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BAB I  
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 
Sistem adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang 

berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu 

lingkungan kompleks. Peran sistem informasi terhadap kemajuan organisasi sudah 

tidak diragukan lain. Dengan dukungan sistem informasi yang baik maka sebuah 

organisasi akan memiliki berbagai keunggulan. Oleh karena itu sistem informasi 

berperan sebagai alat bantu untuk memudahkan pengelolaan suatu sumber daya 

yang dimiliki oleh suatu organisasi (Djaelangkara, Sengkey, & Lantang, 2015). 

Keberadaan teknologi internet saat ini sebenarnya bisa dimanfaatkan secara 

optimal sebagai salah satu media event, dimana pengguna internet semakin 

meningkat setiap tahunnya. Menurut survey yang dilakukan oleh Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa jumlah pengguna internet di 

Indonesia tahun 2012 mencapai 63 juta orang atau 24,23 persen dari total populasi 

negara ini. Tahun depan, angka itu diprediksi naik sekitar 30 persen menjadi 82 juta 

pengguna dan teru tumbuh menjadi 107 juta pada 2014 dan 139 juta atau 50 persen 

total populasi pada 2015. Hal tersebut akan menjadi suatu kekuatan yang besar 

dalam usaha untuk memaksimalkan komunikasi dan informasi yang  disampaikan 

melalui media internet ke semua lapisan (Fitrullah & Ardiansyah, 2016). 

Penggunaan metode dalam pengembangan maupun pembangunan aplikasi 

sangatlah beragam, salah satunya yaitu metode Dynamic Systems Development 

Method (DSDM) yang dapat digunakan untuk mengembangkan maupun 

membangun aplikasi secara berulang dan bertambah dengan melibatkan pengguna 

sebagai kunci utama dan adanya kerjasama antara pengguna dan pengembang. 

Perkembangan teknologi khususnya di bidang aplikasi dan sistem informasi banyak 

memberikan manfaat (Rusdiana, 2018). 

Event Festival Seni Budaya Kasih Semesta merupakan salah satu event yang 

diadakan setahun sekali. Event ini meliputi berbagai acara tampilan seni tari dan 

nyanyian yang bersifat umum dengan berbagai peserta yang berasal dari berbagai 

daerah (Kepulauan Riau, Riau). Event sudah berjalan selama 12 kali, jumlah peserta 
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juga semakin meningkat. Event ini biasanya dilakukan selama 2-3 minggu, dimana 

peserta event yang berasal dari luar daerah Batam diwajibkan untuk menginap. 

Untuk persiapan lokasi tempat menginap dan jadwal acara selama 2-3 minggu, 

event membutuhkan data-data peserta per tim yang mendaftar pada event ini. 

Permasalahan muncul ketika pengelolaan data menjadi tidak teratur akibat 

data yang terlalu banyak. Pendaftaran data sebelumnya dilakukan dengan cara 

mengirim file berupa word dengan format pendaftaran yang berisi data-data peserta, 

kemudian mengirim file tersebut ke email panitia. Data yang banyak menyebabkan 

panitia event sulit mengatur data, sehingga sulit untuk mengatur tempat tinggal dan 

mengkoordinasi acara karena terjadinya kesalahan data sehingga menyebabkan 

kekurangan persiapan selama event berjalan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirancang proyek sistem untuk 

event management ini dengan judul “Analisis dan Implementasi Web Event 

Management Festival Seni Budaya Kasih Semesta dengan Dynamic Systems 

Development Method”. 

1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dari laporan ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi sistem web event management seni budaya kasih

semesta dengan Dynamic Systems Development Method ?

2. Bagaimana analisis sistem web event management seni budaya kasih

semesta dengan Dynamic Systems Development Method ?

1.3 Tujuan Proyek 
Tujuan dari perancangan proyek yaitu sebagai berikut : 

1. Proyek ini dilakukan untuk melakukan implementasi sistem web event

management seni budaya kasih semesta dengan Dynamic Systems

Development Method.

2. Proyek ini dilakukan untuk melakukan analisis sistem web event

management seni budaya kasih semesta dengan Dynamic Systems

Development Method.
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3. Mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan pada analisis dan 

implementasi sistem web event management seni budaya kasih semesta. 

  

1.4 Manfaat Proyek 
Manfaat dari perancangan proyek yaitu sebagai berikut : 

1. Mengembangkan menjadi sistem yang bersifat user friendly dari segi user 

interface dan user experience. 

2. Untuk merancang dan mengimplementasikan sistem ini kepada panitia 

Festival Seni Budaya Kasih Semesta. 

3. Untuk memberi kesempatan kepada perancang dalam implementasi dengan 

dynamic system development method. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 
BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan yang menjelaskan setiap bab dalam laporan 

ini. 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori yang berupa pengertian, definisi dan 

penjelasan yang diambil dari kutipan buku yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai landasan teori. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam 

perancangan sistem serta tahapan penelitian secara rinci. Hal-hal 

yang dibahas pada bab ini yaitu langkah metode yang digunakan, 

analisis kebutuhan pada sistem, alur penelitian, perancangan sistem 

dan perancangan antarmuka sistem. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan implementasi dan pembahasan (screenshot 

layar dan penjelasan langsung mengenai layar tersebut), serta cara 

yang digunakan dalam mengimplementasi sistem yang telah dibuat. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari perancangan dan penelitian 

“Analisis Dan Implementasi Web Event Management Festival Seni 

Budaya Kasih Semesta Dengan Dynamic Systems Development 

Method”. 
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