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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Bab ini akan berisi tentang deskripsi umum dari isi yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta asumsi dan 

batasan penelitian. 

1.1. Latar Belakang  

 Teknologi informasi bertujuan untuk membantu manusia dalam melakukan 

pekerjaan sampai menyelesaikan masalah yang timbul didalam setiap akitivitas 

kehidupan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin lama 

berkembang dengan pesat sejalan dengan ditemukan teknologi dan alat-alat 

canggih, hal ini membawa paradigma perubahan dalam kegiatan rutinitas dan 

aktivitas manusia di kehidupan sehari-hari. Dengan perkembangan teknologi 

informasi tersebut sudah merambah ke berbagai bidang, dan penyedia jasa website 

yang cukup menjamur seperti aplikasi penyedia layanan undangan online.  

 Ketika menyelenggarakan sebuah acara yang membutuhkan kehadiran 

orang lain umumnya diguakan sebuah undagan. Undangan sebagai alat bantu dalam 

meyampaikan maksud dari penyelenggara acara dan meminta kehadiran penerima 

undangan. Penyampaian undangan pada suatu acara umumnya masih dilakukan 

dengan sistem manual dan menggunakan jasa manusia untuk mengirimkan kepada 

yang bersangkutan. Beberapa persoalan ditemui ketika menggunakan undangan 

cetak. Salah satu permasalahannya yaitu ketika terdapat perubahan jadwal. 

Perubahan jadwal tersebut tidak dapat diinformasikan dengan cepat kepada para 

undangan dan harus mengirimkan undangan kembali. Biaya yang dikeluarkan dan 

waktu juga menjadi persoalan tersendiri, sebab harus mencetak undangan dan 

menyebarkannya ke alamat masing-masing undangan yang membutuhkan waktu 

lama (Melinda and Lestari 2012).  

 Salah satu cara alternatif sebagai solusi yang dapat menjawab persoalan 

yang timbul terkait undangan cetak adalah dengan undangan online. Undangan 

online ini dapat berbasis website maupun mobile application. Pada penelitian ini 

akan dikembangkan undangan online berbasis website menggunakan framework 
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laravel. Undangan online merupakan pilihan yang menarik mengingat eratnya 

interaksi masyarakat dengan internet saat ini. Tetapi dengan semakin banyaknya 

orang yang mengundang melalui sosial media ataupun menggunakan media pesan 

instan, membuat cara ini dipandang tidak formal dan kebanyakan penerima tidak 

merasa berkewajiban untuk datang. Oleh sebab itu, pada penelitian ini 

dikembangkan website pembuat undangan dengan menambahkan beberapa fitur 

yang menjadi nilai tambah dari website-website undangan yang sudah ada. Fitur-

fitur yang akan dikembangkan pada penelitian ini tetapi tidak terbatas pada 

konfirmasi kehadiran, notifikasi acara, buku tamu, serta wishlist untuk menambah 

kesan resmi pada undangan online. Selain fitur-fitur di atas yang merupakan nilai 

tambah website ini, juga terdapat fitur-fitur umum seperti undangan online lainnya 

yaitu pembuatan undangan sesuai template yang dapat dilakukan oleh 

penyelenggara acara. 

Fitur wishlist merupakan hal baru pada masyarakat Indonesia, dimana para 

undangan akan dapat mengetahui item-item apa saja yang ingin dimiliki oleh 

penyelenggara acara. Dengan melihat daftar wishlist tersebut, para tamu undangan 

dapat memutuskan kado apa yang hendak diberikan. Fitur wishlist ini 

memungkinkan penyelenggara acara dapat dengan mudah menandai item atau 

produk yang akan dibeli pada sebuah halaman internet. Item yang telah ditandai 

kemudian akan tampil pada halaman website sebagai wishlist. 

Fitur konfirmasi kehadiran akan sangat membantu penyelenggara acara 

yang membutuhkan jumlah pasti tamu terkait dengan reservasi tempat dan 

makanan. Setelah tamu undangan mengkonfirmasi kehadiran, maka mereka 

nantinya akan secara otomatis mendapatkan notifikasi dari sistem jika mendekati 

hari penyelenggaraan acara. Notifikasi yang mereka dapatkan akan dapat 

didapatkan melalui email.  

Adapun framework yang digunakan pada rancang bangun website ini 

menggunakan Laravel. Laravel dipilih karena mampu meningkatkan kecepatan 

pengembangan secara signifikan dan dapat mempermudah tugas-tugas yang umum 

seperti routing, authentication, sessions, dan caching. Laravel memberikan 
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keterbaruan alat untuk berinteraksi dengan database disebut dengan migration. 

