1.1 Latar Belakang
Pada era globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
semakin cepat dan merambah ke berbagai sektor baik itu ekonomi, bisnis, jasa, pendidikan
dan kebudayan. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan
maka dibutuhkan sumber daya manusi yang dituntut untuk dapat bekerja secara efektif dan
efisien. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, telah diciptakan suatu alat bantu yaitu komputer
yang merupakan suatu perangkat elektronik yang sangat dibutuhkan untuk proses pengolahan
data agar lebih efektif dan efisien, guna memberikan informasi yang berkualitas dan bernilai.
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pertanggungjawaban kepada berbagai pihak yang membutuhkan. Salah satu bidang yang
sangat membutuhkan informasi adalah bidang jasa, baik jasa penjualan produk, jasa
pemasaran, pemasaran jasa dan masih banyak lagi.
Softbox Photography merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa
pemotretan baik untuk pribadi, even pesta, even pernikahan, untuk katalog sebuah produk,
dan lain sebagainya, dengan pemasaran dilakukan pada wilayah Semarang dan sekitarnya.
Dimana jasa phootography adalah salah satu seni yang menuntut ketekunan, keindahan, dan
kesabaran. Untuk memperoleh momen yang tepat, kepiawaian seorang fotografer membidikkan
kameranya ke sebuah obyek merupakan seni tersendiri. Seni fotografi kini merupakan ladang bisnis
yang prospektif di era digital seperti saat ini

Pengertian Sistem
Definisi sistem berkembang sesuai dengan konteks dimana pengertian sistem
itu digunakan. Berikut akan diberikan beberapa definis sistem secara umum:
1.

Kumpulan dari bagian-bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang
sama. Contoh:
a. Sistem Tatasurya
b. Sistem Pencernaan
c. Sistem Transportasi Umum
d. Sistem Otomotif
e. Sistem Komputer
f. Sistem Informasi

2.

Sekumpulan objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi serta hubungan
antar objek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai
satu tujuan.

Dengan demikian, secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan
atau himpuanan dari unsur-unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi,
saling berinteraksi, dan saling bergantung sama lain. [5]
Tahapan Pengembangan Sistem
Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data yaitu menggunakan
Metodologi Pengembangan SDLC (System Development Life Cycle) dengan metode
Waterfall yang tahap-tahapnya yaitu sebagai berikut :
Requierments Definition
System & Software Design
Implementation & Unit Testing
Integration & System Testing
Operation And Maintance

Siklus Waterfall
Sumber : Merle P. Martin, 2006
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Kesimpulan
Dari hasil pengamatan dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :
1. Sistem Informasi Pemasaran Online Jasa Photography Pada Softbox Photography
dalam pelaksanaannya akan diimplementasikan dengan harapan permasalahanpermasalahan yang terdapat di Softbox Photography yang tidak teratasi secara manual
dapat teratasi.
2. Sistem Informasi Pemasaran Online Jasa Photography Pada Softbox Photography
dapat terpantau segala kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dengan
terpantaunya data tersebut segala transaksi pemasaran dapat menghasilkan laporanlaporan
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