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ABSTRAK 
Dengan adanya perkembangan Information and Communication Technology ﴾ICT﴿ yang sangat pesat sekarang ini, tentu 
turut berdampak besar juga pada perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai bidang, tidak terkecuali pada bidang 
Wedding Organizer. Dengan adanya perkembangan dan kemajuan dalam bidang ICT inilah yang mengharuskan 
perubahan paradigma dan kinerja pada pusat‐pusat informasi atau sumber informasi. CV Pesta merupakan suatu usaha 
yang bergerak dalam bidang jasa. CV Pesta menawarkan beberapa paket pernikahan dari mulai harga terendah sampai 
dengan harga tertinggi, dan tentu saja dengan kelengkapan yang berbeda‐beda sesuai dengan paket yang dipesan. CV 
Pesta menyewakan dekorasi pernikahan, tata rias dan busana, hiburan, dokumentasi photography. Berdasarkan hasil 
analisa yang dilakukan pada CV Pesta, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi pada 
penyewaan Wedding Organizer pada CV Pesta adalah Pengelolaan data dan output masih menggunakan penulisan tangan 
dan dicatat dalam buku tulis saja bukan melalui sistem sehingga beresiko terjadi kesalahan yang menyebabkan data rawan 
hilang data penyewaan dan membutuhkan waktu yang lama serta penyimpanan data masih menggunakan book file 
sehingga menumpuk. Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam menganalisis dan merancang sistem adalah 
dengan metode Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek ﴾Object Oriented Analysis and Design﴿ menggunakan Unified 
Modelling Language ﴾UML﴿. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan yaitu melalui observasi, 
wawancara dan dengan cara studi pustaka yaitu dengan mempelajari buku‐buku, serta literature lainnya. Sedangkan 
Program yang di gunakan untuk membentuk aplikasi Sistem Informasi penyewaan Wedding Organizer menggunakan PHP. 
Hasil penelitian berupa perangkat lunak sistem Penyewaan Wedding Organizer. sistem tersebut dapat dijadikan bahan 
masukan dalam menentukan kebijakan pengolahan data pemesanan dan penyewaan serta meminimalkan masukan 
kesalahan‐kesalahan dalam penyajian informasi berupa laporan penyewaan.

Kata Kunci : Analisa, Perancangan, Wedding Organizer, objek oriented 

1.  PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi informasi ditandai dengan adanya pengolahan dalam bidang perkerjaan yang pada awalnya 
dikelola menggunakan cara yang belum terkomputerisasi kini telah dikelola menggunakan teknologi modern. Sistem 
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informasi dengan menggunakan teknologi komputer yang sangat canggih dan modern akan memudahkan kita untuk 
melakukan pengolahan data yang dapat menghemat waktu, ruang dan biaya. Revolusi teknologi informasi menyebabkan 
orang dengan cepat mengetahui berita, dan dengan cepat mengirimkan berita, jadi terciptalah komunikasi yang baik. 
Kebutuhan informasi pun semakin meningkat, terlebih dengan adanya internet, yang dapat menyajikan informasi dengan 
cepat.  
Wedding Organizer adalah suatu jasa yang digunakan untuk membantu para calon pengantin untuk mempersiapkan 
perencanaan pernikahan mereka. Saat ini penggunaan jasa Wedding Organizer sangat dibutuhkan bagi para calon 
pengantin yang tidak bisa mengurus semua acara pernikahan mereka. Salah satu Wedding Organizer yang ada di kota 
Tangerang adalah CV Pesta. CV Pesta merupakan suatu usaha yang bergerak dalam bidang jasa Wedding Organizer dan 
menawarkan beberapa paket pernikahan dari mulai harga terendah sampai dengan harga tertinggi, dan tentu saja dengan 
kelengkapan yang berbeda‐beda sesuai dengan paket yang dipesan yaitu dekorasi pernikahan, tata rias dan busana, 
hiburan, dokumentasi photography. Target yang diinginkan adalah menjadi Wedding Organizer yang dikenal masyarakat 
serta para konsumen dapat meningkat dan juga dapat meningkatkan omset setiap bulannya. 
Permasalahan yang saat ini terjadi pada CV Pesta adalah penyewaan atau calon pengantin harus datang langsung ke 
tempat CV Pesta untuk melihat informasi paket pernikahan, melakukan pemesanan serta transaksi pembayaran uang muka 
﴾DP﴿, sehingga akan lebih menyulitkan penyewaan dan kurang efisien bagi penyewaan yang sibuk jika harus datang 
langsung untuk melakukan penyewaan, pemesanan dan pembayaran. Pada bagian administrasi masih dilakukan dengan 
cara dimana dalam mencatat penyewaan, pesanan dan laporan pembayaran pelanggan masih menggunakan buku tulis, 
sehingga semua data mengenai pesanan belum terorganisir dengan baik seperti data penyewaan, data dokumentasi acara 
pernikahan, dan data transaksi pemesanan, sehingga beresiko terjadi kesalahan yang menyebabkan data rawan hilang dan 
membutuhkan waktu yang lama. Pihak admin akan merasa kesulitan dalam memberi laporan kepada pihak pengelola 
karena bisa saja berkas tersebut hilang.  

1.   
1.1   
1.2   
1.3   
1.1  Perumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
a.  Bagaimana sistem penyewaan Wedding Organizer saat ini pada CV Pesta ? 
b.  Bagaimana merancang sistem informasi penyewaan Wedding Organizer pada CV Pesta ? 
c.  Bagaimana menyajikan laporan penyewaan Wedding Organizer yang tepat dan akurat pada CV Pesta ? 

1.   
1.1   
1.2   
1.3   
1.4   
1.2  Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu : 
1.  Menganalisa proses penyewaan Wedding Organizer saat ini bersifat manual menjadi sistem terkomputerisasi pada CV 
Pesta. 
2.  Merancang sistem informasi komputerisasi untuk laporan yang dihasilkan lebih efektif dan meminimalisir resiko terjadi 
nya kerusakan data penyewaan Wedding Organizer pada CV Pesta.  
3.  Membangun sistem informasi komputerisasi yang dapat mendukung pelayanan transaksi pemesanan, pembayaran dan 
pengelolaan data penyewaan lebih maksimal pada CV Pesta. 

1.   
1.1   
1.2   
1.3   
1.4   
1.5   
2.  LANDASAN TEORI 
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