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ABSTRAK 

Kabupaten Banyuwangi salah satu daerah yang terletak di Propinsi Jawa Timur, tepatnya 
di ujung timur. Kabupaten Banyuwangi memiliki banyak sekali potensi wisata alam, 
tetapi untuk mengarah ke pengembangan ekowisata, tidaklah cukup hanya mengandalkan 
obyek wisata alam saja. Tentu faktor seni dan budaya harus diperhatikan. Selama ini 
pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi sudah mempromosikan agenda adat budaya 
yang ada di Banyuwangi, tetapi selama ini yang dilakukan masih sebatas tahun masehi 
yang sedang berjalan, sehingga untuk tahun-tahun berikutnya belum diketahui secara 
pasti kapan acara adat akan dilaksanakan. Hal ini berpengaruh terhadap wisatawan yang 
berencana untuk mengunjungi Banyuwangi pada saat event yang sama pada tahun 
berikutnya, sehingga para wisatawan tidak bisa mengagendakan kedatangannya secara 
pasti. 
 
Solusi dapi permasalahan tersebut adalah dengan menyediakan aplikasi agenda adat 
Banyuwangi berbasis website dengan memanfaatkan konversi kalender jawa ke kalender 
masehi, sehingga untuk event-event adat di Banyuwangi yang akan datang sudah 
diketahui pasti jadwalnya. Sehingga apabila ada wisatawan yang ingin berkunjung ke 
Banyuwangi pada saat event tertentu mereka sudah mengetahuinya.  
 
Pada penelitian ini ada sembilan agenda adat yang diteliti, mulai tahun 2012 sampai 
dengan 2014. Berarti ada ada 27 (dua puluh tujuh) agenda yang harus diuji cobakan. Dari 
27 (dua puluh tujuh) agenda adat, peneliti mendapatkan 19 data di lapangan, sehingga 
peneliti hanya melakukan 19 (sembilan belas) uji coba. Dari 19(sembilan belas) data yang 
diuji cobakan, ada 5 data yang tidak sesuai dengan aplikasi. Hal ini lebih disebabkan 
karena adanya pemilihan hari oleh penyelenggara adat. Misalkan, Kebo-keboan jatuh 
pada hari Jumat, karena suatu alasan tertentu maka hari Jumat diganti hari Sabtu atau 
Minggu. Tingkat keberhasilan dari aplikasi ini mencapai 76%. 
 

Kata kunci: adat budaya, agenda adat, banyuwangi, kalender jawa, kalender masehi 
 
 
1. Pendahuluan 

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara Republik 
yang berbentuk kepulauan yang sangat kaya, terdiri dari 
berbagai suku bangsa, dimana suku bangsa tersebut 
mempunyai dialek, adat istiadat, bahasa, ras, serta 
kebudayaan terdapat pula didalamnya. Sejak dulu 
Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan 
sumberdaya alam. Namun disamping itu tersimpan pula 
kekayaan yang berupa kekayaan wisata alam maupun seni 
dan budaya. 

Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang 
memiliki keanekaragaman disamping alam, yaitu budaya 

baik dalam bentuk nilai ataupun ide. Prilaku maupun 
materi tinggalan budaya dari masa lalu ataupun sekarang. 
Dapat dibayangkan lebih dari 200 juta penduduk yang 
tersebar di sekitar 17 ribu pulau, membuktikan Indonesia 
sebagai Negara pluralisme dengan keanekaragaman seni 
dan budaya lebih dari 470 suku bangsa dan 19 daerah 
hokum adat dengan tidak kurang dari 700 bahasa yang 
digunakan kelompok masyarakat (Nurahman Hanafi, 2006) 
[1]. Hal tersebut belum lagi diperkuat dengan masing-
masing suku bangsa memiliki keanekaragaman kesenian 
serta peninggalan budaya masa lalu, membuktikan 
Indonesia memang memiliki asset budaya yang luar biasa 
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sebagai identitas bangsa yang besar. 
Kekayaan akan karya seni dan budaya Indonesia 

merupakan salah satu kekuatan sekaligus peluang yang 
tidak dimiliki oleh Negara lain. Namun sayangnya di era 
globalisasi saat ini, justru keanekaragamn seni dan budaya 
tersebut satu persatu pudar seiring dengan semakin 
membanjirinya budaya luar yang masuk dan menjadi 
bagian dari budaya bangsa. Padahal banyak Negara lain 
yang iri dengan kekayaan seni dan budaya Indonesia, 
sehingga mereka berani mengklaim kesenian dan 
kebudayaan milik Indonesia. Salah satu penyebabnya 
adalah bangsa kita belum sepenuhnya menghagai dan 
mengapresiasi karya seni dan budaya sendiri, bahkan 
cenderung lebih menyukai produk budaya lain. Kesenian 
tradisional dianggap tidak modern, kuno dan tidak 
mengikuti zaman, itulah pemahaman sebagian besar 
masyarakat kita. Kita lupa bahwa keanekaragaman seni 
dan budaya modern yang mereka cintai itu lahir dari seni 
budaya tradisional. Seni budaya sebagai aset utama 
Indonesia yang apabila dikelola dengan baik, mampu 
menguatkan identitas dan jati diri bangsa, dan sekaligus 
dapat bermanfaat untuk kepentingan pembangunan 
nasional. 

