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ABSTRAK

RANCANG BANGUN MARKETPLACE WEDDING ORGANIZER
BERBASIS ANDROID
Oleh:
Iran Ferli
1611010107
Pernikahan merupakan bentuk hubungan manusia yang paling sakral dan paling
utama. Indonesia memiliki berbagai latar belakang adat dan budaya tentu
mempunyai kebiasaan yang berbeda – beda dalam melaksanakan dan merayakan
suatu pesta pernikahan. Media promosi yang digunakan adalah media sosial seperti
instagram

dan

promosi

langsung.

Sifat

promosi

masih

berbentuk

perorangan/individual dan belum mendukung transaksi keuangan yang aman. Maka
diperlukan media yang dapat menjadi wadah bagi calon pengantin dengan pelaku
bisnis untuk bertransaksi secara virtual. Untuk itu, telah dibangun marketplace yang
berperan sebagai media untuk mempromosikan dan menjual jasa wedding organizer
dan memudahkan masyarakat/calon pengantin dalam memilih jasa yang sesuai
dengan keinginan atau kemampuannya.

Marketplace ini dikembangkan menggunakan metode prototype dan dibangun
menggunakan bahasa pemrograman java. Perangkat lunak ini diuji menggunakan
metode blackbox dan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kegunaannya,
yaitu untuk memberikan kemudahan kepada calon pengantin.

Kata Kunci: Pernikahan, Marketplace, Wedding Organizer, Prototype, Android.
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ABSTRACT

DESIGN OF MARKETPLACE WEDDING ORGANIZER USING
ANDROID BASED

By:
Iran Ferli
1611010107

Marriage is the most sacred and important process of human relations goals.
Indonesia has various customs and cultural backgrounds, so it is taking different
ways in carrying out and celebrating a wedding. The common promotional media
used is social media, such as Instagram and direct promotion. The purpose of the
promotion is still in the form of individuals and it is not supported by a secure
financial transaction. Therefore, we need a media that can be proposed between
brides and vendors to create a virtual transaction. Based on the background, a
marketplace has been designed to promote and propose wedding organizer services
and facilitate the society (bride and groom) in choosing desires services.

This marketplace was developed using the prototype method. Furthermore, it was
designed by using the java programming language. This software was tested using
the Blackbox method. Finally, it ran properly to provide convenience to the bride
and groom.

Keywords: Marriage, Marketplace, Wedding Organizer, Prototype, Android.
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