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ABSTRAK  

 

Rahmadi Egoy merupakan sebuah studio yang bergerak dibidang Fotografi dan Videografi yang berada 

di Banjarmasin. Studio ini awalnya didirikan 5 tahun yang lalu tepatnya 16 mei 2014 di jalan Perdagangan RT. 

22 No. 21. Studio ini pelayanan masih dilakukan secara manual dengan pencatatan pada buku. Setiap pendataan 

pemesanan pun masih dilakukan dengan pembukuan. Kwitansi pembayaran juga hanya menggunakan sistem 

manual. Ini mengakibatkan banyaknya kertas yang menumpuk pada studio ini dan apabila tidak diatasi maka 

akan menyebabkan kertas yang berisi data tersebut menjadi hilang ataupun rusak. 

Metode penelitian yang digunakan ada beberapa tahapan yaitu metode  pengumpulan data secara 

observasi, wawancara dan referensi serta dengan metode waterfall untuk pengembangan perangkat lunak yaitu 

dari menganalisa sistem yang sudah ada, perancangan sistem yang dibuat, pembuatan aplikasi dan terakhir 

adalah metode pengujian sistem yang telah dibuat. 

Adapun hasil akhir dari penelitian ini yaitu menghasilkan aplikasi yang dapat mempermudah dalam proses 

pengolahan data, penyimpanan data, pencarian data, pembuatan laporan dengan sistem aplikasi berbasis web 

sehingga mempermudah pekerjaan admin dan costumer Studio foto Rahmadi Egoy. 

 

Kata Kunci: Aplikasi, Pengelolaan, Pemesanan, Web, PHP, MySQL 

ABSTRACT 

 

 Rahmadi Egoy is a studio engaged in photography and videography located in Banjarmasin. This 

studio was founded 5 years ago to be precise on 16 May 2014 on Jalan Perdagangan RT. 22 No. 21. This studio 

service is still done manually by recording in books. Every order data collection is still carried out by 

bookkeeping. Payment receipts also only use a manual system. This resulted in a lot of paper piling up in this 

studio and the request was not resolved, which would cause the paper containing the data to be lost or damaged. 

 The research method used is in stages, namely the data interview method, interviews and references 

as well as the waterfall method for software development, namely from the analysis of existing systems, 

designing systems that are made, making applications and finally the system testing method that has been made. 

 The final result of this research is to produce an application that can simplify the process of data 

processing, data storage, data retrieval, making reports with web-based applications so as to facilitate the work 

of admin and customer of Rahmadi Egoy Photo Studio. 
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PENDAHULUAN  

Berkembangnya zaman merupakan kemajuan dari suatu kehidupan yang ada dimuka bumi. Segala hal 

yang akan dilakukan menjadi mudah dan cepat. Termasuk perkembangan internet. Hal ini terlihat dari pengguna 

internet yang semakin banyak dari berbagai kalangan, serta memudahkan untuk mengakses dunia maya tersebut. 

Pengguna internet sudah banyak dari berbagai pihak,mulai dari kalangan murid, guru, mahasiswa, 

dosen, pengusaha, pekerja seni dan lain-lainnya. Internet pun sudah banyak di akses diluar kota-kota besar, 

bahkan pelosok pun sudah banyak yang bisa mengakses internet. 

Dalam perkembangan internet dapat mempengaruhi kegiatan pada segala bidang yang ada, salah 

satunya adalah bidang fotografi. Bidang fotografi merupakan bidang yang dapat melayani kebutuhan 

pengambilan gambar. Di era ini fotografi diminati dari berbagai kalangan, baik kebutuhan untuk mengabadikan 

momen, promosi produk,fashion, dan lain-lainnya. 

Salah satunya adalah Rahmadi Egoy Studio.Studio fotografi yang berada di Jl. Perdagangan RT.22 

No.21, ini merupakan salah satu studio foto yang kurang lebih dari 20 studio foto di banjarmasin yang 

menyediakan jasa fotografi untuk menghasilkan foto yang dapat menarik perhatian konsumen dan menjualnya.  

