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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1Latar Belakang 

 Event merupakan salah satu instrumen komunikasi yang banyak 

dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memperkenalkan diri kepada khalayaknya. 

Pemanfaatan event yang digunakan sebagai alat promosi perusahaan seringkali 

dinilai lebih efektif daripada pengalokasian uang untuk beriklan di media massa. 

Dibandingkan dengan alat komunikasi pemasaran yang lain, event yang 

melibatkan targeted audience merupakan alat publikasi yang ampuh bagi 

perusahaan. Selain itu, event juga dapat mendorong penyebaran aktivitas word of 

mouth tentang brand karena didalamnya melibatkan emosi audience. 

Penyelenggaraan event oleh perusahaan biasanya dilakukan dalam bentuk 

sponsorship. Oleh karena itu, pelaksanaan event sebaiknya dilakukan dengan 

perencanaan matang agar tujuan perusahaan dalam menyelenggarakan event 

tersebut dapat tercapai.  

Terdapat beberapa definisi yang membahas mengenai event. Salah satu 

diantaranya adalah bahwa event didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang 

diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting sepanjang hidup manusia 

baik secara individu atau kelompok yang terikat secara adat, budaya, tradisi dan 

agama. Event diselenggarakan untuk tujuan dan waktu tertentu serta melibatkan 

kelompok masyarakat masyarakat. 

Dalam merencanakan sebuah acara istimewa tentu saja memerlukan persiapan 

yang matang dan tepat. Pada umumnya, setiap acara membutuhkan persiapan dan 

perencanaan yang cermat, agar acara dapat berjalan sesuai dengan harapan. 
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1.2Tujuan Produk “Direktori Online” Event Organizer 

Produk “Direktori Online” Event Organizer sebagai tugas akhir ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Memudahkan pencarian informasi Event Organizer dengan link 

yang di ambil dari nama-nama Event organizer, link tersebut 

menuju ke situs resminya sehingga akses informasi lebih original 

(resmi). 

2. Mengemas informasi Event Organizer pada kota besar di Indonesia 

secara online sehingga akses informasi terbaru dapat di tambahkan 

atau diperbarui dengan mudah. 

1.3 Manfaat Produk “Direktori Online” Event Organizer 

Produk “Direktori Online” Event Organizer bermanfaat sebagai berikut : 

1. Sebagai produk Tugas Akhir yang berupa direktori online sesuai 

dengan syarat kelulusan Program Studi Teknisi Perpustakaan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga 

Surabaya. 

2. Penulis dapat menghasilkan produk yang nantinya dapat 

dimanfaatkan oleh pengguna sebagai salah satu sarana penelusuran 

informasi mengenai Event Organizer di Indonesia. 

3. Memberikan tambahan pengetahuan wawasan pembaca di 

kalangan akademis baik staf pegajar, peneliti, siswa maupun 

mahasiswa mengenai sistem informasi yakni tentang direktori. 

4. Dapat menyediakan sarana penelusur informasi dalam bentuk atau 

media elektronik. 

5. Pembaca dapat menelusur informasi tentang Event Organizer 

dalam website yang mengemas informasi lebih akurat dan 

terpecaya karena terdapat link resmi. 

6. Sebagai referensi pembaca untuk menulis karya ilmiah selanjutnya. 
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1.4 Langkah-langkah Pembuatan Produk “Direktori Online”Event Organizer 

Pembuatan Direktori Event Organizer dilakukan dengan beberapa tahap, 

yang pertama mencari data-data Event Organizer melalui website resmi, dimana 

Event Organizer sebagai ilmu dalam menciptakan ruang fungsional dalam struktur 

yang dirancang oleh arsitekyang memiliki kumpulan data Event Organizer secara 

lengkap, data yang dicari ialah data yang telah digolongkan berdasarkan alamat 

kantor pusat. Tahap kedua ialah pengecekan terhadap situs resmi perusahaan 

terkait berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian tahap ketiga ialah pengolahan 

atau pemrosesan data menjadi sebuah produk direktori online dengan bantuan 

perangkat elektronik. 

1.5 Jadwal Pembuatan Produk “Direktori Online” Event Organizer 

Adapun jadwal pembuatan produk Direktori Online ini sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Jadwal Pembuatan Produk Tugas Akhir 

BULAN KEGIATAN 

Agustus - Oktober 2015 Pengumpulan data-dataEvent Organizer 

November 2015 
Pembuatan produk “Direktori Online” Event 

Organizer 

Desember 2015 Proses finishing produk “Direktori Online”Event 

Organizer 

 

1.6 Bahan dan Alat yang digunakan untuk membuat Produk “Direktori Online” 

Event Organizer 

Peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan direktori online ialah 

perangkat elektronik yakni laptop dan modem sebagai perangkat kerasnya.  

 

 

1.7 Sistematika Penulisan Pembuatan Produk “Direktori Online” Event Organizer 

Dalam hal ini memberikan penjelasan tentang ruang lingkup dari laporan 

Tugas Akhir, yang mana ruang lingkup pembahasan terdiri dari  
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 Bab 1 Pendahuluan 

 Pada Bab I berisi uraian mengenai latar belakang pemilihan topik 

 dan produk direktori online, tujuan pembuatan produk, manfaat 

 pembuatan produk, langkah-langkah pembuatan produk, jadwal 

 pembuatan produk, dan sistematika penulisan. 

 

 Bab II Deskripsi Produk 

Pada Bab II berisi deskripsi topik, pengertian produk, ruang 

lingkup, dan klasifikasi produk Direktori Online Event Organizer. 

 

 Bab III Metode Pembuatan dan Penyajian 

Pada Bab ini merupakan tampilan mengenai proses tahap persiapan 

pembuatan produk yang meliputi peralatan yang dibutuhkan, 

software yang diperlukan, dan biaya pembuatan, tahap ini yang 

memuat sekumpulan proses pembuatan produk berisi langkah-

langkah ketika membuat produk, dan tahap akhir (penyajian) 

produk Direktori Online Event Organizer di dalam sebuah website. 

 

 Bab IV Penutup 

Pada Bab IV adalah Penutup yang berisi uraian kesimpulan dan 

saran yang di dapat berkaitan dengan pembuatan dan penyusunan 

produk Direktori Online Event Organizer. 
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