Dalam upaya melestarikan keanekaragaman seni dan 
budaya Indonesia, pemerintah dituntut melakukan berbagai 
upaya memperkuat pelestarian seni budaya melalui 
berbagai kebijakan nasional di berbagai bidang yang 
berorientasi edukasi. Hingga kini potensi keanekaragaman 
budaya khususnya kesenian yang tersebar di wilayah 
Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan 
dimanfaatkan sebagai daya Tarik atau atraksi wisata 
budaya yang mengandung edukasi dan hiburan. Salah satu 
upaya pemerintah adalah dengan menerapkan pariwisata 
dengan pendekatan pariwisata berkelanjutan melalui 
konsep pariwisata budaya. Pemerintah bersama pihak-
pihak yang berkepentingan harus mampu dengan 
pariwisata budaya sebagai alat mendayagunakan sekaligus 
melestarikan keanekaragaman potensi dan keunikan 
sumber daya Indonesia yang salah satunya adalah 
keanekaragaman seni dan budaya. 

Kabupaten Banyuwangi salah satu daerah yang terletak 
di Propinsi Jawa Timur, tepatnya di ujung timur, lebih 
dikenal dengan Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten ini 
ternyata memiliki banyak sekali potensi wisata alam. 
Banyuwangi saat ini dikenal dengan triangle diamond (segi 
tiga emas) dengan keberadaan kawah Ijen, pantai 
Plengkung (G-land) dan penagkaran penyu Sukamade. 
Namun sebenarnya kalau dicermati, masih banyak obyek 
wisata alam lain yang tidak kalah menariknya seperti 
pantai Pulau Merah, air terjun Lider, situs sejarah Rowo 
Bayu, petilasan Prabu Tawang Alun dan lain sebagainya. 
Sehingga tidaklah mengherankan jika pariwisata di 
Banyuwangi segera akan bangkit, mengingat potensi 
wisata yang ada Banyuwangi sangatlah banyak. Tidak 
menutup kemungkinan konsep pariwisata di Banyuwangi 
kedepan diaarahkan ke eko wisata (eco tourism). Namun, 
untuk mengarah ke pengembangan ekowisata (ecotourism), 
tidaklah cukup hanya mengandalkan obyek wisata alam 

saja. Tentu faktor seni dan budaya harus diperhatikan.  
Selama ini pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi 

sudah mempromosikan agenda adat budaya yang ada di 
Banyuwangi, tetapi selama ini yang dilakukan masih 
sebatas tahun masehi yang sedang berjalan, sehingga untuk 
tahun-tahun berikutnya belum diketahui secara pasti kapan 
acara adat akan dilaksanakan, padahal untuk menentukan 
agenda adat tersebut berpatokan pada kalender jawa. Hal 
ini berpengaruh terhadap wisatawan yang berencana untuk 
mengunjungi Banyuwangi pada saat event yang sama, 
sehingga para wisatawan itu tidak bisa mengagendakan 
kedatangannya secara pasti. 

Mayoritas masyarakat dan wisatawan asing maupun 
lokal tidak mengetahui penanggalan jawa, padahal itu 
adalah kunci untuk menentukan agenda adat, maka untuk 
mengatasi masalah tersebut dibuatlah suatu penelitian 
berbasis web untuk membuat agenda adat seni budaya 
berbasis kalender jawa yang berpatokan pada system hisab 
rata-rata bulan mengitari bumi (hisab ‘Urfi), sehingga 
tahun-tahun berikutnya masyarakat atau wisatawan sudah 
mengetahui kapan acara-acara adat di Banyuwangi akan 
dilaksanakan. Sehingga mereka bias mengagendakan 
kedatangannya ke Banyuwangi. 

 
2. Tinjauan Pustaka 
2.1 Adat dan Budaya 

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-
nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan 
hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila 
adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang 
menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakatsetempat 
terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. 

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan 
dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan 
diwariskan dari generasi ke generasi. Budayaterbentuk dari 
banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan 
politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, 
dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, 
merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia 
sehingga banyak orang cenderung menganggapnya 
diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha 
berkomunikasi dengan orang-orang yang berbada budaya 
dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan 
bahwa budaya itu dipelajari. 

