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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seminar diartikan sebagai pertemuan untuk membahas suatu masalah di 

bawah pimpinan ahli. Ahli yang dimaksud misalnya dosen, guru besar, pakar, 

peneliti, dan sejenisnya. Tujuan seminar ialah membahas dan bertukar pikiran 

mengenai suatu permasalahan ilmiah. Tukar pikiran dapat dilakukan dengan 

interaksi tanya-jawab antara pembicara dan peserta seminar. Dahulu seminar 

diadakan secara offline, peserta seminar harus datang ke lokasi seminar untuk dapat 

mengikuti seminar yang diadakan. Namun, perkembangan teknologi yang sangat 

cepat di zaman sekarang ini juga berdampak kepada perilaku masyarakat yang ingin 

serba cepat. Masyarakat di zaman sekarang ini menginginkan kecepatan dan efisien 

dalam bekerja dan menjalankan aktivitas termasuk dalam mengikuti seminar. Maka 

sekarang ini muncul istilah baru yaitu webinar. 

Webinar adalah singkatan dari web seminar, yaitu seminar yang dilakukan 

secara online menggunakan situs web atau aplikasi tertentu berbasis internet. 

Dengan adanya webinar, peserta dapat mengikuti seminar dari mana saja sekalipun 

di rumah aja. 

Komunitas YES (Young Entrepreneurs Squad) Tumbuh Bersama adalah 

komunitas pengusaha muda Indonesia yang memberikan kesempatan bagi generasi 

muda Indonesia untuk bisa berwirausaha dengan pendampingan (mentoring) secara 

online dan offline yang didukung oleh 3 pilar, yaitu PT. KK Indonesia, sekolah 

bisnis KISS, dan media SB30 (Success Before 30). Produk usaha di Komunitas 

YES Tumbuh Bersama antara lain kaos SB30, buku pengembangan diri, produk 

kecantikan dan kesehatan berupa produk perawatan diri, food supplement, 

makanan, dan minuman dari PT. KK Indonesia. Komunitas YES Tumbuh Bersama 

hingga saat ini dalam memperkenalkan dan mempromosikan produknya masih 

dilakukan secara offline dan online. Secara offline, Komunitas YES Tumbuh 

Bersama mempresentasikan produk dan bisnis usahanya kepada calon konsumen 

dan mitra usaha dengan bertatap muka baik secara langsung (per-orangan) atau 
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dengan mengadakan seminar offline dan itu jumlah calon konsumen dan mitra 

usaha atau pesertanya terbatas. Secara online, Komunitas YES Tumbuh Bersama 

menjangkau lebih banyak calon konsumen dan mitra usaha dengan 

mempromosikan produk dan bisnis usahanya melalui platform media sosial seperti 

Facebook dan Instagram berupa unggahan gambar, video atau keduanya. Selain itu, 

diadakan juga webinar yang penyebaran informasi sekaligus undangannya ke calon 

konsumen dan mitra usaha menggunakan media sosial. Penyebaran informasi dan 

undangan ini dirasakan masih kurang maksimal dan terorganisir. Melalui webinar 

yang diadakan, persentase closing calon konsumen dan mitra usaha baru di dalam 

Komunitas YES Tumbuh Bersama diharapkan dapat menjadi lebih meningkat dan 

maksimal. 

Untuk mengatasi beberapa masalah yang telah ditemukan, perlu 

dikembangkan sebuah aplikasi pendaftaran webinar berbasis Android. Aplikasi ini 

dibutuhkan oleh Komunitas YES Tumbuh Bersama untuk memaksimalkan tingkat 

closing calon konsumen dan mitra usaha baru. Aplikasi ini berisi informasi jadwal 

webinar terdekat yang ada di Komunitas YES Tumbuh Bersama. Calon peserta 

webinar yang ingin mengikuti atau mendaftar webinar bisa langsung menggunakan 

fitur di dalam aplikasi untuk mendapatkan akses ke webinar yang dipilih. 

