
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia  industri  semakin  berkembang,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  banyaknya

Perusahaan  yang  memanfaatkan  teknologi.  Dapat  dilihat  sekarang  ini,  saat

memasuki  maka semua perusahaan harus dipersiapkan menuju tren otomasi dan

pertukaran data terkini dalam teknologi perusahaan.

Selain itu menurut databoks.katadata.co.id , Pengguna telepon seluler (ponsel)

ditanah air  mencapai  371,4  juta  pengguna atau  142 persen  dari  total  populasi

sebanyak 262 juta jiwa. Artinya, rata-rata setiap penduduk memakai 1,4 telepon

seluler  karena  satu  orang  terkadang  menggunakan  2-3  kartu  telepon  seluler.

Sementara  kaum  urban  Indonesia  mencapai  55  persen  dari  total  populasi.

Berdasarkan data wearesocial.sg, pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7

juta  dengan  penetrasi  sekitar  51  persen  dari  populasi.  Untuk pengguna  media

sosial aktif mencapai 106 juta dengan penetrasi sekitar 40 persen, dan pengguna

media sosial mobile aktif mencapai 92 juta atau sekitar 35 persen dari populasi.

Dibandingkan  dengan  posisi  Januari  2016,  pengguna  ponsel  Indonesia

meningkat  14  persen.  Sementara  untuk penetrasi  mengguna media  sosial  aktif

meningkat 34 persen, dan penetrasi pengguna media sosial mobile aktif bertambah

39 persen.  Hal ini dapat dilihat dari grafik di bawah ini. 

Gambar 1.1 Grafik Pengguna Telepon Pintar di Indonesia
(Sumber : Rilis eMarketer2015 https://databoks.katadata.co.id)
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Selain  itu  menurut  databoks.katadata.co.id,  pengguna  telepon  seluler

(ponsel)  ditanah  air  mencapai  371,4  juta  pengguna  atau  142  persen  dari  total

populasi sebanyak 262 juta jiwa. Artinya, rata-rata setiap penduduk memakai 1,4

telepon  seluler  karena  satu  orang  terkadang  menggunakan  2-3  kartu  telepon

seluler. Sementara kaum urban Indonesia mencapai 55 persen dari total populasi.

Berdasarkan data wearesocial.sg, pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7

juta  dengan  penetrasi  sekitar  51  persen  dari  populasi.  Untuk pengguna  media

sosial aktif mencapai 106 juta dengan penetrasi sekitar 40 persen, dan pengguna

media sosial mobile aktif mencapai 92 juta atau sekitar 35 persen dari populasi.

Dibandingkan  dengan  posisi  Januari  2016,  pengguna  ponsel  Indonesia

meningkat  14  persen.  Sementara  untuk penetrasi  mengguna media  sosial  aktif

meningkat 34 persen, dan penetrasi pengguna media sosial mobile aktif bertambah

39 persen.  Hal ini dapat dilihat dari grafik di bawah ini. 

Gambar 1.2 Grafik Pengguna Ponsel  dan  Penetrasi  Media  Sosial 
 di Indonesia  (Sumber : Rilis eMarketer2015

https://databoks.katadata.co.id)

https://databoks.katadata.co.id/
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Dengan  adanya  peningkatan  penggunaan   ponsel  pintar,  maka  sangat

efektif sekali apabila pemesanan jasa photography dengan menggunakan website.

Selain itu masyarakat  membutuhkan aplikasi  yang mampu mengatasi  kesulitan

tersebut  terutama  dalam  pemesanan  jasa  tersebut  dengan  via  online jadi

memudahkan  masyarakat  untuk  memilih  jasa  yang  ada.  Teknologi  informasi

dalam berbagai bidang sangat semakin pesat seperti  bidang pendidikan  online,

tiket  online, penjualan  online dapat menjadi sarana pembantu bagi penjual jasa

photography.  Perkembangan ini juga terjadi dalam jenis layanan  yang banyak

terdapat pada dunia media sosial yang beredar banyak di pasaran yang banyak

muncul, seperti Bukalapak, OLX, Tokopedia dan lain sebagainya.

Studio  Moto  Moto  Pictures ini  bergerak  dibidang  photography dan

videography tempatnya di Cisaat kabupaten Sukabumi. Moto Moto  Pictures ini

hanya  melayani  jasa  photograper, videographer dan  hasil  cetak  yang  sudah

dikerjakan ketika waktu pengerjaannya. 

Pada saat survey ke studio ini, proses transaksi lain seperti pemesanan jasa

secara  online masih belum tersedia karena belum mempunyai program khusus.

Ataupun  menampatkan  konsumen  melewati  vendor,  begitu  pula  dengan

pengecekan pemesanan dimana untuk mengetahui jumlah konsumen di lakukan

dengan pengecekan satu persatu saat waktu dan tanggal di tentukan sudah ada

yang memesan atau belum. 

Selama ini proses kegiatan pemasaran dan informasi jasa pada studio Moto

Moto  Pictures masih secara manual dari  pendataan pemesanan dan dipasarkan

melalui media sosial saja, di dalam hal kaitannya untuk memenuhi standar aturan

kompleksitas dalam bidang bisnis  photography,  selain itu pemilik studio Moto

Moto Pictures ingin memudahkan bila ada konsumen dari luar kota bisa melihat,

mengecek dan memesan jasa secara  online  tanpa harus datang ke tempat studio.

