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ABSTARAK 

SISTEM INFORMASI PENJUALAN JASA PERLENGKAPAN PELAKSANA 

PENGANTIN BERBASIS WEB PADA CV RIAS INDAH JAYA   

 

          Internet merupakan salah satu media elektronik yang dapat dimanfaatkan untuk 
memperoleh informasi, sehingga usaha atau bisnis yang dipromosikan melalui media internet 
dengan membuat website dapat dilihat oleh user diseluruh dunia. Usaha jasa perlengkapan 
pengantin adalah jasa yang melayani persiapan untuk pernikahan, yaitu rias pengantin, baju 
adat pernikahan, foto, video shooting, gedung pernikahan atau tenda, dekorasi, dan catering. 
Untuk mendapatkan informasi tentang jasa perlengkapan pengantin, sebagian masyarakat 
(user)  mengalami kesulitan karena belum terlalu banyak informasi yang ada, biasanya 
mendapatkan informasi melalui media  telepon dan brosur yang masih banyak kekurangan 
sehingga informasi yang di dapatkan tidak sesuai harapan. Untuk mengatasi permasalahan ini, 
di buatlah website jasa perlengkapan pengantin sehingga user lebih mudah mendapatkan 
informasi secara efektif dan akurat.   

          Pada skripsi ini telah dapat dibuat dengan metodelogi  pengembangan sistem yang 
digunakan yaitu Metode waterfall dengan urutan : tahap rekayasa sistem, tahap analisis, tahap 
desain, tahap penulisan program (coding), Tahap pengujuan (testing), tahap pemeliharaan 
(maintenance). Bahasa pemrograman PHP dan MySQL untuk memanipulasi data. Software 
yang digunakan untuk pembuatan aplikasi ini menggunakan Macromedia Dreamweaver 8.0 
dan Xampp Server. 

Berdasrkan hasil riset yang telah dilaksanakan website ini mempunyai empat pengkses 
sistem yaitu guest yang memiliki hak upload galeri, memberikan komentar, dan memesan 
tata rias. Member merupakan user yang telah terdaftar yang memiliki hak untuk berinteraksi 
pada forum, upload galeri, dan memesan tata rias. Seller mempunyai hak untuk berinteraksi 
pada forum, upload galeri, menjual tata rias dan memberikan komentar. Admin memiliki 
hak untuk input jenis, merek, propinsi, kota dan uangmuka, tipe galeri, berita, keangotaan, 
komunitas, pemesanan, pembayaran. Fasilitas yang diberikan adalah menyediakan paket rias 
pengantin yaitu paket adat jawa, paket adat sunda, dan paket adat muslim. Untuk 
pembayarannya dilakukan dengan transfer rekening dan otentifikasi pembayan dengan 
memesukan no bukti yang deberikan oleh admin serta forum yang berguana untuk berbagi 
pengalaman dan informasi yang berhubungan dengan rias pengantin. 

 
 
 

 


