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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini seiring dengan perkembangan teknologi dari yang rumit hingga 

hal-hal kecil  segala macam informasi dapat dengan mudah di dapatkan mulai dari 

rumah makan, hotel, tempat ibadah, pusat keramaian dan lain-lain. Perkembangan 

teknologi semakin memudahkan kebutuhan manusia akan berbagai macam 

infomasi yang tentunya mudah di dapatkan. 

Perlu di sadari bahwa Yogyakarta merupakan salah satu kota tujuan wisata 

di Indonesia. Tidak hanya itu Yogyakarta juga dikenal sebagai kota pelajar ada 106 

perguruan tinggi di Yogyakarta berdasarkan data dari Kementrian Riset,Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi hal ini membuat Yogyakarta tidak di dominasi oleh 

wisatawan saja  namun juga memiliki banyak pelajar di dalamnya,kemudian 2 

aspek inilah yang menjadi dasar untuk mengembangkan aplikasi ini. Sampai saat 

ini informasi mengenai event, rumah makan, hotel, tempat ibadah, pusat keramaian 

yang berlangsung di Yogyakarta di sampaikan melalui website,sosial media dan 

manual seperti billboard, koran, poster dan pamflet 

Event memiliki arti menurut kamus besar bahasa Indonesia online 

merupakan kejadian atau peristiwa, sedangkan seni kontemporer adalah salah satu 

cabang seni yang terpengaruh dampak modernisasi. Kontemporer itu artinya 

kekinian, modern atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi 

waktu yang sama atau saat ini. jadi event seni kontemporer adalah kejadian atau 

1 



2 
 

peristiwa seni yang tidak terikat oleh aturan-aturan zaman dulu dan berkembang 

sesuai zaman sekarang  

Aplikasi yang akan di buat mengacu pada data dinas Kebudayaan dan dinas 

Pariwisata DIY mengenai event seni kontemporer yang sedang berlangsung di 

Yogyakarta yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai event seni 

kontemporer yang telah berlangsung,sedang berlangsung maupun yang akan di 

selenggarkan per tahunnya. Perlu di ketahui event seni kontemporer yang di 

selenggarakan dinas Pariwisata DIY dan dinas Kebudayaan DIY ada kurang lebih 

sebanyak 400 event dengan di seleggarakan setahun sekali,dua tahun sekali,sebulan 

sekali,seminggu sekali dengan contoh Ramayana balet prambanan yang di 

selenggarakan seminggu 3 kali,Maliboro Night Festival yang di selenggarakan 

dengan tanggal yang tak tentu bisa setahun sekali atau setahun 3 kali, dan juga event 

yang yang di selenggarakan oleh event organizer  yang di dukung oleh dinas 

Pariwitasa DIY dan dinas Kebudayaan DIY yang di selenggarkan hanya sekali 

dalam setiap penyelenggarannya.  

Oleh karena itu data event seni kontemporer yang akan di ambil adalah 

event seni kontemporer yang di selenggarakan ataupun di dukung oleh dinas 

Pariwisata DIY dan dinas Kebudayaan DIY yang tergabung dalam Jogja Festival  

seperti Asia Tri Jogja, Jogja International Street Performance, Ngayogjazz, 

Festival Kesenian Yogyakarta dan sebagainya. Karena event seni kontemporer 

yang tergabung dalam Jogja Festival berlangsung setahun sekali,di selenggarkan 

setiap tahunnya secara berkala dan semua event seni kontemporer yang tergabung 

dalam Jogja Festival minimal telah di selenggarakan selama 5 tahun hingga saat ini.  
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Pengguna dari aplikasi ini  nantinya dapat mengetahui event seni 

kontemporer  yang sedang berlangsung baik dari informasi event 

tersebut,lokasi,susunan acara, dan review mengenai event tersebut. Aplikasi ini 

nantinya akan terhubung dengan google map sehingga pengguna tidak hanya di 

berikan informasi mengenai event nya saja namun juga akan di arahkan menuju 

lokasi event tersebut dan aplikasi ini terhubung dengan google calendar sehingga 

pengguna juga bisa menambahkan agenda pada google calendar sebagi 

pemberitahuan jika event yang akan di kunjungi akan di selenggarakan. 

1.2. Rumusan Masalah 

         Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang di rumuskan adalah 

bagaimana membangun aplikasi kalender event seni  kontemporer dinas pariwisata 

dan dinas kebudayaan DIY yang tergabung dalam Jogja Festival dengan berbasis 

android. 

1.3. Ruang Lingkup 

Agar aplikasi ini nantinya pembahasan dan realisasi nya tidak melebar maka 

perlu adanya di buat batasan batasan pembahasan diantaranya : 

1. Aplikasi yang ini dibuat menggunakan Android Studio. 

2. Aplikasi ini di buat menggunakan Bahasa pemrogaman Java, XML sebagai 

user interface, MySQL untuk database pada server, dan PHP sebagai server 

side. 

3. Informasi event yang di isi hanya event kontemporer  yang di dukung oleh 

dinas Pariwisata dan dinas Kebudayaan yang tergabung dalam Jogja Festival. 
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4. Pengguna dapat melihat review event ,susunan acara yang sedang di 

selenggarakan saat itu dan akan di arahkan menggunakan google map. 

5. Pengguna dapat menambahkan agenda pada google calender sebagai 

pemberitahuan untuk event yang ingin dikunjungi akan di selenggarakan. 

6. Aplikasi ini hanya bisa digunakan dengan jaringan internet. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengguna 

mengenai event seni kontemporer di Yogyakarta yang di dukung ataupun di 

selnggarakan oleh dinas Pariwisata DIY dan dinas Kebudayaan DIY yang 

tergabung dalam Jogja Festival dan juga  mengingat Yogyakarta sebagai kota 

budaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


