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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian yang mulia dan ikatan yang 

kuat, mengikat kalbu dan menyatukan kemaslahatan demi terbentuknya 

keluarga yang harmonis. Secara umum pernikahan bertujuan Pernikahan 

bertujuan untuk mentaati perintah Allah agar mereka tidak terjerumus ke 

dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan hidup 

manusia/keturunan yang sehat mendirikan kehidupan manusia. Sedangkan 

secara definisi terdapat di UU adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria 

dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” [1] 

Agar pernikahan dapat dikenang selama-lamanya, dan dapat berbagi 

kebahagiaan dengan teman dan sanak saudara, maka pengantin biasanya 

menggelar pesta pernikahan yang meriah sesuai dengan kemampuan 

pengantin.  Akan tetapi untuk mempersiapkan pesta pernikahan banyak 

pengantin yang tidak memiliki waktu untuk menggelar pesta pernikahan, hal 

yang dibutuhkan untuk menggelar pesta pernikahan antara lain dekor 

pengantin, rias, fotografi, undangan pernikahan dll. Untuk memudahkan calon 

pengantin dalam mempersiapkan pesta pernikahan maka dibutuhkan suatu jasa 

yang berfungsi dalam mempersiapkan pernikahan tersebut. Jasa tersebut 

adalah Wedding Organizer.  

Wedding Organizer adalah jasa pengorganisasian segala aktivitas 

pernikahan yang berkaitan dengan kebutuhan dalam suatu pesta pernikahan. 

Wedding Organizer berfungsi membantu calon pengantin dalam perencanaan 

rangkaian acara dengan konsep dan biaya yang telah ditentukan oleh Wedding 

Organizer [2]. Wedding Organizer sering kali dicari oleh masyarakat karena 

selain untuk mempermudah dalam melakukan perencanaan pesta pernikahan, 

Wedding Organizer juga sangat membatu bagi orang-orang yang tidak mau 

repot dengan masalah perencanaan pernikahan mereka. Mahkota Wedding 

adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang persewaan dekorasi 

pernikahan. Mahkota Wedding Jepara menyediakan paket
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 dekorasi pernikahan sehingga bisa menekan/mengurangi biaya pernikahan 

jika dibandingkan dengan mencari sendiri misal sewa dekor di perusahaan 

lain. Pelanggan tersebut harus mencari sewa teratak di tempat lain. Karena 

Mahkota Wedding bermitra dengan pengusaha sewa yang dibutuhkan untuk 

pernikahan. Tetapi seiring berjalannya waktu, Mahkota Wedding mengalami 

penurunan pelanggan yang disebabkan karena bertambahnya persaingan di 

bidang wedding organizer. Agar dapat bersaing di era modern ini dibutuhkan 

inovasi yang dapat memudahkan penyewa untuk mencari paket pernikahan 

yang lengkap.  

Salah satu inovasi yang sedang tren adalah dengan menggunakan aplikasi 

android sebagai sistem transaksinya. Alasan menggunakan aplikasi android 

karena era sekarang banyak yang menginginkan hal yang instan. Cara yang 

mudah untuk melakukan sesuatu seperti melakukan belanja, sewa mobil, 

pesan tiket, dan pesan hotel menggunakan aplikasi android. Penggunaan 

aplikasi android untuk mempermudahkan penggunanya. [3]  

Sistem pembayaran yang ada di Mahkota Wedding masih menggunakan 

system yang konvensional. Pemesanan dilakukan dengan cara pelanggan 

datang langsung di mahkota wedding. Pesanan tersebut akan dicatat di dalam 

buku catatan pemesanan. Disini terdapat celah kelalaian perusahaan dalam 

pencatatan pemesanan. Salah satu kejadian pelanggan komplain kepada 

perusahaan. karena dekorasi pernikahan tersebut tidak datang pada jam yang 

telah ditentukan,  pelanggan merasa dirugikan karena alasan dari perusahaan 

“salah dalam pencatatan”, di sini terdapat kekurangan pada sistem ini karena 

tidak ada jadwal yang bisa diakses oleh pelanggan tersebut. Apabila ada maka 

pelanggan bisa mempunyai peluang untuk mengingatkan Mahkota Wedding 

bila ada kesalahan pencatatan maka mahkota merevisi jadwal tersebut. 

