BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Masalah
Indonesia memiliki banyak sekali budaya pop yang datang dari luar negeri

seperti musik pop, anime, dan karaoke. Karaoke sebagai salah satu hiburan musik
yang banyak digemari oleh berbagai kalangan umur ini juga menjadi salah satu
budaya populer yang ada di Indonesia. Terutama yaitu karaoke keluarga yang
banyak berdiri di Indonesia.
Berdirinya banyak tempat karaoke di Indonesia menandakan bahwa tinggi
pula minat masyarakat Indonesia terhadap karaoke. Ada berbagai tempat karaoke
yang ada di Surabaya seperti NAV, Inul Vizta, Happy Puppy, dan Hyperbox,
bahkan baru-baru ini juga ada tempat karaoke baru seperti Syahrini dan
Masterpiece milik artis Ahmad Dhani.
Karaoke juga sering dilakukan oleh ibu-ibu, bapak-bapak, pelajar,
mahasiswa dan juga masyarakat umum karena kecintaan atau hobinya akan
bernyanyi. Mereka ingin menyanyikan lagu-lagu artis idolanya atau lagu-lagu
yang sedang populer di media massa dan juga untuk menirukan gaya bernyanyi
artis idolanya. Karaoke menjadi hal yang begitu melekat bahkan menjadi
kebiasaan atau tren bagi mereka.
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Maka dari itu betapa pentingnya perangkat lunak untuk memilih lagu-lagu
dengan mudah dan gampang, karena di setiap karaoke perangkat lunak yang di
gunakan untuk pemilihan lagu pasti berbeda-beda, hal inilah yang membuat
penulis untuk membahas perangkat lunak Nav Player yang di gunakan untuk
pemilihan lagu di Pop City.
Pop City tidak setenar NAV Karaoke akan tetapi Pop City adalah
perusahaan yang di dirikan oleh pendiri NAV Karaoke. Mungkin untuk kalangan
pemuda-pemuda Surabaya Pop City sudah tidak asing karena mudahnya
reservasi, bisa bawa makanan dan minuman dari luar (non alkohol), suara sound
systemnya lebih memuaskan dan juga cara pemilihan lagunya cukup gampang.
Akan tetapi yang nama program buatan manusia pasti ada kelebihan dan
kekurangannaya dan pada kesempatan inilah penulis kaji lebih dalam Nav Palayer
pada Pop City.
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B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya Nav Player adalah

program untuk memilih dan mengatur lagu-lagu yang akan di nyanyikan oleh
pengunjung, pihak Pop City pastinya tidak sembarangan menciptakan nav player.
Hal inilah yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini apa
kekurangan dan kelebihan nav player pada Pop City?
C.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan
1.

Tambah di permudah lagi cara penyimpanan grup lagu.

2.

Merespon cepat permintaan lagu dari pengunjung yang tidak ada di daftar
list.

3.

Supaya pengunjung tambah rame.

Manfaat
1)

Pengunjung lebih cepat memilih lagu.

2)

Pengunjung menyanyikan lagu terbaru.

3)

Menjadi tempat karaoke keluarga yang lebih baik dan terkemuka di
indonesia khususnya di Surabaya.

