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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pulau Flores merupakan salah satu pulau besar di Provinsi NTT yang 

terdiri dari berbagai macam budaya, diantaranya : Budaya Sikka, Ende, Ngada dan 

Manggarai. Namun sistem informasi event budaya di flores sampai saat ini masih 

dilakukan secara manual (offline) poster/ papan pengumuman,  sehingga 

menyebabkan sedikit peminatan masyarakat untuk mengunjungi event budaya 

flores. 

Di sisi lain kemajuan teknologi sangatlah pesat, perkembanganya 

semakin hari kian meningkat. Penggunaan teknologi yang berkembang saat ini 

memudahkan usaha penyebaran informasi dan promosi daerah wisata dengan 

memanfaatkan kemampuan dan kemudahan teknolgi informasi yang berbasis 

internet diseluruh pelosok Indonesia. Kemajuan teknologi pastinya bersentuhan 

dengan komputer. Dengan perkembangan komputer saat ini, tentu saja membawa 

dampak positif salah satunya adalah mendukung penyampaian informasi yang 

interaktif. Penyampaian informasi yang interaktif dan menarik dapat disajikan 

dengan aspek website. Website merupakan sebuah kumpulan dari halaman web 
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yang saling berhubungan dan dapat diakses melalui halaman depan (home page) 

menggunakan sebuah browser.  

Maka dari itu, terdorong untuk menyusun penelitian berjudul “aplikasi 

informasi even budaya berbasis web menggunakan push notifikasi (studi kasus : 

Budaya Flores)”. Metode yang digunakan menggunakan Real-Time dimana real-

time web menunjukkan suatu pola interaksi aplikasi web yang memungkinkan 

kedua sisi saling mengirimkan data saat terjadi perubahan, jadi tidak seperti pola 

interaksi yang menghendaki pemakai untuk me-refresh browser jika menginginkan 

data/informasi/update data terbaru dari sisi server. 

Maka dalam penelitian ini berfokus untuk aplikasi informasi event 

budaya berbasis web, agar dapat menerapkan konsep real-time web dan push 

notifikasi pada aplikasi yang akan dibangun. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan  latar belakang masalah diatas dirumuskan masalah : 

Bagaimana membuat suatu bentuk aplikasi web yang memberikan informasi bagi 

masyarakat tentang event - event budaya secara real-time, sehingga menarik 

masyarakat luar untuk mengunjungi tempat-tempat event budaya yang ada di 

pulau flores. 

 



3 
 

 
 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup pada aplikasi ini meliputi : 

1. Aplikasi informasi event budaya menggunakan teknologi push notifikasi 

berbasis web. 

2. Web konten menyajikan Informasi tentang budaya dalam bentuk text dan 

gambar. 

3. Data yang diambil untuk info event budaya flores di Pemda Flores dan 

Dinas Kebudayaan. 

4. Pemberian Notifikasi informasi event ke user melalui email. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, 

tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu aplikasi informasi event budaya 

berbasis web menggunakan push notifikasi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membantu pengguna untuk memperoleh informasi event budaya yang ada di 

flores. 

2. Membantu pengguna untuk mengingatkan tentang event budaya. 
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1.6 Sitematika Penulisan 

Untuk dapat memahami lebih jelas penelitian ini, maka laporan – laporan yang 

tertera pada penelitian ini dikelompokkan menjaddi beberapa sub bab dengan sistematika 

penyampaian sebagai berikut : 

1) BAB I LATAR BELAKANG MASALAH 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini bersisikan teoriyang berupa pengertian dan defenisi yang diambil dari 

kutiban buku atau dari penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya yang 

berkaitan dengan penyususan laporan skripsi serta beberapa literature review 

yang berhubungan dengan penelitian. 

3) BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan bahan – bahan dan alat  yang dilakukan dalam penelitian 

meliputi Pengguna sistem, kebutuhan input, kebutuhan output kebutuhan 

software dan hardware, prosedur dan pengumpulan data, analisis dan rancangan 

sistem. 

4) BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan analisa sistem yang dibuat, serta membahas sistem dengan 

melakukan pengujian dengan metode pengujian sistem yang ditentukan. 

5) BAB V PENUTUP 
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Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisia dan 

optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab – bab 

sebelumnya. 

6) DAFTAR PUSTAKA 

Bagian ini berisi mengenai daftar sumber atau rujukan materi uang digunakan 

dalam penelitian ini. 

7) LAMPIRAN 

Bagian ini berisi lampiran – lampiran yang menjelaskan secara detail yang tidak 

dapat secara lengkap dijelaskan pada bab -  bab sebelumnya. 

 