Sehingga untuk memudahkan dan meningkatkan data yang dibutuhkan 

aplikasi android. Aplikasi ini juga bisa digunakan sebagai media promosi yang 

digunakan untuk memperluas pangsa pasar pada mahkota wedding, karena 

promosi yang dilakukan selama ini hanya sebatas dari mulut ke mulut.   

Masalah yang dijabarkan di atas, diselesaikan dengan membuat aplikasi 

”Wedding Organizer berbasis android”, menggunakan metode RAD sebagai 
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metode pengembangan sistem. Metode RAD merupakan pendekatan 

berorientasi objek untuk menghasilkan sebuah sistem dengan sasaran utama 

mempersingkat waktu pengerjaan aplikasi dan proses agar memberdayakan 

sistem perangkat lunak secara tepat dan cepat. Serta melibatkan pengguna 

dalam pengembangannya sehingga dapat meningkatkan kepuasan dalam 

penggunaannya. Metode ini memiliki kelebihan dalam mengerjakan aplikasi, 

dengan menghasilkan aplikasi dalam waktu singkat yang sesuai dengan 

kebutuhan customer. Perancangan ini menggunakan teknologi android karena 

android mudah digunakan oleh masyarakat dan perkembangannya sangat 

pesat [4] 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan pada 

Mahkota Wedding Jepara “bagaimana aplikasi wedding organizer 

bisa memudahkan orang dalam menggunakan jasa wedding organizer yang 

ada di Mahkota Wedding tanpa perlu keluar rumah dengan menggunakan 

aplikasi android sebagai media-nya” 

1.3. Batasan Masalah 

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi serta agar permasalahan yang 

dipecahkan sesuai dengan tujuan, maka perlu dibatasi pokok permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Pengambilan data diperoleh dari Mahkota Wedding Jepara  

2. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman android  

3. Pembuatan aplikasi menggunakan RAD sebagai metode pembuatannya 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah: 

1. Memudahkan penyewa memesan paket wedding orgnanizer di 

Mahkota Wedding Jepara 

2. Memudahkan admin mahkota wedding di dalam mengelola data-data 

Wedding Organizer.  

3. Menambahnya media promosi yang ada di Mahkota Wedding. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

a) Manfaat  Peneliti 

 Dari penelitian ini diharapkan bagi penulis untuk dapat mempraktikkan 

ilmu yang didapatkan selama perkuliahan berupa aplikasi android yang 

bermanfaat bagi masyarakat Jepara. 

b) Manfaat Tempat Peneliti 

1. Mudahnya pengolahan data calon pembeli, jadwal pelaksanaan, dan 

transaksi pada Wedding Organizer agar dapat dijalankan otomatis 

2. Meluasnya pangsa pasar mahkota wedding Jepara 

3. Mudahnya pengolahan data calon pembeli, jadwal pelaksanaan, serta 

transaksi pada Wedding Organizer agar dapat dijalankan otomatis 

c) Manfaat Masyarakat 

 Bagi masyarakat diharapkan dapat dengan mudah mencari informasi 

tentang perencanaan Wedding Organizer, dan masyarakat mudah 

menggunakan aplikasi yang ditawarkan di penelitian ini. 

 

1.6. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Sistematika dalam penelitian terdiri dari : 

1. Bagian awal proposal 

2. Bagian pokok proposal yang terdiri dari : 

BAB I  : Pendahuluan 

Pada bab ini diuraikan secara ringkas pembahasan tentang 

Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan 

BAB II  : Landasan teori 

Di dalam bab ini menampilkan beberapa referensi 

penelitian serupa dan di uraikan sekilas tentang wedding 

organizer, Aplikasi smartphone, Android, dan  Pemodelan 

UML serta menjelaskan kerangka pemikiran yang 

melatarbelakangi penelitian ini.    

BAB III  : Metode Penelitian 
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Di dalam bab ini berisikan pembahasan tentang metode 

penelitian yang nantinya akan digunakan serta metode 

perancangan sistem. 

BAB IV  : Pembahasan 

Pada bab IV menjelaskan hasil penelitian tentang 

Penerapan Aplikasi transaksi mahkota wedding berbasis 

android di mahkota wedding Jepara. 

BAB V  : Penutup 

Pada bab V berisikan kesimpulan dari suatu penelitian 

dan menyertakan sebuah saran untuk pengembangan 

lebih lanjut.  

   Bagian akhir skripsi ini terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran
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