Dengan migration, pengembang dapat dengan mudah untuk melakukan modifikasi 

sebuah database pada sebuah platform secara independen karena implementasi 

skema database direpresentasikan dalam sebuah class. Migration dapat berjalan 

pada beberapa basis data yang telah didukung Laravel (MySQL, PostgreSQL, 

MSSQL, dan SQLITE) dan untuk implementasi Active Record pada Laravel disebut 

Eloquent yang menggunakan standard modern OOP. Laravel juga memberikan 

sebuah Command Line Interface disebut dengan artisan dengan artisan, 

pengembang dapat berinteraksi dengan aplikasi untuk sebuah aksi seperti 

migration, testing, atau membuat controller dan model. Selain itu, Laravel juga 

memiliki Blade template engine yang memberikan estetika dan kebersihan kode 

pada view secara parsial (Luthfi 2017). 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa masalah yang timbul adalah bagaimana sebuah aplikasi undangan online 

berbasis website yang dapat mendukung dalam penyampaian informasi kepada 

tamu yang akan diundang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Merancang suatu sistem undangan online berbasis web dengan memberikan 

reminder kepada tamu undangan melalui email. 

2. Merancang suatu sistem yang dapat menampung item di tab wishlist. 

3. Merancang suatu sistem yang dapat menyimpan informasi mengenai 

kehadiran tamu undangan. 

4. Mengimplementasikan aplikasi dalam hal-hal terkait dengan invitation 

online yang telah dirancang dan dibangun. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagi peneliti, ialah menambah pengetahuan serta wawasan dan teknologi 

informasi ini dapat berguna bagi peneliti itu sendiri karena dapat diajadikan 

sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya. 

2. Bagi masyarakat, dengan adanya apikasi invitation online ini, diharapkan 

tamu undangan dapat dengan mudah untuk mendapatkan informasi jadwal 

yang sudah dibuat oleh penyelenggara acara.  

3. Bagi universitas dapat dimanfaatkan untuk membuat undangan kepada para 

mahasiswa atau relasi. 

1.5. Batasan Masalah 

 Dalam  pembuatan aplikasi invitation online ini diperlukan suatu batasan 

masalah agar masalah yang diteliti tidak keluar dan melebar kemana-mana. Peneliti 

membatasi mengenai perancangan dan pembuatan pada aplikasi penjadwalan acara 

dan undangan online berbasis web. Beberapa batasan masalah tersebut antara lain: 

1. Sistem ini lebih memfokuskan pada pembuatan undangan secara online dan 

adapun menu-menu lain hanya sebagai tambahan. 

2. Aplikasi ini memiliki fitur wishlist yang berguna bagi pembuat acara dalam 

menyimpan referensi produk. 

3. Adanya sistem pengelolaan data untuk tamu kehadiran, mengenai siapa 

tamu undangan dan seberapa banyak tamu undangan yang akan hadir. 

4. Aplikasi ini digunakan untuk keperluan undangan pernikahan dan ulang 

tahun. 

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

 Buku tugas akhir ditulis dengan mengikuti sistenatika sebagai berikut: 

1. BAB 1 : PENDAHULUAN 

Merupakan bab pertama yang berisi garis besar suatu permasalahan 

diselesaikan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan seperti latar 

belakang dari penelitian, identifikasi dari suatu masalah, tujuan tugas akhir, 

lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir serta sistematika penulisan 

tugas akhir. 

2. BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 
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Merupakan bab kedua yang berisi teori-teori yang mendasari serta 

mendukung dalam penulisan tugas akhir ini yaitu mengenai konsep-konsep 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

3. BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN 

Merupakan bab ketiga yang berisi mengenai metode yang digunakan 

peneliti dan tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti untuk menyelesaikan 

penelitian tugas akhir ini. 

4. BAB 4 : ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Merupakan bab keempat yang membahas mengenai proses awal dari 

perancangan pembangunan perangkat lunak, mulai dari permodelan, 

menentukan kebutuhan, dan perancangan antarmuka. 

5. BAB 5 : IMPLEMENTASI 

Merupakan bab kelima yang membahas mengenai implementasi atau inti 

dari tahapan akhir dalam pembangunan perangkat lunak. 

6. BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab keenam atau bab penutup yang membahas mengenai 

kesimpulan dan saran dari peneitian tugas akhir ini serta kesimpulan dan 

saran ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

  


