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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Peranan teknologi kini dapat mempengaruhi berbagai aspek diantaranya yaitu dalam aspek 

perekonomian, pengaruh ini dapat membuat perubahan gaya hidup dan cara pandang manusia yang 

terbiasa dalam lingkup teknologi, mereka selalu ingin dimudahkan dalam segala hal salah satunya 

yaitu dalam bisnis perdagangan, karena mereka tidak ingin membuang waktu dalam memilih 

barang yang diinginkan sehingga hal ini membuat banyak perdagangan persewaan atau menjual 

barang melalui media internet. 

Wedding Organizer adalah jasa khusus yang membantu mempersiapkan dan pelaksanaan 

acara pernikahan bagi sebagian orang yang tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkannya, 

maka membutuhkan jasa untuk melakukan aktifitas dan penyedia fasilitas dengan baik yang 

menggunakan jasa WO (Wedding Organizer). Dengan adanya jasa tersebut maka calon pengantin 

atau keluarga pengantin tidak repot dalam mempersiapkan acara pernikahan. 

Mempersiapkan pesta pernikahan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari 

perencanaan pernikahan, setiap calon pengantin tentu memiliki ide atau impian menyelenggarakan 

resepsi yang meriah dan mengesankan, tidak hanya berkesan bagi mereka tetapi juga berkesan 

bagi para tamu undangan. Mempersiapkan sebuah pernikahan memang tidak mudah, harus 

melakukan survey terlebih dahulu seperti; dekorasi, tata rias dll, tentu hal ini menjadikan calon 

pengantin kebingungan dalam memilih kelengkapan untuk pernikahan dan akan menghabiskan 

tenaga begitupun waktu. Dengan alasan tersebut banyak calon pengantin memilih menggunakan 

jasa wedding organizer sebagai perantara dan wedding organizer ini membantu acara pernikahan 

dari awal sampai akhir acara. Kemudian dalam memilih wedding organizer bukan hal mudah, ada 

beberapa faktor yang harus dipertimbangkan salah satunya yaitu biaya yang dimiliki oleh calon 

pengantin, karena dari biaya ini lah yang akan menentukan bagaimana dan seperti apa konsep yang 

diberikan oleh wedding organizer tersebut. 

“Winnies The Art Of Beauty “ merupakan salah satu penyedia jasa wedding organizer yang 

berada di Kota Sukabumi yang bergerak di bidang persewaan untuk acara pernikahan, hal yang 

berhubungan dengan pernikahan mulai dari konsep pernikahan, pakaian dan rias pengantin, model 

dekorasi, upacara adat, cattering, dll. Winnies The Art Of Beauty  juga menyediakan paket-paket 
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pernikahan dari mulai harga yang sederhana sampai ke harga yang cukup mahal, seperti : paket 

pokok, paket dekorasi, paket perawatan pra-nikah, paket upacara adat dan lain sebagainya. Adapun 

perlengkapan pernikahan yang tidak dicantumkan ke dalam paket seperti tenda/alat makan dan 

kebaya. Dari data yang telah didapatkan pada tahun 2018 terdapat sekitar 600 orang yang memilih 

konsultasi ke Winnies. dan perbulannya menangani 12-20 event, jadi dalam waktu satu tahun 

kurang lebih ada 150 event yang ditangani oleh Winnies The Art Of Beauty ini. Saat ini sistem 

yang ada pada Winnies The Art Of Beauty masih berjalan secara konvensional, yaitu ketika akan 

konsultasi dan melakukan pemesanan pelanggan harus datang ke lokasi untuk menemui pihak 

Winnies. Kemudian dalam pemilihan paket pernikahan masih menggunakan media buku sehingga 

tidak terorganisasi dan untuk perkiraan biaya masih belum stabil karena kebanyakan para 

pelanggan menginginkan menu paket di luar paket pernikahan yang ditawarkan oleh Winnies, 

misalnya pelanggan menginginkan paket A, paket A tersebut didalamnya terdapat poin-poin menu 

pernikahan, dan pelanggan menginginkan paket pernikahan yang diluaran paket A, jadi intinya 

bagaimana caranya menambahkan paket yang diluaran tersebut ke dalam paket A dengan biaya 

yang sudah ditentukan dan sudah stabil. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka penulis memutuskan untuk mengusulkan 

usulan penelitian yang berjudul “Pemilihan Paket Wedding Organizer Berbasis Web” (Studi 

Kasus Winnies The Art Of Beauty Kota Sukabumi). 

 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dibahas, yaitu: 

1. Banyak paket yang ditawarkan oleh pihak Winnies sehingga pelanggan mengalami 

kesulitan dalam memilih paket yang sesuai. 

2. Kesulitan dalam menentukan jumlah harga dari paket yang dipilih secara acak.  

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang ada, dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Membuat dan mempermudah pemilihan paket wedding organizer, untuk para pelanggan 

yang ingin melakukan pemesanan perpaket.  
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2. Membantu mempermudah penambahan menu paket dengan berbagai macam menu dengan 

secara langsung mengetahui jumlah perkiraan biaya. 

 

1.4  Batasan Masalah Penelitian 

Untuk memudahkan pembahasan masalah yang akan dibahas dan untuk menghindari 

pembahasan yang melebar, terdapat batasan-batasan masalah sebagai berikut: 

1. Situs ini hanya berfokus pada pemilihan paket wedding organizer dan pemesanan dengan 

menggunakan situs yang sudah disediakan. 

2. Pelanggan memilih menu paket pernikahan sesuai dengan pilihan yang ditentukan oleh 

pihak Winnies The Art Of Beauty. 

3. Pemesanan khusus untuk daerah Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi, di luar dari 

daerah tersebut terdapat biaya tambahan. 

4. Menu paket pernikahan tidak bisa ditentukan oleh pelanggan. 

 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini manfaat yang dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Instansi 

Menjadi teknologi baru berupa situs jejaring yang berfungsi dalam jangka waktu panjang 

dan menyediakan paket-paket wedding organizer, pemesanan bisa dapat langsung dilihat 

oleh pihak yang bersangkutan. 

2. Bagi Pelanggan 

Memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan, pemilihan paket dan mengetahui 

perkiraan biaya. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Uraian singkat pada masing-masing bab adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II STUDI PUSTAKA 
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Memaparkan konsep umum diantaranya yaitu kajian Islam yang terkait dan penjelasan 

mengenai teori yang terkait judul penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Terdiri dari metode penelitian, tahapan penelitian, tempat dan waktu penelitian. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Berisikan uraian tentang analisis sistem dan perancangan sistem berdasarkan permasalahan 

yang ditemukan. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Menguraikan tentang implementasi sistem dari hasil perancangan dan pengujian sistem. 

 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang uraian hasil yang dicapai sesuai permasalahan dalam penelitian dan 

masukan-masukan yang membangun. 

 


