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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pada era globalisasi seperti saat ini, dunia teknologi dan informasi 

perkembangannya sangat pesat, khususnya dunia komputer. Komputer saat ini 

merupakan kebutuhan manusia di dalam melakukan berbagai kegiatan, ditambah 

dengan adanya teknologi informasi yang semakin berperan di dalam dunia 

pekerjaan. Dengan menggunakan piranti teknologi informasi yang tepat, maka akan 

dihasilkan informasi yang tepat dan akurat sesuai dengan kebutuhan sehingga 

keputusan dapat diambil dengan cepat. Salah satu piranti teknologi adalah internet. 

  Internet merupakan sebuah jaringan informasi komputer mancanegara yang 

berkembang sangat pesat dan pada saat ini dapat dikatakan sebagai jaringan 

informasi terbesar di dunia. Internet seakan menjadi ikon di era globalisasi ini dan 

banyak dari pengguna internet memanfaatkannya baik untuk jejaring sosial, 

pencarian informasi, maupun kebutuhan lainnya. Salah satu kegunaannya adalah 

terhadap produk, barang, atau jasa yang memuaskan. (Nugroho, 2015)  

  Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang semakin 

modern, banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan pengembangan 

pelayanan, bisnis, relasi dan sebagai sarana untuk memperkenalkan perusahaan 

kepada khalayak umum atau pencari jasa fotografi melalu media internet. Faktor 

persaingan dalam meraih pencari jasa fotografi khususnya dalam perusahaan 

penyedia layanan jasa fotografi juga semakin ketat, beberapa perusahaan penyedia 

layanan jasa fotografi telah memanfaatkan internet sebagai media untuk 

memperkenalkan dan meningkatkan pelayanan kepada pencari jasa fotografi.  

  Di Pulau Rupat saat ini proses pemesanan jasa fotografi masih dilakukan 

secara manual, dimulai dari pemesanan yang dilakukan menggunakan bantuan 

handphone atau pencari jasa fotografi yang harus datang langsung ke perusahaan 
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untuk memesan jasa fotografi, forward melalui sosial media, hingga meminta 

rekomendasi dari teman, saudara dan kerabat yang sudah pernah menggunakan jasa 

fotografi tersebut sebelumnya, sehingga menyita banyak waktu dan tenaga. 

Penyedia layanan jasa fotografi yang ada di Pulau Rupat saat ini belum 

memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana pengembangan pelayanan kepada 

pencari jasa fotografi. Semua kegiatatan transaksional masih dilakukan secara 

manual tanpa adanya bantuan komputer.  

 Pemesanan jasa fotografi yang masih dilakukan secara konvensional tersebut 

tentu saja tidak memberikan hasil yang maksimal, karena membutuhkan proses 

yang cukup lama untuk menemukan jasa fotografi yang sesuai keinginan dan benar-

benar sesuai kebutuhan.  

 Berdasarkan permasalahan diatas diusulkan sebuah Aplikasi Pemesanan Jasa 

Fotografi Berbasis Website di Pulau Rupat. Dengan tujuan mempermudah pencari 

jasa fotografi untuk mengakses informasi tentang penyedia jasa fotografi yang ada 

di Pulau Rupat yang berhubungan dengan informasi penyedia jasa fotografi, serta 

layanan yang disediakan oleh masing-masing penyedia jasa fotografi melaui 

teknologi internet sehingga dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam hal 

pemasaran dan pelayanan. Harapan kedepannya agar aplikasi ini dapat 

diimplementasikan kepada masyarakat Pulau Rupat. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

beberapa permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana melakukan analisa dan perancangan aplikasi pemesanan jasa 

fotografi di pulau Rupat secara online menggunakan website? 

2. Bagaimana proses pemesanan jasa fotografi pada Aplikasi Pemesanan Jasa 

Fotografi Berbasis Website di Pulau Rupat? 

3. Bagaimana proses pembayaran jasa fotografi pada Aplikasi Pemesanan 

Jasa Fotografi Berbasis Website di Pulau Rupat? 
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1.3. Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya suatu pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis 

akan memberikan batasan-batasan dari permasalahan yang ada yaitu : 

1. Aplikasi yang dibangun adalah sistem pemesanan jasa fotografi berbasis 

website yang hanya bisa diakses menggunakan koneksi internet. 

2. Pemesanan jasa fotografi hanya bisa dilakukan khusus di area Pulau Rupat 

saja. 

3. Output data yang dihasilkan merupakan pemesanan jasa fotografi, data 

pemesanan jasa, paket foto, harga, tanggal booking foto beserta alamat. 

4. Aplikasi ini dirancang dan dibuat untuk studi kasus pada Pulau Rupat. 

1.4. Tujuan  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah membangun 

Aplikasi Pemesanan Jasa Fotografi di Pulau Rupat Berbasis Website agar dapat 

membantu para pencari jasa fotografi dalam mencari informasi tentang jasa 

fotografi yang ada di Pulau Rupat. Dan membantu para pencari jasa fotografi 

melakukan pemesanan jasa fotografi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan.  

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi penyedia jasa membantu para penyedia jasa untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan, penjualan jasa, jangkauan pemasaran jasa serta 

sebagai langkah promosi melalui teknologi internet. 

2. Bagi pencari jasa memudahkan pencari jasa fotografi dalam memperoleh 

informasi mengenai perusahaan penyedia jasa fotografi, dan pemesanan 

jasa fotografi. 

3. Bagi Peneliti membuka wawasan dan pengetahuan penulis tentang 

manfaat membangun sistem pemesanan jasa fotografi, internet, dan 

pemrograman web. 
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1.6. Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah dalam pembuatan Aplikasi Pemesanan Jasa 

Fotografi Berbasis Website di Pulau Rupat yaitu melakukan identifikasi masalah 

seperti melakukan wawancara kepada penyedia jasa fotografi terkait informasi 

mengenai perusahaan fotografi, info paket-paket fotografi yang disediakan serta 

harga paket-paket yang telah ditentukan oleh para penyedia jasa fotografi. 

Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengumpulan data dengan cara studi 

literatur mengacu pada jurnal, Tugas Akhir dan website-website resmi lainnya. Data 

tersebut akan diolah menjadi sebuah aplikasi yang akan dirancang menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dengan framework codeigniter serta menggunakan 

MySql sebagai sistem manajemen basis data. Selanjutnya melakukan analisa sistem, 

merancang aplikasi, membuat aplikasi, menguji aplikasi dan pembuatan Laporan 

Tugas Akhir. 
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