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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini berisi ulasan latar belakang pembuatan sistem informasipada 

event kickfest berbasis web responsive yang kemudian memberikan gagasan 

pembuatan sistem informasiyang mendukung penulisan rumusan masalah, tujuan, 

dan batasan masalah. 

1.1. Latar Belakang 

Event kickfest merupakan event tahunan yang diselenggarakan di dua kota 

besar di Indonesia yaitu kota Bandung dan Malang.Event ini merupakan event 

major yang artinya event skala besar di Indonesia dan memiliki tingkat konsumen 

yang tinggi. Kickfest mempunyai deskripsi event clothing exhibition dan 

pemforming band. Akan tetapi informasi tentang event ini masih kecil dan sebatas 

publikasi fisik dan tidak ada publikasi atau informasi dalam bentuk web yang 

sudah jelas banyak orang yang lebih aktif di dalam jaringan internet. Hal tersebut 

yang dilupakan oleh para event organizer dimana publikasi dan informasi di 

dalam situs internet juga tidak kalah pentingnya di saat membuat suatu event. 

Melihat latar belakang di atas, penulis berinisiatif membuat suatu media publikasi 

berupa sistem informasi berbasis web responsiveyang terinspirasi dari kebutuhan 

akan informasi event kickfest di Indonesia. 

Web responsive merupakan salah satu media publikasi yang digunakan 

masyarakat untuk mendapatkan suatu informasi ataupun mencari keuntungan. 

Pembuatan web responsive kickfest merupakan webyang dibuat dengan latar 

belakang kebutuhan dan juga memberikan interaksi antara pihak panitia dengan 

pengunjung. 

Web responsive yang mengangkat tentang suatu event sebelumnya sudah 

pernah dibuat, namun isi dari web tersebut masih sebatas logo dari event, contact 

person, dan media partner. Di era perkembangan teknologi web responsive saat 

ini kebanyakan menggunakan bahasa HTML 5. Melihat hal tersebut penulis 

menggunakan bahasa HTM 5 untuk web responsive kickfestyang kemudian akan 

dilakukan proses controlling dan coding sesuai dengan kebutuhan. Setelah proses 
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implementasi akan dilakukan pengujian sehingga web responsive kickfestdapat 

menjadi sebuah web yang utuh. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penyusun merumuskan masalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana melakukan analisa kebutuhan sistem informasi pada event kickfest 

berbasis web responsive? 

2) Bagaimana cara memberikan interaksi yang mudah antara pengunjung dan 

penyelenggara di dalam sebuah sistem informasi? 

3) Bagaimana cara memberikan informasi-informasi mengenai event kickfest 

malang di dalam website? 

4) Bagaimana membuat tampilan responsive pada pada sistem informasi event 

kickfest berbasis web? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari pembuatan sistem informasi pada event kickfest berbasis 

responsive web berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1) Memberikan interaksi yang lebih mudah antara pengunjung dan pihak 

penyelenggara. 

2) Memberikan informasi - informasi mengenai event kickfest malang dalam 

website. 

3) Memberikan tampilan responsive dalam penggunaan sistem informasi event 

kickfest malang. 
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1.4. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah agar masalah menjadi lebih terarah dan jelas, maka 

dalam pembuatan sistem informasi pada event kickfest berbasis web responsiveini 

memiliki batasan masalah, diantaranya : 

1) Perlu adanya update database manual dari masing – masing both clothing. 

2) Dioperasikan dalam keadaan terkoneksi dengan jaringan internet (online). 

3) Sistem Informasi berbasis web responsive. 

 

1.5. MetodologiPenyelesaian 

a. Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan tentang pemantapan materi yang akan 

diujikan, sistem informasi event kickfest ini menggunakana bahasaHtml 5, 

dan segala hal yang membantu dalam proses pengerjaan tugas akhir ini. 

HTML5 merupakan sebuah bahasa markah untuk menstrukturkan dan 

menampilkan isi dari World Wide Web, sebuah teknologi inti dari Internet. 

HTML5 adalah revisi kelima dari HTML dan hingga bulan Juni 2011 

masih dalam pengembangan. 

Dimana tujuan utama pengembangan HTML5 adalah untuk 

memperbaiki teknologi HTML agar mendukung teknologi multimedia 

terbaru, mudah dibaca oleh manusia dan juga mudah dimengerti oleh 

mesin. 

HTML5 merupakan hasil proyek dari W3C (World Wide Web 

Consortium dan WHATWG ( Web Hypertext Application Technology 

Working Group ).Dimana WHATWG bekerja dengan bentuk web dan 

aplikasi dan W3C merupakan pengembang dari XHTML 2.0 pada tahun 

2006, kemudian mereka memutuskan untuk bekerja sama dan membentuk 

versi baru dari HTML. 

b. Analisis Desain dan Sistem 

Meliputi analisa sistem dan juga kebutuhan hardware dan software 

yang dibutuhkan, maupun analisa sesuai dengan kebutuhan sistem yang 

sudah di uraikan.  
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c. Implementasi 

Pada hal ini admin menginputkan data yang akan dimasukkan 

dalam website dengan adanya pengefix an tempat dan brand yang akan 

turut serta join di event KICKFEST.  

d. Pengujian Terhadap Sistem 

Pengujian dilakukan terhadap beberapa hal meliputi apakah web 

mampu berjalan dengan baik, menggunakan perangkat responsive serta 

dapat memberikan informasi yang mudah, cepat, dan tepat bagi 

pengunjung. 

e. Pembuatan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan tahap-

tahap sebelumnya. Laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis 

dan pengujian serta kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.  

 