Dilihat dari konsep yang ada di Rahmadi Egoy Studio, dapat dilihat bahwa fotografer ingin membidik 

di bidang fotografi, cinematografi, promosi produk, fashion dan kebutuhan bisnis lainnya. Namun bukan berarti 

bahwa Rahmadi Egoy Studio hanya diperuntukkan bagi konsumen tersebut. 

 Seperti pada umumnya, pelanggan yang ingin memesan jasa ataupun produk yang ada di Rahmadi 

Egoy Studio harus datang dan mencari informasi di tempat secara langsung atau bisa dengan bertemu di suatu 

tempat yang sudah di sepakati. Setelah itu dapat melihat portofolio dan melihat daftar harga sesuai kebutuhan 

pelanggan. Bahkan setelah pertemuan pun masih ada kemungkinan bagi pelanggan untuk membatalkan 

pemesanan. Kondisi tersebut sangat tidak efisien karena membutuhkan waktu untuk melakukan pemesanan jasa 

ataupun produk yang ada di Rahmadi Egoy Studio. 

 

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan tentang sistem informasi pelayanan fotografi, videografi dan 

keuangan diantaranya adalah penelitian dengan judul “Sistem Informasi Paket Foto  Unit Kegiatan Mahasiswa 

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi”. Randi Saputra (2018). Penelitian “Sistem Informasi 

Penjualan Barang dan Jasa pada Studio Photo Topaz Hexagon Medan Berbasis Web”. Josephine Oktavira 

Sembiring (2017). Dan penelitian Rekayasa Sistem Informasi Promosi dan Pengelolaan Jasa Studio Foto 

Berbasis Web”. Rosdiana (Juni 2019). 

Menurut Randi Saputra (2018) Belum adanya sistem yang dapat membatalkan pemesanan yang sudah 

dipesan di dalam system, tidak membahas informasi akutansi, dan pemesanan paket foto hanya sebatas pada 

kegiatan yudisium saja. 

Menurut Josephine Oktavira Sembiring (2017) Mempunyai masalah dalam memberikan informasi 

yang tidak up to date karena tidak ada nya fitur untuk mengelola galeri foto dan slide foto yang terkini untuk 

menarik minat pelanggan untuk melakukan pemesanan fotografi dan videografi. Aplikasi juga tidak 

menyediakan invoice untuk pemesanan yang melakukan pemesanan pada aplikasi ini yang menjadi kendala 

yang mana bisa dijadikan bukti pembayaran nantinya.  

Menurut Rosdiana (Juni 2019) Seringnya mengalami kesulitan dalam proses penentuan harga karena sudah di 

tentukan ke dalam sisttem yang terkadang dalam penentuan harga masih menjadi bahan pertimbangan yang 

mengakibatkan kurang konsistennya pembayaran pada pemesanan.Juga kurang nya laporan-laporan yang 

penting untuk admin dalam melakukan pengecekan data seperti pendapatan pertahun atau perbulan, dan laporan 

pemesanan paket yang sering di pesan.  

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka perlu dibuat suatu sistem  informasi pelayanan 

fotografi,videografi dan keuangan dengan judul penelitian “SISTEM INFORMASI PELAYANAN 

FOTOGRAFI,VIDEOGRAFI DAN KEUANGAN PADA STUDIO FOTO RAHMADI EGOY DI 

BANJARMASIN BERBASIS WEB”. 

 

METODE  

Didalam penulisan skripsi ini,diperolah data dari hasil riset penelitian dengan menggunakan beberapa 

metode,yaitu : 

1. Observasi 

Melakukan observasi ke studio langsung dan mengamati alur kerja yang ada di dalam studio rahmadi egoy. 

Kemudian mengambil salah satu kesimpulan yaitu studio rahmadi egoy belum memiliki system informasi 

sendiri. 

