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BAB I 

PENDAHULIAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi dan internet saat ini sangatlah pesat 

dan bahkan sudah menjadi salah satu sarana kebutuhan dalam kehidupan 

manusia. Teknologi informasi dan internet merupakan perantara seseorang 

untuk mengetahui perkembangan dunia saat ini. Semakin banyaknya 

penggunaan teknologi informasi dan internet maka muncul banyak 

terobosan yang memanfaatkan teknologi informasi itu sendiri sebagai sarana 

yang dapat memudahkan berbagai kebutuhan. 

Pekan Budaya Masuk Kampus (PBMK) adalah bagian dari pelestarian 

budaya indonesia yang diharapkan dapat membentuk karakter bangsa 

dengan budaya konstruktif bagi terwujudnya kesejahteraan sosial. 

Penyelenggaraan pekan budaya masuk kampus ialah membangkitkan 

semangat (kembali) budaya bangsa di tengah arus informasi, komunikasi, 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin menggelobal. 

Penyebaran informasi Pekan Budaya Masuk Kampus masih sangat 

minim dengan media yang bersifat manual sehingga banyak masyarakat luar 

yang belum mengetahui sehingga terjadinya minim pengunjung, kurangnya 

pementas yang berkontribusi, pendaftaran panitia baru, pengolahan data 

penjadwalan pementas bahkan penyebaran dokumentasi yang dapat 

memakan waktu panjang dikarnakan pengoalahan data masih bersifat 
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manual. Hal ini memerlukan suatu sistem yang dapat mengelola informasi, 

pendaftaran online dan penjadwalan pementas secara cepat sehingga 

memudahkan pihak organisasi dalam hal pengelolaan data pendaftaran dan 

informasi. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka solusi yang dilakukan adalah 

dengan membangun “Sistem Informasi Pekan Budaya Masuk Kampus 

Berbasis Online”.  

1.2 Rumusan Masalah 

       Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu 

“Bagaimana cara merancang sistem informasi yang dapat membantu proses 

pendaftaran panitia, pementas, menyebarkan informasi, penjadwalan 

pementas dan penyebaran hasil dokumentasi dengan menggunakan web 

service yang bersifat dinamis dan terintegrasi”. 

1.3 Ruang Lingkup 

 Lingkup permasalahan di atas memberikan ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Sistem informasi ini dibuat untuk pendaftaran panitia dan pementas. 

2. Penjadwalan pementas Pekan Budaya Masuk Kampus. 

3. Penyebaran informasi seputar event yang ada di Yogyakarta. 

4. Sebagai media penyebaran hasil dokumentasi. 

5. Sistem ini dapat mencetak laporan hasil seleksi pendaftaran pementas dan 

panitia. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat sistem informasi 

pendaftaran pementas, pendaftaran panitia baru, media informasi, 

penjadwalan dan penyebaran dokumentasi pada event Pekan Budaya Masuk 

Kampus sehingga dapat membantu keberlangsungan acara dengan cepat dan 

sukses. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dapat diperoleh adalah untuk memudahkan proses 

pendaftaran, sebagai media promosi kesenian Indonesia, sebagai media 

publikasi, mempercepat penyeleksian, dan penjadwalan acara. 

1.6 Sistematika Penulisan 

       Untuk menjelaskan gambaran secara umum mengenai isi dari 

pembahasan ini, berikut akan dikemukakan mengenai sistematika penulisan 

Karya Tugas Akhir ini yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

      Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang 

lingkup masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN  DASAR TEORI 

Bab ini berisi teori-teori pendukung dalam pembuatan sistem. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang perancangan sistem yang ditunjukan dengan 

data flow diagram (DFD), tabel, relasi tabel, dan rancangan  interface 

program. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang implementsi dari sebuah  sistem yang telah 

dibuat dan bagaimana cara mengoperasikannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dari bab-bab 

sebelumnya, serta saran yang merupakan tindak lanjut dari kesimpulan. 

 