Lain halnya yang terjadi pada pengolahan data pemesanan menggunakan sistem

yang  konvensional  atau  manual, sehingga perlu  dilakukan perubahan terhadap

sistem yang selama ini sedang berjalan agar mampu mengelola data secara online

yang saling terintegrasi.
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Berdasarkan  latarbelakang  sebelumnya  maka  penulis  membuat  sebuah

aplikasi yang tentunya sesuai dengan kebutuhan Studio Moto Moto Pictures dan

perkembangan teknologi yang berkembang saat ini, maka melakukan penelitian

dengan judul  “Aplikasi  Studio Foto   Berbasis  Website (Studi Kasus Studio

Moto Moto  Pictures)”  . Demi sebuah pencapaian, untuk mempermudah proses

pemasaran serta memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi

pokok permasalahan antara lain sebegai berikut:

1. Proses  data  pemesanan,  pengecekan waktu yang tersedia,  harga jasa  dan

proses  pembuatan  laporan  masih  harus  menggunakan  buku  catatan,

sehingga menyulitkan mengelola studio “Moto Moto Pictures”.

2. Proses  pemesanan di  studio  “Moto  Moto  Pictures”  masih  dinilai  kurang

efektif  dikarenakan  para  konsumen  harus  selalu  mengunjungi  ke  tempat

studio atau  mendapatkan  konsumen  melalui  vendor yang  bekerja  sama

dengan Studio “Moto Moto Pictures”.

3. Belum adanya sarana pemasaran yang baik seperti pemesanan secara online,

sehingga  sulitnya  mengakses  informasi  mengenai  jasa  yang  di  pesan

studio“Moto Moto Pictures”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari hasil penelitian adalah:

1. Aplikasi ini dapat membantu dalam  Pemesanan secara  online yang saling

terintegritasi

2. Aplikasi ini agar supaya mempermudah konsumen dalam pemesanan jasa

serta  mengetahui  waktu yang bisa di  pesan yang ditawarkan oleh  studio

“Moto Moto Pictures”.

3. Aplikasi ini  diharapkan dapat membantu pemasaran jasa yang lebih baik

dari studio  “Moto Moto Pictures” sebelumnya.
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1.4 Batasan Masalah Penelitian

Adapun batasan masalah dari penelitian adalah:

1. Aplikasi  ini  hanya  berfungsi  melakukan  proses  pemesanan  jasa  dan

konfimasi  pembanyaran  dari  konsumen  serta  informasi  pemesanan  dari

pemilik studio

2. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer kepada rekening pemilik studio.

3. Aplikasi  yang  akan  dibangun  menggunakan  website yang  berjenis  E-

Commerce

4. Perancangan menggunakan terstruktur seperti diagram conteks, ERD, DFD,

perancangan tampilan.

5. Implementasi basis data menggunakan My Sql.

6. Bahasa pemrograman menggunakan PHP versi 7

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh setelah dibangunnya aplikasi ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penulis dapat mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu yang selama ini

terdapat di masa perkuliahan.

2. Bagi Pemilik Studio

Memudahkan  bagi  studio  supaya  pendataan  rapih  dan  pemesanan  juga

semakin menyebar luas.

3. Bagi masyarakat

a. Membantu konsumen yang ingin memesan jasa secara online tanpa harus

mendatangi studio.

b. Menciptakan  media  pemasaran  dan  informasi  berbasis  website pada

studio  Moto  Moto  Pictures  yang  membantu  penyebaran infomasi

terhadap  jasa  yang  ditawarkan  oleh  studio  tersebut  guna  untuk

memperluas pemasarannya.
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1.6 Sistematika Penulisan

    Sistematika penulisan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang mengenai penelitian,

identifikasi  masalah,  tujuan  dari  penelitian,  batasan  pada  penelitian  dan

manfaat dari penelitian.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini  penulis  menjelaskan tentang teori-teori  yang terkait  dengan

permasalahan yang diambil,  dari  mulai  kajian  islam yang terkait  dengan

penelitian, kajian umum dan kajian keinformatikaan.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang alur dari  pelaksaan penelitian,  dimulai dari  inisiasi

masalah sampai dengan solusi dari masalah yang telah diungkapkan, juga

deskripsi waktu dan tempat penelitian

4. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Menjelaskan  tentang  analisis  sistem  yang  sedang  berjalan  yang  ada  di

studio,  analisis  permasalahan, analisis  sistem yang diusulkan dan analisis

solusi  dan  kebutuhan  sistem.  Untuk  perancangan  menjelaskan tentang

perancangan  sistem  atau  proses  sistem  dengan  alat  perancangan  seperti

Diagram Konteks, DFD (Data Flow Diagram), ERD (Entity Relationship

Diagram), Basis data, Perancangan tampilan.

5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Pada bab ini  penulis  menjelaskan bagaimana penerapan dari perancangan

yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  dibuat  menjadi  sebuah  aplikasi. Dari

pengujian program menggunakan Black Box dan White Box.

6. BAB VI PENUTUP

Bab  ini  berisi  tentang  kesimpulan  dan  saran  dari  penelitian  yang  telah

dilakukan penulis.


