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1.1. Latar Belakang 

Wedding Attire adalah jasa pengorganisasian untuk acara pernikahan, baik 

dalam perencanaanya maupun pada saat hari pernikahan. Wedding Attire 

mengelola event pernikahan dari mulai akad nikah, upacara adat, pelaminan, 

catering, rias pengantin, dokumentasi dan lain-lain. Saat ini, Wedding Attire 

sangat dibutuhkan (Melati, 2010), selain untuk kepuasan konsep acara pernikahan 

yang selalu sempurna, para calon pengantin maupun keluarga pengantin tidak 

perlu direpotkan dengan sedemikian rupa persiapan yang memakan tenaga dan 

waktu yang tidak sedikit. (Rugaya & Sudirman, 2016). Dengan adanya hal ini, 

bisnis dibidang Wedding Attire tentunya sangat menjanjikan sehingga banyak 

sekelompok orang dalam sebuah organisasi maupun perusahaan memilih untuk 

mengenbangkan teknologi yang bisa dipadukan pada kegiatan pemasaran dan 

pemesanan jasa salah satunya  pada AE.STHETIC.ID. 

AE.STHETIC.ID merupakan salah satu jasa penyelenggara persiapan 

pernikahan (wedding) yang beralamatkan di Jalan Flamboyan No. 3F, Enggal, 

Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung. Jasa yang ditawarkan oleh 

AE.STHETIC.ID salah satunya wedding attire.  Pada proses pemesanan dan 

penjualan barang wedding attire pelanggan harus datanga langsung ke 

AE.STHETIC.ID sehingga lama dalam proses transaksi. Terkadang pelanggan 

mengalami kekecewaan akibat barang yang dicari telah habis, serta kurangnya 

informasi lengkap mengenai produk yang dijual. 
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Berdasarkan permasalahan yang ada, maka akan dilakukan analisis terhadap 

sistem aplikasi untuk jasa wedding attire untuk mempromosikan produk/jasa serta 

agar masyarakat tidak kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai jasa 

wedding attire yang ditawarkan oleh AE.STHETIC.ID. Sistem yang dibangun ini 

akan menghadirkan layanan informasi seputar paket yang ditawarkkan dan 

pelanggan dapat melakukan rating terhadapat pelayanan yang diberikan. Dengan 

adanya sistem ini bertujuan memfasilitasi prosenya penjadwalan untuk 

memaksimalkan jalinan hubungan konsumen melalui pemasaran dan pelayanan 

order jasa Wedding Attire. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Rumusan masalah peda penelitian ini adalah AE.STHETIC.ID 

menginginkan perubahan dalam hal teknologi sistem informasi dalam hal 

penjualan yang masih dilakukan manual dan kurangnya informasi lengkap 

mengenai produk yang dijual sehingga dirumuskan masalah yaitu “bagaimana 

memberikan informasi penjualan produk wedding attire secara detail pada 

AE.STHETIC.ID ?” 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan landasan teori dalam penelitian maka terdapat batasan masalah 

dalam penelitian antara lain adalah : 

1. Penulis hanya membahas pemesanan produk wedding pada 

AE.STHETIC.ID  

2. Jenis jasa wedding yang ditawarkan adalah baju, aksesoris dan 

perlengkapan dekorasi.  
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3. Sistem dapat memesan secara online dan akan di proses jika melakukan 

transaksi pembayaran berupa uang muka. 

4. Sistem dapat menampilkan detail informasi wedding dan dapat 

melakukan chating  pada AE.STHETIC.ID. 

5. Sistem ini dapat mengatur jadwal sesuai keiinginan. 

6. Transaksi dilakukan via transfer melalui ATM atau M-banking.  

 

1.4. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah memberikan informasi penjualan produk 

wedding attire secara lengkap bebasis pada AE.STHETIC.ID.  

 

1.5. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Untuk Perusahaan 

a. Mempermudah dalam melakukan promosi jasa paket weding secara 

cepat . 

b. Mempermudah dalam hal penyajian informasi yang akurat dan 

actual serta lengkap seperti yang diinginkan oleh perusahaan 

tersebut. 

2. Untuk Pengguna 

Mempermudah masyarakat dalam mencari wedding attire yang tepat 

sesuai keinginan dan kebutuhan yang ada. 
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3. Untuk Universitas 

a. Skripsi ini dapat menambah perbendaharaan buku – buku ilmiah 

yang ada di  Universitas Teknokrat Indonesia,  baik secara kualitas 

maupun kuantitas. 

b. Dapat digunakan sebagai acuan bagi mahasiswa yang sedang 

menyusun laporan Skripsi. 

4. Untuk penulis 

Menambah ilmu, wawasan, serta pengalaman bagi penulis dalam 

membuat sebuah aplikasi sebagai bekal ketika di luar Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

 


