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ABSTRAK  

 

Studio foto Galeri Qoe Banjarbaru selama ini melakukan pemasaran jasa wedding moslem hanya mengandalkan 

media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Konsumen yang ingin mengetahui harga produk, layanan jasa 

maupun jadwal pemesanan foto biasanya datang secara langsung ke studio. Oleh Karenanya dibutuhkan 

rancangan sistem pemesanan wedding moslem pada studio foto Galeri Qoe Banjarbaru berbasis web. Bertujuan 

untuk memudahkan konsumen untuk mengakses informasi seputar produk dan jasa yang di tawarkan. Melalui 

observasi nantinya dilakukan pengamatan, pengumpulan data, dan pencatatan dengan sistematis mengenai 

Studio Foto Galeri Qoe Banjarbaru yang terletak cukup strategis karena berlokasi tepat di pinggir jalan Ahmad 

Yani KM 31 yang setiap hari selalu ramai dilewati pengendara mobil maupun sepeda motor. Sistem baru yang 

akan berjalan yaitu konsumen mengunjungi website Galeri Qoe Studio Foto dan Cetak Digital. Website akan 

menampilkan katalog paket foto yang ditawarkan, konsumen yang ingin melakukan pemesanan foto wedding 

moslem harus login terlebih dahulu. Diharapkan aplikasi pemesanan wedding moslem memberikan kemudahan 

bagi konsumen untuk mengetahui jasa dan layanan yang ditawarkan studio foto Galeri Qoe Banjarbaru, 

mempermudah dalam melakukan pemesanan, mempermudah melakukan pembayaran dan mempermudah 

konsumen mengetahui tanggal pemesanan sesi wedding moslem yang sudah dipesan oleh konsumen lain. 

 

Kata Kunci: Aplikasi pemesanan, Studio Foto, Web, Wedding Moslem 

 

 

ABSTRACT  

 

Galeri Qoe Banjarbaru photo studio has been marketing moslem wedding services only relying on social media 

such as WhatsApp and Instagram. Consumers who want to know product prices, services and photo booking 

schedules usually come directly to the studio. Therefore, it is necessary to design a web-based moslem wedding 

booking system at Galeri Qoe Banjarbaru photo studio. Aims to make it easier for consumers to access 

information about the products and services offered. Through observation, observations, data collection, and 

systematic recording will be carried out regarding the Banjarbaru Qoe Gallery Photo Studio which is located 

quite strategically because it is located right on the edge of Ahmad Yani KM 31 road which is always crowded 

every day by motorists and motorbikes. The new system that will run is that consumers visit the website of 

Galeri Qoe Photo Studio and Digital Print. The website will display a catalog of photo packages offered, 

consumers who want to order moslem wedding photos must log in first. It is expected that the moslem wedding 

booking application provides convenience for consumers to find out the services and services offered by Galeri 

Qoe Banjarbaru photo studio, makes it easier to place an order, makes it easier to make payments and makes it 

easier for consumers to find out the date of booking moslem wedding sessions that have been ordered by other 

consumers. 
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PENDAHULUAN  

Teknologi saat ini sudah berkembang dengan pesat dan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi 

di dalam masyarakat. Memasuki era digitalisasi, pertukaran informasi yang terjadi dalam sebuah jaringan 

internet sudah melaju dengan sangat pesat.. 

 Studio foto Galeri Qoe Banjarbaru, memiliki selogan capture with love berdiri sejak 4 januari 2016 

adalah perusahaan yang bergerak dibidang studio foto dan Cetak digital, beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 31 

Guntung Payung kecamatan landasan ulin Banjarbaru melayani jasa foto indoor, outdoor dan jasa foto wedding 

moslem. Studio foto Galeri Qoe juga menjual bingkai dengan segala ukuran dan juga melayani pembuatan 

bingkai dengan ukuran yang sesuai keinginan pelanggan (custom). 

 Selama ini, di Studio Foto Galeri Qoe Banjarbaru pemasaran jasa wedding moslem hanya 

mengandalkan media  sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Konsumen yang ingin mengetahui harga produk, 

layanan jasa maupun booking jadwal foto biasanya datang secara langsung ke studio 

 

METODE  

Pada penelitian ini metode yang digunakan sebagai bahan untuk mendapatkan data-data adalah sebagai berikut : 

1.Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai 

pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. 

Menurut Sitti Mania observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan 

dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan 

sasaran pengamatan (Mania, 2008). 

Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan 

langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan. 

Melalui observasi nantinya dilakukan pengamatan, pengumpulan data, dan pencatatan dengan sistematis 

mengenai Studio Foto Galeri Qoe Banjarbaru yang terletak cukup strategis karena berlokasi tepat di pinggir 

jalan Ahmad Yani KM 31 yang setiap hari selalu ramai dilewati pengendara mobil maupun sepeda motor. 

2.Wawancara 

Melakukan wawancara atau tanya jawab kepada pihak manajemen maupun karyawan Studio Foto Galeri Qoe 

Banjarbaru untuk mendapatkan informasi. Dengan melakukan wawancara tatap muka secara langsung dapat 

memudahkan untuk menggali informasi yang bertujuan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. 