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh 
pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan 
memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide 
atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, 
sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu 
bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan 
adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai 
makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-
benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, 
bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan 
lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu 
manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. 
[3] 
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Tabel 1. Agenda adat  Banyuwangi berdasarkan penanggalan jawa. 

Nama Upacara Adat Pelaksanaan 

Seblang di desa Olehsari 7 Syawal 
Seblang desa Bakungan  17 Besar 
Rebo Wekasan Kelurahan Klatak Kalipuro 
(Rabu terakhir pada bulan Sapar) 

 17 Des 

Kebo-keboan Alas Malang Singojuruh 1-10 Suro 

Kebo-keboan Aliyan Rogojampi 7 Suro 

Petik Laut Muncar 10 Suro 

Petik Laut Lampon 1 suro 

Puter Kayun Boyolangu Giri 10 syawal 

Barong Ider Bumi Kemiren 2 syawal 

Tumpeng Sewu Kemiren 1 dzulhijah 

Mepe Kasur Kemiren 1 dzulhijah 

Obor Blarak Kemiren  
Gredoan Macan Putih Kabat  

Endog-endogan Kecamatan Banyuwangi   

Pager Wesi Kawasan Taman Nasional Alas 
Purwo 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Daftar Agenda Adat Banyuwangi Tahun 2014 

Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah paling timur 
di Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu daerah yang 
kaya akan keberagaman seni budaya yang khas, seperti 
seni barong, tari gandrung, jaran goyang, kesenian seblang, 
kebo-keboan. [4] 

Selain kebo-keboan, agenda tahunan untuk 
menggerakkan sektor	   pariwisata daerah berjuluk The 
Sunrise of Java itu juga diisi dengan berbagai kegiatan, di 
antaranya kompetisi selancar internasional, barong ider 
bumi, seblang olehsari, batik festival, gandrung sewu, 
festival kuwung, balap sepeda Tour de Ijen, festival jazz 
pantai, dan Banyuwangi Ethno Carnival. Upacara Adat 
Banyuwangi dilaksanakan berdasarkan penanggalan jawa, 

seperti terlihat pada tabel 1. sedangkan agenda adat 
Banyuwangi pada tahun 2014 dapat dilihat pada gambar 1. 
[2] 
 
2.2 Sistem Hisab Urfi 

Hisab Urfi seperti pada kalender Hijriyah disusun 
berdasarkan lama rata–rata satu bulan sinodik, yaitu 
29,530589 hari atau 29 hari 12 jam 44 menit 2,9 detik. 
Rata–rata ini sedikit lebih besar daripada 29,5 hari. Angka 
29,5 hari adalah nilai tengah dari 29  dan 30.  

Jadi kalender Islam secara aritmetik disusun dengan 
cara menetapkan jumlah hari dalam satu bulan Islam 
sebesar 30 dan 29 hari secara bergantian. Oleh karena 
aritmatika ini banyak digunakan di negara-negara Arab, 
maka orang-orang Eropa dan Amerika sering menyebut 
dengan algoritma Kuwait.  

Sebagai patokan awal, tanggal Islam 1 Muharram 1 H 
secara umum disepakati sama dengan hari Jumat 16 Juli 
622 M, baik menurut metode aritmetika maupun menurut  
observasi . Sehingga metode konversi dari tanggal Islam ke 
tanggal Masehi adalah sebagai berikut. Tanggal  pertama 
(1 Muharram 1 H) adalah 16 Juli 622 M, dimana JD sama 
dengan 1948439,5 sehingga  “tanggal nol” (patokan atau 
epoch) bersesuaian dengan Julian Day 1948439,5 
(Anugraha, 2012). [1] 
 
2.3 Konversi Kalender Jawa Ke Kalender Masehi 

Langkah-langkah konversinya adalah sebagai berikut :  
a. Hitung Julian Day Empheris (JDE) tanggal masehi 

JDE Masehi =   
[(1461 * (y + 4800 + [(m-14)/12))]/4] + [(367*(m-
2-12*([(m-14)/12]))]/12 -  [(3* [(y+4900+ [(m-
14)/12]]/100)))/4]+d-32075  
dimana :  
y = tahun masehi, m = bulan masehi dan d = 
tanggal masehi  

b. Kurangi JDE Masehi dengan JD awal tahun hijriyah 
(16 Juli 622 M = 1948439,5 JD)  ditambah 1 daur 
tahun hijriyah (30 tahun atau 10631 hari) L = JDE 
Awal -  1948439,5 + 10631+1  

c.  Hitung berapa hari yang sudah  dilalui mulai dari 
tanggal 16 Juli 622 sampai tanggal masehi yang dicari   

N=L/10631 
L=L-10631 * N + 354 

d. Hitung jumlah bulan mulai dari tanggal 16 Juli 622 M 
sampai dengan masehi yang dicari, baik itu yang 
kabisat maupun tidak kabisat  

