
1 

BAB I   

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang dan tujuan dari pengambilan 

topik penelitian ini serta tahapan-tahapan yang akan dikerjakan. Permasalahan yang 

diperoleh adalah hasil riset dari data primer maupun sekunder yang telah dilakukan.   

1.1 LATAR BELAKANG 

Untuk menggelar sebuah acara diperlukan banyak persiapan. 

Terdapat berbagai unsur di dalamnya agar acara dapat terselenggara dengan 

baik, salah satunya adalah dengan menghadirkan penampil atau pengisi 

acara. Survei yang telah dilakukan oleh bridestory pada 5000 pengantin di 

Indonesia menjelaskan bahwa MC dan wedding band termasuk faktor 

penting dalam acara pernikahan (Story, 2018). Tidak hanya pada sebuah 

pernikahan, pengisi acara seperti pemain musik, penyanyi, dan MC 

seringkali diperlukan dalam acara-acara seperti bazaar, workshop, 

kompetisi, pesta ulang tahun, acara sosial, dan festival musik. Sedangkan 

penampil lain seperti sulap dan badut dibutuhkan pada ulang tahun anak, 

dan juga DJ yang sedang booming pada pesta ataupun acara pentas seni 

sekolah akhir-akhir ini. 

Berdasarkan survei yang telah dilakukan lakukan terhadap 38 

responden yang memiliki talenta atau keahlian tersebut, 68.4% dari mereka 

masih mendapatkan jumlah tawaran yang sedikit dan merasa kurang untuk 

tampil pada sebuah acara, yaitu kurang dari 3 kali dalam sebulan. 7 dari 38 

responden bahkan belum pernah mendapatkan kesempatan untuk tampil 
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pada sebuah acara. Dan 33 dari 38 responden (86.6%) mengaku bahwa 

mereka biasanya mendapatkan tawaran untuk tampil pada sebuah survei 

melalui keluarga dan rekan-rekannya saja. Berdasarkan hasil survei tersebut, 

diketahui bahwa networking dan self-branding adalah permasalahan utama 

yang dihadapi oleh para talent. Menurut Djarum Coklat, salah satu cara 

untuk mengembangkan dan mempromosikan band adalah dengan sering 

mengikuti acara atau festival band agar lebih dikenal dan masyarakat dapat 

menilai kemampuan penampil (Djarumcoklat, 2014). Untuk bisa menjadi 

dikenal dan memiliki jam terbang tinggi tidak bisa dengan hanya 

mengandalkan teman dan rekan, masyarakat harus mulai mendapatkan 

pekerjaan secara profesional. 

Melihat permasalahan tersebut, sebuah aplikasi berbasis android 

akan dibuat untuk memudahkan masyarakat yang memiliki talenta atau 

keahlian seperti bernyanyi, bermain musik, MC, DJ, penari, sulap, fotografi, 

dan videografi untuk dapat menemukan lowongan pekerjaan pada acara-

acara yang akan terselenggara. Selain itu para penyelenggara acara juga 

dapat mencari, memilih, dan mempekerjakan mereka. Dengan adanya 

aplikasi tersebut, diharapkan agar lebih banyak lagi orang-orang bertalenta 

yang terekspos, memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan sebagai 

pengisi acara, dan memunculkan bintang-bintang baru dalam bidang ini. 

Kebutuhan masyarakat akan solusi ini sudah tervalidasi melalui survei yang 

dilakukan, yakni 38 dari 38 responden (100%) menjawab perlu adanya 

aplikasi tersebut. 
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1.2. RUMUSAN MASALAH 

Bagaimana merancang bangun sebuah aplikasi yang dapat 

mempertemukan talent  dengan pihak yang akan menggelar sebuah acara? 

1.3 TUJUAN PENULISAN TUGAS AKHIR 

Merancang bangun sebuah aplikasi yang dapat mempertemukan non 

talent  dengan pihak yang akan menggelar sebuah acara. 

1.4 MANFAAT PENULISAN TUGAS AKHIR 

1. Bagi Penulis 

Sebagai persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Komputer 

sekaligus telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Ciputra 

Surabaya. 

2. Bagi Masyarakat 

a. Memberikan peluang untuk orang-orang bertalenta agar lebih 

mudah ditemukan oleh pihak penyelenggara acara 

b. Memberikan sarana untuk media promosi 

c. Memberikan peluang untuk berkembang dan menambah 

pengalaman dalam berpanggung 

3. Bagi Penyelenggara Acara 

Mempermudah untuk menemukan penampil sesuai kebutuhan mereka. 

1.5 RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup dari aplikasi yang akan dibuat adalah sebagai berikut : 

1) Aplikasi ini dapat dijalankan pada smartphone berbasis Android dengan 

versi minimal 5.0 (Lollipop) 
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2) Aplikasi ini dibuat menggunakan aplikasi Android Studio. 

3) Pengguna dari aplikasi ini adalah penyelenggara acara dan talent. 

4) Kategori talent adalah MC, penyanyi, pemain musik, band atau grup vokal, 

penari, DJ, badut/pesulap, fotografer, dan videographer. 

1.6 METODOLOGI PELAKSANAAN TUGAS AKHIR 

Metodologi yang akan digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Analisis sistem 

Menganalisa apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna dalam 

pembuatan aplikasi ini. Analisa akan dilakukan terhadap penyelenggara 

acara dan juga talent. 

2) Desain 

Merancang struktur sistem aplikasi mulai dari ER diagram untuk 

database hingga perancangan GUI. 

3) Implementasi 

Proses pembuatan aplikasi dengan mengimplementasi dari hasil 

analisis dan desain yang telah dibuat. 

4) Testing 

Setelah aplikasi berhasil dibuat, aplikasi akan diuji coba untuk 

menentukan apakah sudah siap untuk diluncurkan atau belum. 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN TUGAS AKHIR 

Berikut adalah sistematika penulisan tugas akhir : 

1) BAB I PENDAHULUAN 
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Pada bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan masalah dari 

pembuatan tugas akhir. 

2) BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

permasalahan yang akan dibahas pada pembuatan tugas akhir. 

3) BAB III ANALISIS DESAIN SISTEM 

Pada bab ini akan dijelaskan analisis desain sistem secara mendetail. 

4) BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM 

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana mengimplementasikan hasil 

analisis dan desain sistem yang telah dibuat sebelumnya hingga menjadi 

aplikasi jadi. 

5) BAB V PENGUJIAN 

Dalam bab ini aplikasi yang telah dibuat akan diuji untuk 

menemukan kesalahan pada pemrograman dan apakah telah sesuai dengan 

yang diharapkan. 

6) BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran pada pembuatan tugas akhir. 