2. Wawancara  

Dilakukan Tanya jawab langsung dengan pihak studio yaitu kepada pemilik Studio Rahmadi Egoy untuk 

mencari informasi mendapatkan kelengkapan data paket harga dan informasi lainnya yang lebih 

terperinci.Juga melakukan wawancaa kepada salah satu pelanggan disana untuk mendapatkan pendapat 

individu mengenai alur kerja studio rahmadi egoy. Salah satu kesimpulan yang di ambil yaitu, ternyata 



 

kebanyakan pengguna tidak mengetahui alamat studio foto, lokasi yang sulit di cari dan tidak adanya 

waktu untuk datang langsung ke studio 

3. Studi Pustaka 

Studi Pustaka yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi yang di perlukan untuk membuat Sistem 

Informasi Pelayanan Fotografi, Videografi dan Keuangan pada Studio Foto Rahmadi Egoy di Banjarmasin 

Berbasis Web adalah berupa menanyakan proses transaksi yang di lakukan di studio rahmadi egoy dan 

proses penyimpanan nota juga berkas data lainnya, melihat data paket yang di serahkan ke pelanggan, dan 

melihat laporan data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem lama untuk pelayanan administrasi pelanggan pada Rahmadi 

Egoy Studio maka dapat diusulkan sistem baru untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dalam proses 

pembuatan nota pebayaran agar lebih efektif dan efisien, Usulan sistem baru dapat dilihat pada flowmap dibawah 

ini : 

 

Flowmap Sistem yang berjalan 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. 1 Flowmap sistem yang berjalan 

Alur usulan sistem pada Rahmadi Egoy Studio adalah sebagai berikut : 

1. Pelanggan Masuk ke dashboard utama pada sistem informasi rahmadi egoy studio dan melakukan registrasi 

dan melakukan pemesanan secara online. 

2. Pelanggan melakukan pemesanan paket foto yang di inginkan dan tanggal acara yang ditentukan untuk 

pemotretan foto dilaksanakan. 

3. Admin menerima pemesanannya dan memasukkan ke daftar pemesanan kemudian di proses untuk 

pengecekan tanggal acara untuk menghindari tabrakan antar jadwal pemesanan yang lainnya. 

4. Ketika sudah selesai Admin kemudian membuat bukti pembayaran atau Invoice kea kun pelanggan yang 

memesan paket foto pemotretan. 

5. Pelanggan Mendapatkan pesan apabila pesanannya sudah di terima oleh admin dan mendapatkan invoice 

untuk pembayarannya nanti. 

6. Pemilik studio mendapatkan laporan tanggal pemesanan untuk menghindari kesalahan pada tanggal 

pemotretan. 

7. Pemilik Studio melakukan pemotretan sesuai tanggal yang dipesan.  



 

Use Case Diagram Sistem Informasi Pelayanan pada Rahmadi Egoy Studio Di Banjarmasin adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 1. 2 Use Case Diagram 

Class Diagram Sistem Informasi Pelayanan Fotografi Pada Rahmadi Egoy Studio Di Banjarmasin adalah sebagai 

berikut : 



 

 

 
Gambar 1. 3 Class Diagram 

Tampilan Antar Muka Masukan Sistem  

Adapun beberapa hasil dari implementasi tampilan menu antar muka masukan sistem sebagai berikut : 

1. Tampilan Login 

Form ini merupakan tampilan untuk masuk kedalam aplikasi admin & customer. 

 

Gambar 1. 4 Login 

 

2. Daftar 

Form ini merukapan tampilan untuk daftar customer dan menginput data customer untuk memenuhi 

syarat masuk sistem 



 

 

Gambar 1. 5 Tampilan Form Daftar 

 

 

3. Dashboard Awal 

Form ini merupakan tampilan awal dashboard yang bisa di akses siapa saja tanpa harus login. Tampilan 

ini memberikan informasi mengenai studio foto. 

 

Gambar 1. 6 Dashboard Awal 

 

4. Galeri Foto 



 

Form ini digunakan untuk pengguna aplikasi mengecek hasil foto yang di buat oleh studio foto rahmadi 

egoy.  

