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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini Spa tidak lagi menjadi kebutuhan pelengkap orang dewasa. 

Tentu juga Spa untuk perawatan bayi dan menjadi perhatian para orang tua. 

Selain diyakini memiliki berbagai manfaat untuk buah hati, Baby Spa juga 

menjadi hiburan tersendiri bagi orang tua dan tentu saja sang bayi. 

Baby Spa salah satu layanan yang sangat digemari para orang tua. Aktivitas 

Spa ini memberikan kenyamanan, membantu bayi tidur pulas, dan melatih otot-

otot serta merangsang saraf bayi. Hal-hal ini sangat penting bagi proses 

pertumbuhannya karena bayi membutuhkan waktu istirahat yang cukup agar 

dapat tumbuh dengan baik. Baby Spa sebaiknya dilakukan sesering mungkin, 

bisa dijadikan sebagai kegiatan rutin karena interaksi yang tercipta selama 

beberapa menit dalam kebersamaan antara orang tua dan bayi bisa menjadi 

investasi jangka panjang bagi masa depan pertumbuhan buah hati (Yahya, 

2011). 

Namun, memang tidak semua orang tua mempunyai waktu yang cukup 

luang, terlebih jika orang tua adalah juga seorang pekerja. Selama ini orang tua 

untuk mendaftarkan dan melihat jenis paket Baby Spa harus datang ke lokasi 

Baby Spa, sehingga memakan waktu yang cukup lama, apalagi jika jarak rumah 

dengan lokasi Baby Spa cukup jauh. 

Atas dasar permasalahan di atas, maka dibuatlah “Sistem Informasi 

Pendaftaran Baby Spa Berbasis Web”. Dengan harapan dapat membantu 

menyelesaikan permasalahan. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan Proyek Akhir ini adalah membuat Sistem 

Informasi Baby Spa, dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan : 

1. Dapat memberikan informasi jenis paket atau promo Baby Spa kepada 

pelanggan. 
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2. Memfasilitasi pelanggan agar dapat melakukan pendaftaran Baby Spa 

secara online. 

3. Memfasilitasi admin Baby Spa untuk mengetahui siapa saja pelanggan 

yang akan datang dan paket apa yang dipesan, sehingga persiapan Baby 

Spa lebih tepat dan pelanggan tidak menunggu terlalu lama. 

4. Memfasilitasi pemilik layanan Baby Spa mengetahui laporan 

pendaftaran online, sehingga pemilik dapat menyiapkan strategi baru 

dalam menentukan jenis promo Baby Spa.   

1.3 Batasan Masalah 

 

Agar tujuan pembuatan aplikasi ini tercapai dengan optimal dan terarah, 

dibutuhkan beberapa pembatasan. Berikut ini batasan masalah yang telah 

ditetapkan : 

1. Aplikasi Sistem Informasi Baby Spa berbasis Web ini bersifat responsif. 

2. Program aplikasi ini hanya menyangkut pelanggan yang memesan melalui 

website dan tidak temasuk pelanggan yang datang langsung ke tempat 

penyedia jasa Baby Spa. 

3. Pelanggan diharuskan melakukan transfer uang muka minimal sebesar Rp. 

50.000 melalui ATM banking ke no. Rekening yang sudah tertera pada 

aplikasi, kemudian pelanggan wajib login kembali untuk melakukan 

konfirmasi. 

4. Kekurangan pembayaran dilakukan ketika pelanggan mengunjungi tempat 

penyedia jasa Baby Spa tersebut. 

5. Setelah melakukan konfirmasi, maka pelanggan akan mendapatkan id 

konfirmasi yang dipakai untuk diperlihatkan ke petugas ketika pelanggan 

datang ke tempat Baby Spa.  

6. Setelah melakukan konfirmasi, maka pelanggan akan mendapatkan id 

konfirmasi yang dipakai untuk diperlihatkan ke petugas ketika pelanggan 

datang ke tempat Baby Spa.  
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7. Pelanggan dapat melakukan pembatalan, jika sebelumnya sudah melakukan 

konfirmasi, maka uang yang sudah di transfer tidak dapat dikembalikan, 

karena sebagai ganti uang pendaftaran dan persiapan Baby Spa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