Penelitian mengenai pengembangan aplikasi pendaftaran berbasis Android 

telah banyak dilakukan, seperti penelitian oleh Lukas Tommy, Delpiah 

Wahyuningsih, dan Parlia Romadiana pada tahun 2020 yang berjudul 

"Pengembangan Aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Android dengan 

Push Notification di STMIK Atma Luhur" [1]. Penelitian oleh Mardiah Nasution 

pada tahun 2020 yang berjudul "Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi 

Pendaftaran Siswa Baru Berbasis Android Dengan Menggunakan Model Waterfall 

Studi Kasus: MIN Mandala Medan" [2]. Penelitian oleh Ismail Mohidin, S.Kom, 

M.T, Saiful Bahri Musa, S.T., M.Kom, dan Fadliyanto Badu pada tahun 2019 yang 

berjudul "Aplikasi Pendaftaran Siswa Baru SMA/SMK Provinsi Gorontalo 

Berbasis Android" [3]. Penelitian oleh A. Pramana, R.Watrianthos, dan I. Purnama 

pada tahun 2019 yang berjudul "Sistem Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru 

Berbasis Android" [4]. Penelitian oleh Erliyah Nurul Jannah, Dwi Khusnul 
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Bayturrohman, dan Endang Kurniawan pada tahun 2017 yang berjudul 

"Pengembangan Aplikasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Android 

Dilengkapi dengan Fitur Push Notification" [5]. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, akan dilakukan penelitian yang 

berjudul “Pengembangan Aplikasi Pendaftaran Webinar Di Komunitas YES 

Tumbuh Bersama Berbasis Android”. Adanya aplikasi ini diharapkan akan 

memudahkan masyarakat untuk lebih mudah dalam mengikuti webinar di 

Komunitas YES Tumbuh Bersama dan memudahkan Komunitas YES Tumbuh 

Bersama dalam penyebaran informasi dan undangan webinar menjadi lebih efisien 

dan lebih mudah dikelola. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, maka 

dapat dirumuskan permasalahan yang harus diselesaikan dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan aplikasi pendaftaran webinar di Komunitas YES 

Tumbuh Bersama berbasis Android? 

2. Bagaimana memudahkan masyarakat dalam mendaftar webinar yang diadakan 

Komunitas YES Tumbuh Bersama dengan aplikasi yang dikembangkan? 

3. Bagaimana membantu Komunitas YES Tumbuh Bersama dalam menyebarkan 

informasi webinar dan pendaftarannya dengan aplikasi yang dikembangkan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, terdapat beberapa batasan 

masalah yang dapat diuraikan, yaitu sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dibangun hanya untuk mendaftar webinar di Komunitas YES 

Tumbuh Bersama 

2. Verifikasi pendaftaran webinar masih dilakukan manual oleh tim Komunitas 

YES Tumbuh Bersama 

3. Pengujian aplikasi yang dibangun masih menggunakan localhost 
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4. Kategori webinar pada aplikasi yang dibangun yaitu kesehatan, bisnis, inspirasi 

dan motivasi yang ada di Komunitas YES Tumbuh Bersama. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penulisan ini merupakan jawaban dari perumusan masalah 

yang telah disebutkan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan aplikasi pendaftaran webinar di Komunitas YES Tumbuh 

Bersama berbasis android. 

2. Memudahkan masyarakat dalam mendaftar webinar yang diadakan Komunitas 

YES Tumbuh Bersama dengan aplikasi yang dikembangkan. 

3. Membantu Komunitas YES Tumbuh Bersama dalam menyebarkan informasi 

webinar dan pendaftarannya dengan aplikasi yang dikembangkan. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka manfaat dari 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti : Wawasan dan pengalaman dalam mengembangkan aplikasi 

pendaftaran berbasis Android menjadi meningkat. 

2. Bagi masyarakat : Mendapatkan informasi, mengikuti, dan mendaftar webinar 

menjadi lebih mudah, efisien, dan terorganisir dibandingkan melalui media 

sosial karena semua akses ada di dalam satu aplikasi. 

3. Bagi Komunitas YES Tumbuh Bersama : Persentase closing calon konsumen 

dan mitra usaha baru menjadi meningkat. Penyebaran informasi webinar lebih 

efisien dan terorganisir. 
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1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan dari laporan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan dari penelitian yang dibuat. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang pembahasan teori-teori yang mendukung 

dan mendasari pembahasan secara detail. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai model penelitian, 

teknik pengumpulan data, dan alat bantu pengembangan sistem. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang organisasi, struktur 

organisasi, jabatan tugas dan wewenang, analisis masalah sistem 

yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, 

analisis sistem, perancangan sistem, implementasi aplikasi dan 

pengujian. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang ditarik dari 

proses selama penelitian ini berlangsung, serta memberikan saran 

untuk kekurangan-kekurangan yang ada pada penelitian ini untuk 

dikembangkan lebih lanjut. 

 