Gambar 1. 7 Galeri Foto 
5. Dashboard Admin 

Form ini merupakan tampilan utama untuk admin. Tampilan ini memberikan informasi mengenai grafik 

pendapatan pertahun & grafik paket. 

 

Gambar 1. 8 Dashbard Admin 

6. Form User 

Form ini merupakan kumpulan data user yang tersedia dan admin bisa mengelola seluruh data user. 

 

 

Gambar 1. 9 Tampilan Form User 

 



 

 

 

 

 

 

7. Form Tambah User 

Form ini merupakan tampilan untuk menambah data user yang bisa di akses oleh admin. 

 

Gambar 1. 10 Tampilan Form Tambah User 

 

8. Form Admin 

Form ini merupakan tampilan profil admin untuk menampilkan & mengubah data admin. 

 

Gambar 1. 11 Tampilan Form Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Form Data of Winner (Personality) 

Form menu data of winner (persoanlity) adalah form untuk menampilkan data pemenang yang telah 

berhasil proses berdasarkan kriteria. 

 

Gambar 1. 12 Data of Winner (Personality) 

 

10. Form Data of Winner (Appearance) 

Form menu data of winner (appearance) adalah form untuk menampilkan data pemenang yang telah 

berhasil proses berdasarkan kriteria. 

 

Gambar 1. 13 Data of Winner (Appearance) 



 

11. Form Data of Winner (Costume) 

Form menu data of winner (costume) adalah form untuk menampilkan data pemenang yang telah berhasil 

proses berdasarkan kriteria. 

 

Gambar 1. 14 Data of Winner (Costume) 

 

12. Form Data of Winner 

Form menu data of winner adalah form untuk menampilkan data pemenang yang telah berhasil proses 

berdasarkan keseluruhan. 

 
 

Gambar 1. 15 Data of Winner  



 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

Pada tampilan antarmuka keluaran sistem akan menampilkan laporan atau output sistem dari hasil pengolahan 

data yang telah diinputkan ke dalam sistem. 

 

1. Laporan Data of Personality 

 
Gambar 1. 16 Laporan Data of Personality 

 

2. Laporan Data of Appearance 

 

Gambar 1. 17 Laporan Data of Appearance 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Laporan Data of Costume 

 

Gambar 1. 18 Laporan Data of Costume 

 

4. Laporan Data of Vector  

 

Gambar 1. 19 Laporan Data of Vector 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Laporan Data of Winner 

 

Gambar 1. 20 Laporan Data of Winner 

 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

Setelah melalui beberapa tahapan dan pembahasan penelitian ini untuk menghasilkan Sistem Informasi 

Pemilihan Duta Fakultas pada College of Engineering and Technology Tarlac Agricultural University 

Philippines, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut : 

1. Sistem Informasi Pemilihan Duta Fakultas pada College of Engineering and Technology Tarlac 

Agricultural University Philippines dibuat untuk membantu dalam mengembangkan pengetahuan 

bagaimana serangkaian proses dalam pemilihan duta fakultas. 

2. Sistem Informasi Pemilihan Duta Fakultas pada College of Engineering and Technology Tarlac 

Agricultural University Philippines dibuat untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam 

pengolahan data untuk pemilihan duta fakultas dengan menerapkan metode Weigthed Product. 

Saran 

Menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam Sistem Informasi Pemilihan Duta 

Fakultas pada College of Engineering and Technology Tarlac Agricultural University Philippines ini, oleh 

karena itu diperlukan adanya perbaikan dan pengembangan terhadap sistem ini. Adapun saran yang dapat 

diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk peneliti berikutnya diharapkan dapat mengembangkan Sistem Informasi Pemilihan Duta Fakultas 

pada College of Engineering and Technology Tarlac Agricultural University Philippines ini lebih 

menarik untuk tampilan sistemnya. 

2. Penambahan keamanan security pada database dan penambahan fitur e-certificate dalam menu kontestan. 
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