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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini mulai banyak bermunculan Event Organizer (EO) di bidang 

musik, seni, pernikahan, dsb. Dalam beberapa Event Organizer seperti All You Can 

Art yang baru merintis, pengelolaan pendapatan jasanya masih belum 

tertata/tersistem secara rapi & akurat. Di bidang Event Organizer seperti ini 

pengelolaan pendapatan sangatlah penting guna masa depan yang lebih tertata dan 

berguna juga untuk pembuatan laporan disetiap acara yang bekerjasama dengan All 

You Can Art. 

All You Can Art sendiri merupakan salah satu Event Organizer yang 

berbasis di Kota Yogyakarta. Tugas dari Event Organizer adalah mengelola suatu 

acara mulai dari persiapan hingga pada eksekusinya dengan tim yang banyak dan 

professional, dari tim yang banyak tersebut masing-masing anggotanya memiliki 

tugas tersendiri sesuai keahliannya. Keberadaan Event Organizer adalah untuk 

membantu klien dalam menyelenggarakan suatu acara sesuai dengan permintaan. 

Sebelumnya, All You Can Art masih membuat/mencatat laporan setiap 

acara secara manual sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan dan 

laporan rawan hilang. Contoh pada saat menerima klien yang banyak, akan banyak 

pula laporan yang dibuat dan jika masih mencatat secara manual dapat memakan 

waktu yang lama. Kendala lain yang terjadi adalah kesulitan mencari riwayat 

pesanan klien yang disebabkan karena database-nya tidak tersimpan dengan baik. 

Hal tersebut dianggap kurang efisien karena tidak menggunakan sistem 

komputerisasi/aplikasi untuk proses pembuatan laporan. Akibat hal tersebut, All 

You Can Art masih kesulitan untuk menghasilkan laporan dengan cepat, akurat, 

dan jelas. Oleh karena itu, kesalahan dalam pencatatan laporan harus dihindarkan 

agar kelangsungan usaha dapat berjalan dengan baik dan lebih tertata. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dibuat suatu Sistem 

Informasi Pendapatan Jasa Event Organizer All You Can Art. Dengan adanya 
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sistem ini diharapkan dapat membantu All You Can Art untuk menata 

pendapatannya secara cepat, akurat dan jelas. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Proyek Akhir ini adalah 

membuat “Sistem Informasi Pendapatan Jasa Event Organizer All You Can Art”. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan diatas, rumusan masalah dari proyek 

akhir ini adalah bagaimana membuat Sistem Informasi Pendapatan Jasa Event 

Organizer All You Can Art. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah membuat Sistem Informasi 

Pendapatan Jasa Event Organizer All You Can Art. Batasan masalahannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Sistem dapat memproses data klien. 

2. Sistem dapat memproses data pesanan. 

3. Sistem dapat memproses data paket. 

4. Sistem dapat memproses data transaksi. 

5. Sistem dapat memproses data rekening. 

6. Sistem tidak membahas pembatalan pesanan acara. 

7. Sistem dapat menghasilkan laporan pendapatan jasa per periode. 

8. Sistem dapat menghasilkan laporan pengeluaran kas per periode. 

9. Sistem dapat menghasilkan laporan laba/rugi per periode. 

 

 

 

 


