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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang masalah 

Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan pengaruh yang sangat 

besar bagi dunia teknologi informasi. Beberapa perangkat teknologi telah tercipta 

untuk memenuhi kebutuhan manusia, dari PC, laptop, tablet, dan smartphone yang 

kini sudah lekat dengan kegiatan sehari-hari manusia. Bahkan dengan adanya 

tablet dan smartphone memberikan kemudahan untuk menjalankan aplikasi 

dimana saja dan kapan saja.  

Kemajuan teknologi berkembang seiring dengan kemajuan aplikasi sebagai 

media penghubung antara manusia dengan teknologi komputer. Salah satunya 

adalah aplikasi berbasis web yang memanfaatkan teknologi internet yang saat ini 

sudah mudah untuk digunakan dimana saja.  

Toedjowarna photography adalah usaha kreatif dalam bidang jasa 

photography dan videography yang diantaranya melayani dokumentasi acara 

seperti wedding event, gathering, yearbook, anniversary dan event lainnya. Selain 

itu usaha ini dapat melayani jasa foto prewedding, foto studio, company profile 

dan bidang jasa foto lainnya. 

Untuk saat ini, Toedjowarna photography masih belum memiliki website 

portofolio yang mendukung kinerjanya dan mempermudah dalam melakukan 

pemasaran. Oleh karena itu pada tugas akhir ini akan dirancang suatu website 

portofolio berbasis html5 dan css3 untuk mendukung kebutuhan usaha dalam 

melakukan pemasaran berbasis website. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan yang timbul seperti yang telah dijelaskan pada 

latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang aplikasi berbasis website yang mempermudah 

user dalam mendapatkan informasi? 
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2. Bagaimana merancang aplikasi untuk menampilkan informasi mengenai 

data-data fotografi serta dokumentasi? 

3. Bagaimana membangun suatu aplikasi berbasis website responsive 

menggunakan html5 dan css3? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 

adalah merancang aplikasi website portofolio berbasis HTML5 dan CSS3. 

 

1.4  Batasan masalah 

Ruang lingkup dalam penelitian ini agar tidak telalu jauh menyimpang dari 

permasalahan pada tujuan, maka batasan masalahnya sebagai berikut: 

1. Aplikasi dibuat berbasis website menggunakan HTML5 

2. Desain yang dirancang menggunakan CSS3 

3. Database yang digunakan menggunakan MySQL 

4. Data yang digunakan adalah data fotografi dan dokumentasi yang 

 dimilikI Toedjoewarna Photography 

5. Aplikasi menampilkan informasi mengenai fotografi dan dokumentasi 

 yang dimiliki Toedjoewarna Photography 

 

1.5  Metodologi Penyelesaian Masalah 

1.5.1  Studi Literatur : 

  Studi literatur dalam penelitian ini adalah mempelajari teori, baik berupa 

buku, jurnal dan tutorial yang membahas tentang teori website, HTML5, CSS3 

dan database MySQL. 

 

1.5.2   Pengumpulan data : 

 Pengumpulan data yang dilakukan untuk mendukung penelitian adalah 

pengumpulan data mengenai actor, case , data foto dan dokumentasi yang 

dibutuhkan untuk membangun sebuah website portofolio Toedjoewarna 

Photography. 
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1.5.3 Website Portofolio 

 Website portofolio merupakan website yang digunakan untuk 

“mempromosikan” diri sehingga nantinya orang dapat mengetahui 

kemampuan/skill perusahaan pada suatu bidang tertentu dan juga pada website ini 

juga terdapat contoh-contoh hasil karya yang dimiliki perusahaan. Portofolio 

aplikasi merupakan salah satu bagian dari startegi pemasaran untuk meningkatkan 

keuntungan dan mengurangi biaya dalam pemasaran. Dengan adanya website 

portofolio, informasi dan prestasi mengenai perusahaan/jasa, dapat dipantau 

secara online sehingga konsumen tidak perlu mendatangi perusahaan tersebut 

untuk menggunakan jasanya. 

 

1.5.4  Perancangan dan  Implementasi : 

Perancangan dan implementasi yang dilakukan untuk membangun sebuah 

aplikasi berbasis website antara lain :  

 Perancangan aplikasi dengan membuat alur diagram 

 Pembuatan desain interface aplikasi 

 Penginstallan software pendukung 

 Perancangan dan pembuatan website portofolio berbasis HTML5 dan 

CSS3 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I       Pendahuluan 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi, sistematika pembahasan yang digunakan 

untuk menyusun laporan tugas akhir. 

BAB II      Dasar Teori 

Berisi dasar teori mengenai teknologi informasi, konsep dasar web, 

website portofolio, Basis Data,  HTML5, PHP, CSS3 dan MySQL 

BAB III     Analisa dan Perancangan Sistem 

 Berisi perancangan sistem untuk website portofolio berbasis HTML5 

dan CSS3 
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BAB IV     Implementasi dan Pengujian 

                  Berisi hasil implementasi dan pengujian sistem dari analisis 

perancangan  pada bab sebelumnya. 

BAB V      Kesimpulan dan Saran 

 Berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan selama pelaksanaan 

tugas akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


