
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan lomba burung saat ini sangat pesat. Burung merupakan salah 

satu hewan yang digemari oleh kalangan anak muda sampai kalangan orang tua. 

Burung dijadikan sebagai hewan koleksi sebagai hobi maupun buat ajang 

perlombaan karena kicauannya yang merdu. Di Yogyakarta, terdapat banyak sekali 

pasar-pasar yang menjual berbagai jenis burung hias dan juga burung untuk 

perlombaan, seperti burung cendet, burung kenari, dan juga burung kacer. 

Munculnya alat komunikasi seperti handphone dan berbagai aplikasi android 

seperti aplikasi WhatsApp, dapat memudahkan seseorang menerima dan mengirim 

pesan secara cepat dan biaya pengirimannya pun lebih murah dibandingkan dengan 

biaya pengiriman pesan melalui SMS (Sort Message Service). Di zaman sekarang, 

hampir semua kalangan masyarakat yang dulunya mengirim pesan menggunakan 

SMS (Sort Message Service) dan sekarang sudah beralih menggunakan aplikasi 

WhatsApp, alasannya yaitu karena efisiensi biaya pengirimannya yang murah. 

Di Kecamatan Banguntapan , Bantul terdapat komunitas burung dengan nama 

Kicau Mania Sorowajan Allstar. Komunitas Kicau Mania Sorowajan Allstar ini 

bertujuan untuk menghimpun para penggemar burung berkicau, sehingga para 

anggota peserta lomba dapat berbagi informasi mengenai segala sesuatu tentang 

cara perawatan dan startegi untuk meningkatkan kualitas burung tersebut agar dapat 

memenangi perlombaan. Penyelanggaraan lomba burung di Kicau Mania 

Sorowajan Allstar diselenggarakan hampir setiap minggu, kontes perlombaan-nya 
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pun mulai dari tingkat lokal maupun tingkat nasional.  Komunitas Kicau Mania 

Sorowajan Allstar  ini diketuai oleh Bapak Rudi. 

Di Kicau Mania Sorowajan Allstar masih memiliki keterbatasan dalam segi 

penyampaian informasi mengenai jadwal penyelanggaraan perlombaan yang 

penyebaran informasinya masih menggunakan brosur cetak yang ditempel di area 

sekitar perlombaan dan juga melalui group WhatsApp, kemudian pendaftaran 

perlombaan burung masih bersifat manual yaitu dengan cara memesan dan 

membayar tiket secara langsung terlebih dahulu kepada panitia perlombaan pada 

saat perlombaan akan dilangsungkan kemudian barulah peserta tersebut 

mendapatkan nomor gantangan, hal ini tentu akan membutuhkan waktu yang 

lumayan lama karena harus antri dalam melakukan transaksi pemesanan tiket. 

Dengan adanya masalah tersebut maka dibutuhkan sebuah media penyajian 

informasi yang dapat diakses secara online oleh masyarakat yaitu berupa 

“Implementasi Teknologi API WhatsApp Pada Pendaftaran Online Lomba Burung 

Berbasis Web (Studi Kasus : Kicau Mania Sorowajan Allstar)”. Sehingga dengan 

dibangunnya sistem ini, diharapkan agar dapat digunakan oleh peserta lomba dan 

panitia perlombaan untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga dapat memberikan 

kemudahan bagi peserta dan panitia lomba. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah-nya yaitu 

“Bagaimana Implementasi Teknologi API WhatsApp Pada Pendaftaran Online 

Lomba Burung Berbasis Web (Studi Kasus : Kicau Mania Sorowajan Allstar)”. 
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1.3. Ruang Lingkup       

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dibuat beberapa lingkup 

permasalahan yang meliputi:  

1. Sistem informasi ini berfokus pada pendaftaran tiket lomba burung secara online  

2. Transaksi pembayaran dilakukan secara transfer via ATM atau Mobile Banking 

ke nomor rekening yang telah ditentukan oleh panitia perlombaan. 

3. Notifikasi konfirmasi pembayaran dan pembayaran berhasil diverifikasi 

dikirimkan oleh admin kepada peserta melalui aplikasi WhatsApp. 

4. Tenggat waktu tempo pembayaran yang telah dipesan yaitu sebelum 

pelaksanaan lomba dimulai, jika lewat dari tenggat waktu tersebut maka 

pendaftaran akan dibatalkan .  

5. Sistem akan memberikan nomor gantangan secara acak (random) melalui 

WhatsApp kepada peserta lomba yang telah menyelesaikan proses pembayaran. 

1.4. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian adalah : 

1. Membangun sistem pendaftaran lomba burung secara online berbasis web yang 

dinamis dan interaktif. 

2. Mengimplementsikan teknologi API WhatsApp pada sistem pendaftaran lomba 

burung berbasis web. 



 4  

1.5. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini bermanfaat bagi panitia perlombaan, bagi peserta perlombaan dan 

bermanfaat juga bagi peneliti :  

a. Bagi panitia perlombaan dapat mempermudah dalam penyampaian 

informasi mengenai jadwal perlombaan, dan mempermudah dalam proses 

pendaftaran tiket perlombaan. 

b. Bagi peserta perlombaan dapat mempermudah mendapatkan informasi 

jadwal perlombaan dan juga efisien dalam pendaftaran lomba. 

c. Bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

pembuatan skripsi dengan topik pendaftaran lomba burung secara online. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah 

sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini mencakup uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan.  

Bab II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

Bab ini berisi Tinjauan pustaka yaitu perbandingan penelitian yang dibuat 

penulis sekarang dengan penelitian-penelitian yang dibuat oleh penulis 

sebelumnya, yang sumbernya dipublikasikan dalam jurnal. Dan dasar teori yaitu 

mendeskripsikan pengertian-pengertian dan prinsip-prinsip  dari suatu kajian. 
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Bab III Analisis dan Perancangan Sistem  

Bab ini menjelaskan mengenai sistem, penjelasan analisis kebutuhan sistem, 

perancangan sistem yang meliputi use case diagram, class diagram, sequence 

diagram, activity diagram, perancangan tabel, relasi tabel, dan perancangan 

antarmuka. 

Bab IV Implementasi dan Pembahasan 

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang meliputi implementasi dari suatu 

program yang berupa script sesuai dengan analisis dan perancangan pada Bab III 

sebelumnya, serta hasil uji coba program.   

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan 

saran. 

 

  

   

  


