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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha saat ini sangat berkembang pesat, baik itu yang 

bergerak dibidang barang maupun jasa. Kita dapat ketahui kebutuhan manusia akan 

segala sesuatu bisa menjadi sebuah peluang bisnis yang menjanjikan. Salah satu 

kebutuhan manusia yang bisa menjadi peluang bisnis adalah kebutuhan akan jasa 

penyelenggara acara. Salah satunya adalah kebutuhan akan jasa dalam 

penyelenggara acara perikahan.  

Wedding Organizer adalah salah penyedia jasa dalam acara penikahan. 

Wedding Organizer berfungsi memberikan informasi mengenai berbagai hal yang 

berhubungan dengan acara pernikahan dari kebutuhan yang diperlukan hingga 

biaya yang harus dikeluarkan [1]. Persiapan yang ditangani oleh wedding organizer 

antara lain mempersiapkan jasa undangan pernikahan, pembuatan baju pernikahan, 

souvernir pernikahan, tata rias pengantin, katering, foto dan video shooting. 

Munculnya wedding organizer disebabkan adanya peluang dalam kehidupan 

modern yang menginginkan kecepatan, kemudahan, dan kepraktisan untuk 

mengatasi masalah time deficiency masyarakat perkotaan [1]. Wedding Organizer 

memberikan kemudahan paket-paket yang telah ditentukan dengan harga yang 

tetap. Namun untuk beberapa kalangan menginginkan kebutuhan acara pernikah 

sesuai dengan biaya yang dimilikinya.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka dibuat sebuah 

sistem informasi wedding organizer berbasis web yang berfungsi memberikan 

kemudahan bagi konsumen dalam menyesuaikan biaya, jumlah undangan, dan 

persentase vendor untuk mendapatkan paket rekomendasi yang sesuai dengan 

kriteria diatas. Penyelesaian masalah dalam sistem ini menggunakan Algoritma 

Greedy yang memberikan rekomendasi paket sesuai dengan biaya dan jumlah 

undangan yang dinginkan. 

 

 



2 
 

Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah (step by step). 

Terdapat banyak pilihan yang perlu di eksplorasi pada setiap langkah solusi, 

karenanya pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam 

menentukan pilihan. Keputusan yang telah diambil pada suatu langkah selanjutnya. 

Sebagai contoh, jika kita menggunakan algoritma greedy untuk menempatkan 

komponen pada papan sirkuit. Sekali komponen telah diletakan dan dipasang maka 

tidak dapat dipindahkan lagi.  

Pada setiap langkah diperoleh optimum lokal. Bila algoritma berakhir, kita 

berharap omptimum lokal menjadi optimum global [2]. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini adalah 

mendapatkan budget otomatis dengan penyesuaian vendor tempat, vendor, catering, 

dan vendor undangan sesuai dengan inputan yang dimasukkan. 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan Tugas Akhir ini 

adalah memperoleh paket rekomendasi wedding yang sesuai dengan inputan yang 

dimasukkan oleh user.  

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a. Sistem yang akan dibangun adalah berbasis web. 

b. Fitur untuk menentukan paket otomatis memiliki 3 pilihan yaitu, 

menyesuaikan biaya, jumlah undangan, dan persentase vendor. 

c. Paket otomatis yang akan dibangun hanya membahas 3 kategori vendor 

yaitu tempat, katering, dan undangan. 

 

1.5 Metodologi 

Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan berbagai 

metodologi, antara lain :  
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a. Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan tahapan untuk mendapatkan data literatur 

tambahan dari buku pendukung dan internet sebagai bahan referensi yang 

digunakan untuk memahami konsep dari metode optimalisasi serta 

implementasi algoritma greedy. Pemahaman konsep didapatkan dari 

bebagai karya tulis ilmiah, jurnal, dan buku yang berhubungan dengan 

optimalisasi dengan menggunakan algoritma greedy. 

 

b. Pengumpulan Data 

Tahapan selanjutnya adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan 

wawancara. Wawancara diperlukan untuk mengetahui inputan-inputan 

yang akan diambil sehingga dapat diketahui kebutuhan dan keinginan 

yang diperlukan. 

 

c. Analisa dan Desain Sistem 

Pada tahapan ini analisis dan rancangan desain dari sistem yang akan 

dibuat, yaitu dengan melakukan penyesuaian metode yang akan 

digunakan. 

 

d. Implementasi 

Pada implementasi ini algoritma greedy digunakan menentukan hasil 

optimalisasi dari pemilihan paket wedding organizer otomatis yang akan 

diimplementasikan dengan baris kode dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP, HTML, dan database MySql. 

 

e. Pengujian Sistem 

Tahapan berikutnya yaitu melakukan pengujian sistem yang telah 

dibangun. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah program 

berjalan sesuai dengan tujuan awal dan berjalan dengan benar.  
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f. Penyusunan Laporan 

Tahapan ini dilakukan dengan tujuan sebagai dokumentasi dan dapat 

dipergunakan untuk pengembangan atau penelitian selanjutnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dipaparkan menjadi 5 bab 

diantaranya : 

BAB I  Pendahuluan 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan 

tugas akhir. 

 

BAB II  Landasan Teori 

Pada bab ini membahas tentang dasar teori yang menjadi landasan 

dan pendukung dalam perencanaan penulisan tugas akhir. 

 

BAB III Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan pembahasan algoritma 

yang digunakan dalam tugas akhir yang ada pada aplikasi pemilihan 

paket wedding otomatis. 

 

BAB IV Implementasi dan Pengujian 

Pada bab ini membahas tentang implementasi hasil pengujian dari 

perancangan sistem yang telah dibuat. 

 

BAB V  Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran tentang 

penelitian yang telah dilakukan dan pengembangan penelitian 

lainnya. 

 

 


