
ABSTRAI\ 

Dengan mafll.knya du!lia internet serta keluasan infQrmasi yang dapat diperoleh 
lewat in~rnet, ma)ca dewijSa ini penggunaan internet sudah mulai memasyarakat dan 
mulai merambah ke segala bidang, hal ini dapat dilihat dari semakin menjamurnya 
warnet (warung internet) di Indonesia .. Seiring dengan pesatnya perkembangan 
musik di Indonesia ini, maka akan sangat membantu hila dibuat sebuah basis data 
tentang musik Indonesia yang dapat diakses lewat sebuah situs web, disamping untuk 
dapat mengetahui semua informasi dan perkembangan lebih jauh tentang musik 
Indonesia, situs web ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana promosi bagi 
kelompok-kelompok musik rnaupun penyanyi-penyanyi Jndonesia. 

Situs ini dibuat dalam bentuk basis data karena akan mempermudah dalapt proses 
pengelolaan dan manipulasi data, dalam penggunaannya pengguna menggunakan web 
browser sebagai pengguna interaksinya yang menghubungkan pengguna dengan 
alamat siws web yang dituju. Adapun beberapa alasan ~engapa menggunakan web 
based basis data, sebagai berikut, yaitu web merupakan sarana yang sangat bagus 
untuk menyampaikan informasi dan basis data adalah sarana yang baik untuk 
mengatur penyimpanan data. 

Situs ini dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi situs yang mudah digunakan 
dan dimengerti, dan yang lebih penting lagi situs ini harus menarik. Untuk itu di 
dalam situs ini disediakan informasi tentang perkembangan musik di Indonesia, 
informasi yang disediakan antara lain berupa: berita, lagu, album, artis, grup musik 
dan masih banyak lagi informasi yang berhubungan dengan dunia musik Indonesia. 
Untuk menambah perforrna dari situs ini, disediakan beberapa fasilitas yang 
memungkinkan pengguna berpartisipasi dalam melengkapi data yang behubungan 
dengan situs ini, seperti fasilitas untuk mengirimkan data dari seorang artis yang 
belum ada pada basis data sistem atau data artis yang kurang lengkap. Tetapi untuk 
menjaga kualitas dari situs ini, data yang dikirim oleh pengguna tidak langsung 
ditampilkan, tapi harus menunggu proses validasi dari administrator aplikasi. 

Dengan adanya situs ini, diharapkan perkembangan musik Indonesia akan 
semakin pesat dan lebih dikenal di dunia, sekaligus sebagai saran promosi musik dan 
artis Indonesia ke manca negara. Disamping itu situs ini juga diharapkan dapat 
berguna untuk para pengajar dan para pelajar kesenian, karena pada situs ini juga 
deisediakan informasi mengenai alat musik dan lagu tradisional. 
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