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ABSTRAK
Sering orang mengalami kesulitan dalam mencari informasi kabar duka karena
perlu mencarinya satu-persatu di tiap edisi surat kabar. Terutama bila sedang berada di
luar kota atau luar negeri sehingga tidak sempat untuk melayat dan menyampaikan
ungkapan belasungkawanya.
Berduka.com adalah sebuah layanan berbasis web yang menampung kabar duka
dengan tujuan mempermudah pengguna untuk mencari informasi-informasi penting
berkenaan dengan kabar duka tersebut. Hasil akhir dari tugas akhir ini adalah rancangan
desain fitur website, misalnya connect with Facebook, memberikan ucapan
belasungkawa secara online, dan sebuah rencana bisnis (business plan) yang didasarkan
pada hasil analisis selama entrepreneurial process yang menggunakan konsep dasar
sistem informasi yaitu mengolah input berupa data menjadi sebuah output berupa
informasi.
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1. PENDAHULUAN
Kabar duka biasanya didapatkan orang
melalui 3 cara, yaitu dari koran, TV, dan
diberitahukan oleh orang lain melalui
SMS
atau
telepon.
Berdasarkan
pengolahan data yang dilakukan,
didapatkan ada 57% orang mendapatkan
kabar duka dari orang lain melalui
telepon dan SMS. Sisanya sebesar 33%
mendapatkan dari surat.
Masalah muncul jika kenalan atau
kolega dari keluarga yang berduka itu
sedang bepergian ke luar negeri dalam
waktu yang lama, sehingga mereka tidak
sempat
untuk
mengucapkan
belasungkawa atau bahkan tidak
mengetahui kabar duka tersebut. Metode
pengabaran seperti koran dan TV

dibatasi oleh kawasan penyiaran dan
waktu. Begitu juga halnya dengan SMS
dan
telepon,
ditambah
dengan
kemungkinan nomornya terlewatkan,
serta biaya yang tidak murah. Dari
masalah
tersebut,
Berduka.com
menyadari bahwa dengan membuat
sebuah layanan berbasis web yang
menampung data-data orang yang
meninggal dapat membantu pengguna
dalam
mencari
informasi
yang
berhubungan dengan almarhum.
2. DASAR TEORI
Sistem Informasi
2.1.1. Unsur-unsur Sistem Informasi

2.1.

1| TIM

