studio yaitu Bapak Fiki. Berdasarkan 

hasil wawancara dalam proses pemesanan masih dilakukan secara konvensional, 

yaitu dilakukan dengan cara pencatatan kedalam buku pemesan, dan dicatat 

kedalam nota pemesanan. Dengan proses yang berjalan terdapat beberapa kendala 

yaitu sering terjadi kesalahan dalam pesanan, tidak adanya informasi jika terjadi 

kesamaan data, sering terjadi kehilangan nota dan buku, dan pelanggan harus 

datang langsung ke Studio Muezzart Bingkai sehingga membuang waktu untuk 

melakukan pemesanan. Begitupun dalam penyebaran informasi masih 

menggunakan brosur dan bener yang dipasang, sehingga banyak pelanggan yang 

tidak mengetahui informasi mengenai Studio Muezzart. 

Solusi dari masalah yang dihadapi oleh Studio Muezzart, maka akan 

dibuatkan sistem pemesanan jasa pembuatan kartu undangan bebasis web. 

Dengan adanya sistem tersebut sangat membantu customer yang sudah loyal 

kepada mereka selama ini untuk dapat mengetahui seluk beluk perusahaan baik 

profilnya ataupun spesifikasi informasi pemesanan kartu undangan pada Studio 

Muezzart, sehingga semakin menguatkan customer untuk tidak beralih ke pihak 

kompetitor. Selain itu dengan adanya sistem tersebut sangat mungkin untuk 

merangkul customer baru yang sebelumnya tidak tahu sama sekali mengenai 

perusahaan tersebut dan segan untuk bertanya, dengan mudah bisa mencari 

informasi lengkap perusahaan dan bingkai foto melalui akses internet. Untuk 

meningkatkan jangkauan pemasaran yang dimiliki perusahaan dalam listings 

maka perusahaan jasa printing ingin membangun sarana pemesanan, sistem yang 

akan dibangun, di fokuskan untuk pemesanan jasa pembuatan kartu undangan ini 

akan menghadirkan layanan, fasilitas, menu, dan promo serta memberikan 



 
 

 

 

 

kenyamanan bagi pelanggan dalam mencari informasi kartu undangan yang 

ditawarkan. 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mengelola data pemesanan jasa pembuatan kartu undangan pada 

Studio Muezzart? 

2. Bagaimana merancang sistem informasi pemesanan jasa pembuatan kartu 

undangan pada Studio Muezzart? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Mengelola data pemesanan jasa pembuatan kartu undangan pada Studio 

Muezzart 

2. Merancang sistem informasi pemesanan jasa pembuatan kartu undangan 

pada Studio Muezzart berbasis web. 

 
1.4 Batasan Masalah 

 
Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu memiliki batasan masalah. 

 
Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah : 

 
1. Sistem berfokus pada pemasaran dan pemesanan. 

 
2. Transaksi pembayaran dilakukan dengan COD dan Transfer. 

 
3. Menghasilkan laporan pemesanan. 



 
 

 

 

 

4. Pengembangan sistem menggunakan extreme programming, dan 

perancangan sistem menggunkan UML. 

 
 

1.5 Manfaat Penelitian 

 
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

 

1. Bagi Masyarakat dapat mempermudah mendapatkan informasi 

pemesanan jasa pembuatan kartu undangan. 

2. Bagi Perguruan Tinggi dapat menambah informasi dan referensi bagi 

mahasiswa. 

3. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan 

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem 

pemesanan jasa pembuatan kartu undangan. 

4. Bagi Perusahaan dapat memasarkan produk jauh lebih besar 

pemasarannya keseluruh Wilayah Lampung. 

1.6 Sistematis Penulisan 

 
Pembahasan-pembahasan dalam penulisan laporan yang dibagi kedalam 

enam bab, yang secara singkat akan diuraikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Pendahuluan yang meliputi uraian mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 



 
 

 

 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 
Landasan teori yang meliputi uraian mengenai tinjauan pustaka, 

sistem, informasi, perdagangan, metode pengembangan 

prototype, peranvangan sistem UML, pengertian MySQL, 

pengujian ISO 25010 dan Skala pengukuran. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

Analisis dan perancangan meliputi uraian mengenai kerangka 

penelitian, tahapan penelitian, penggunaan prototype, metode 

pengumpulan data, analisis kebutuhan, desain program, kerangka 

pengujian dan jadwal penelitian. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

 

Implementasi sistem merupakan gambaran mengenai pembuatan 

program yang dibuat. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil dan pembahasan meliputi uraian pembahasan 

pembangunan sistem dan hasil dari pengujian sistem sesuai 

dengan metode yang digunakan. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan dan saran meliputi kesimpulan pembuatan laporan 

dan saran dari sistem yang telah dibangun 