3.Studi Literatur 

Studi Literatur merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca buku-buku, jurnal, 

literatur, catatan-catatan, dan laporan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini, hasil 

dari studi literatur dapat telah penulis uraikan pada landasan teori, kerangka pemikiran, dan juga referensi 

lainnya dapat dilihat pada daftar pustaka. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Kebutuhan Sistem 

 Sistem baru yang akan berjalan yaitu konsumen mengunjungi website Galeri Qoe Studio Foto dan 

Cetak Digital. Website akan menampilkan katalog paket foto yang ditawarkan, konsumen yang ingin melakukan 

pemesanan foto wedding moslem harus login terlebih dahulu. Setelah login konsumen akan memilih paket foto 

yang ingin dipesan lalu mengisi tanggal booking dan form booking. Sistem akan menyimpan data yang sudah 

diisi ke dalam database. Konsumen akan menerima notifikasi tagihan pembayaran, konsumen bisa membayar 

tagihan secara Down Payment (DP) atau membayar lunas melalui transfer atau secara manual dengan 

mengirimkan bukti transfer ke nomor WhatsApp Galeri Qoe. Setelah admin menerima bukti transfer admin akan 

memverifikasi dana. Jika sudah maka  status pembayaran di website menjadi lunas atau Down Payment (DP). 

Konsumen akan  menunjukkan nota booking ketika datang ke studio foto Galeri Qoe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Rancangan Model Sistem 

2.1 Use Case Diagram 

2.2 Class Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Sequence Diagram Pemesanan Wedding Moslem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Use case Diagram 

Gambar 2. Class Diagram 

Gambar 3. Sequence Diagram Pemesanan Wedding Moslem 



 

 

2.4 Activity Diagram Pemesanan Wedding Moslem 

2.5 Relasi Tabel 

 

3. Tampilan Antar Muka Masukan dan Keluaran Sistem  

3.1 Tampilan Antar Muka Halaman Pemilihan Paket 

3.2 Tampilan Antar Muka Halaman Pilih Tanggal Pemesanan 

 

Gambar 6. Tampilan Antar Muka Pemilihan Paket 

Gambar 4. Activity Diagram Pemesanan 

Wedding Moslem 

Gambar 5. Relasi Tabel 

Gambar 7. Tampilan Antar Muka Pemilihan Tanggal 



 

 

 

3.3 Tampian Antar Muka Halaman Sesi Wedding Moslem 

3.4 Tampilan Antar Muka Halaman Data Pelanggan 

 

3.5 Tampilan Antar Muka Keluaran Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel 1. Pengujian Booking Wedding Moslem 

Skenario Pengujian Hasil Yang Diharapkan Hasil Pengujian 

Paket yang dipilih 

belum terpilih 

Menampilkan pesan 

paket wajib diisi tidak 

boleh kosong 

 
Belum pilih sesi 

wedding moslem 

Menampilkan pesan pilih 

salah satu sesi 

 

Gambar 8. Tampian Antar Muka Halaman Sesi Wedding Moslem 

Gambar 9. Tampilan Antar Muka Halaman Data Pelanggan 

Gambar 10. Tampilan Antar Muka Keluaran Sistem 



 

Menyimpan data 

booking wedding 

moslem 

Menampilkan notifikasi 

data berhasil diambahkan 

 

Melakukan 

pembayaran lunas 

Menampilkan pesan 

pembayaran berhasil 

 

Melakukan 

pembayaran down 

payment 

Status pembayaran 

menjadi DP dan muncul 

nominal pembayaran 

 

Menyetak bukti 

booking wedding 

moslem 

Menampilkan nota 

booking wedding moslem 

 

 

 

 

PENUTUP 

Berdasarkan analisis, perancangan, implementasi dan pengujian yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan hasil dari  rancang bangun sistem pemesanan wedding moslem pada 

studio foto Galeri Qoe Banjarbaru memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengetahui layanan jasa yang 

ditawarkan Galeri Qoe Studio Foto dan Cetak Digital Banjarbaru melalui halaman katalog yang menampilkan 

jenis paket dokumentasi foto dan video. Halaman katalog menampilkan harga dan keterangan masing-masing 

dari jenis paket yang ditawarkan. Mempermudah pelanggan yang ingin melakukan pemesanan jadwal foto, 

mempermudah melakukan pembayaran dan mempermudah konsumen mengetahui tanggal pemesanan sesi 

wedding moslem yang sudah dipesan oleh konsumen lain. 

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk pengembangan aplikasi ini kdepannya pelanggan yang 

melakukan transaksi secara DP (Down Payment) hanya dapat mengunggah bukti transfer melalui whatsapp 

admin Galeri Qoe, Diharapkan pada perkembangan aplikasi pemesanan wedding moslem selanjutnya, dapat 

ditambahkan fitur mengunggah bukti pembayaran  secara langsung dan fitur reset password akun pelanggan. 

Memudahkan pelanggan untuk reset password tanpa menghubungi admin. 
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