
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Penggunaan internet saat ini sangat berkembang, internet digunakan untuk 

mencari informasi, untuk mendukung proses bisnis sehingga mendorong 

perusahaan semakin kompetitif. Penggunaan internet memberikan keleluasan bagi 

pelanggan untuk dapat melakukan transaksi, menawarkan produk dan jasa, 

berkomunikasi dengan produsen maupun konsumen, tanpa harus dibatasi dengan 

jarak dan waktu, sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar dan memberikan 

peluang yang lebih besar. Dari pemikiran tersebut kemudian berkembang konsep 

E-marketplace media online berbasis internet (web based) tempat melakukan 

kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari 

supplier sebanyak mungkin dengan kriteria yang di inginkan, sehingga 

memperoleh sesuai harga pasar. Sedangkan bagi supplier atau penjual dapat 

mengetahui perusahan-perusahaan yang membutuhkan produk atau jasa mereka. 

Brun dkk (2002). 

 Wedding Organizer (WO) merupakan suatu layanan yang berfungsi secara 

pribadi membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan supervisi 

pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal dan anggaran 

yang telah ditetapkan. WO sebagai penyelenggara acara pernikahan, menyediakan 

jasa di antaranya berupa foto prewedding, tata rias pengantin, busana pengantin, 

dekorasi pelaminan pengantin, pembuatan kartu undangan dan suvenir serta 

catering untuk acara pernikahan. Sebuah WO terkadang merupakan kumpulan 

dari beberapa perusahaan yang memiliki keahlian dan ciri khas masing-masing 
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yang bekerjasama untuk mensukseskan suatu acara pernikahan. Keberadaan WO 

dibutuhkan calon pengantin untuk menyelenggarakan upacara pengikatan janji 

nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud 

mensahkan suatu ikatan. (Putranto, 2013).  

Saat ini banyak perusahaan yang sudah berbisnis dengan menggunakan e-

marketplace sebagai alat pemasaran diantaranya dalam bidang penyewaan jasa, 

periklanan dan penjualan produk, sebagai contoh perusahaan yang sudah 

berkembang diindonesia dalam bidang pemasaran dan penjualan produk yaitu 

bukalapak.com, tokopedia.com, shoppe.co.id dan olx.co.id. Dalam hal ini peneliti 

ingin menerapkan e-marketplace sebagai alat pemasaran dalam bidang penyewaan 

jasa wedding organizer khususnya di daerah Bandar Lampung. Pada umumnya 

masalah yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan wedding organizer adalah 

penyebaran informasi hanya terbatas pada para pelanggan tetap saja, sulitnya 

mendapatkan informasi yang detail mengenai produk-produk yang disewakan 

oleh perusahaan dan daerah pemasaran yang kurang luas.  

Berdasarkan permasalahan diatas perlu dirancang suatu aplikasi pemasaran 

berbasis web yang dapat memperluas jangkauan pasar dan menarik para 

pelanggan baru. Selain itu, pelanggan dapat mengetahui harga-harga dan paket 

wedding organizer yang disediakan oleh perusahaan penyewa jasa dan 

mengetahui barang yang akan disewakan sesuai dengan keinginan. Berdasarkan 

latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul penelitian tentang 

“Perancangan Sistem Informasi E-marketplace Wedding Organizer Sebagai 

Sarana Pemasaran Menggunakan Framework Code Igniter“ yang diharapkan 

dapat membantu perusahaan dalam mempromosikan jasa penyewaanya. 
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1.2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana menyajikan informasi e-marketplace wedding organizer sebagai 

sarana pemasaran menggunakan framework codeigniter khususnya di 

daerah Bandar Lampung? 

2. Bagaimana merancang sistem informasi yang dapat dijadikan media 

berkumpulnya penyedia jasa wedding organizer? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berikut ini merupakan batasan masalah dalam penelitian ini: 

1. Hanya menyajikan informasi e-marketplace yang digunakan untuk 

memasarkan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa wedding 

organizer di Kota Bandar Lampung berbasis web. 

2. Sistem informasi e-marketplace hanya menyajikan perusahaan-perusahaan 

yang sudah terdaftar sebagai penyedia jasa wedding organizer, pengguna 

jasa dapat mengetahui harga paket, alat yang disewakan dan lokasi penyedia 

jasa berdasarkan alamat yang ditentukan. 

3. Pembuatan website menggunakan framework codeigniter 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Merancang dan membangun sistem informasi e-marketplace wedding 

organizer sebagai sarana pemasaran menggunakan framework codeigniter 

2. Merancang sistem informasi yang dapat dijadikan media berkumpulnya 

penyedia jasa wedding organizer. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1. Memudahkan masyarakat luas dalam mencari dan mengetahui perusahaan 

yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan wedding organizer di kota 

Bandar Lampung. 

2. Memperluas daerah pemasaran bagi penyedia jasa penyewaan wedding 

organizer. 

3. Mempermudah penyedia jasa penyewaan wedding organizer dalam 

mempromosikan barang dengan harga yang terjangkau. 

4. Dapat mempermudah pengguna jasa karna sudah mengetahui kapan waktu 

menggunakan alat kebutuhan pernikahan karena penyedia jasa sudah 

menyantumkan waktu penyewaan kebutuhan pernikahan. 

 

 

 

 

 