J = ((10985-L)/5316)*((50*L)/17719) +  
(L/5670)*((43*L)/15238)   
 L=L-((30-J)/15)*((17719*J)/50) -  
(J/16)*((15238*J)/43)+29  

e. Konversikan keempat perhitungan diatas kedalam 
kalender hijriyah, dengan rumus sebagai berikut :  

Bulan Hijriyah    = (INT) (24 * L)/709  
Tanggal Hijriyah  = (INT) (L-709 * Bulan 
Hijriyah)/24)  
Tahun Hijriyah    = (INT) (30 * N + J-30). 
[1] 
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3. Metodologi 

Sesuai dengan algoritma yang sudah dijelaskan, maka 
implementasi algoritma kuwait terbagi menjadi 6 (enam) 
langkah.  
 
 
 
 
 

Gambar 2 : Pseudocode Fungsi InPart 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3 : Pseudocode Menghitung Julian Day  
 

Empheris (JDE) 
 
 

Gambar 4 : Pseudocode Menghitung Selisih JDE dengan JDE awal 
Kalender Hijriah 

 
 
 

 
Gambar 5 : Pseudocode Menghitung Jumlah Hari yang sudah 

Dilewati 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6 : Pseudocode Menghitung Jumlah Bulan yang sudah 
Dilewati 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7 : Pseudocode Menampilkan Kalender Hijriah 
 
4. Uji Coba 

Skenario Uji Coba 
1. Melakukan konversi kalender untuk tanggal 6 Juni 

1901, dimana pada tanggal tersebut bertepatan dengan 
hari lahir Presiden pertama RI, Ir. Soekarno. Hasil 
konversi ini akan dibandingkan dengan kalender-
kalender dari berbagai macam literatur. 

2. Melakukan konversi kalender untuk tanggal 8 Juni 
1921, dimana pada tanggal tersebut bertepatan dengan 
hari lahir Presiden kedua RI, H.M Soeharto. Hasil 
konversi ini akan dibandingkan dengan kalender-
kalender dari berbagai macam literatur. 

3. Melakukan konversi kalender untuk tanggal 17 
Agustus 1945, sesuai dengan hari  kemeredekaan 
Indonesia. Hasil konversi ini akan dibandingkan 
dengan literatur-literatur yang menyebutkan hari dan 
pasarannya. 

4. Melakukan konversi kalender untuk tanggal 29 
Agustus 2012, dimana pada hari tersebut bertepatan 
dengan perayaan hari besar agama Hindu yaitu 
Galungan [1] 

 
Uji coba dan evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh 

mana aplikasi dapat berjalan dengan baik. Pada penelitian 
ini, uji coba yang pertama kali dilakukan adalah mendata 
agenda adat pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. 
Adapun agenda adat yang diteliti adalah Upacara adat 
Seblang desa Olehsari dan Bakungan, Kebo-keboa desa 
Alas Malang dan Aliyan, Petik Laut Muncar dan Lampon, 
Barong Ider Bumi Kemiren, Tumpeng Sewu Kemiren dan 
Upacara adat Endhog-endhogan kecamatan Banyuwangi. 
Kemudian data-data tersebut diupload ke website 
SINADAWANGI.  

Tetapi peneliti kesulitan untuk mendapatkan semua data 
agenda adat Banyuwangi, terutama agenda adat pada tahun 
2012 dan 2013. Total agenda adat yang diteliti pada tahun 
2012 – 2014 adalah 27 (dua puluh tujuh), tetapi hanya 
ditemukan 19 (sembilan belas), sedangkan 8 (delapan) 
agenda lainnya belum ditemukan. Kelebihan dari aplikasi 
ini adalah mampu melihat agenda adat Banyuwangi sampai 
tahun 2100, sehingga apabila ada wisatawan domestik dan 
mancanegara yang mau berkunjung ke Banyuwangi untuk 
melihat upacara adat bisa memprediksikan kapan akan 
datang ke Banyuwangi. 
 

Tabel 2. Daftar Agenda Adat 

Nama Upacara Adat 
TAHUN 

2014 2013 2012 

Seblang di desa Olehsari 1-7 Agst  12-18 Agst 
  

Seblang desa Bakungan  12 Okt   
  

Kebo-keboan Alas Malang  2 Nop 10 Nop   
  

Kebo-keboan Aliyan  2 Nop 10 Nop   
  

Petik Laut Muncar 3 Nop  19 Nop   
11 Des  

Petik Laut Lampon 25 Okt 5 Nop   
15 Nop 
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Barong Ider Bumi Kemiren 30 Juli 9 Agst 
  

Tumpeng Sewu Kemiren 26-Sep 6 Oktober 
  

Endog-endogan  17-Jan  7 Pebruari 
  

 
Uji coba yang pertama dilakukan adalah mencocokan 

agenda adat Kebo-keboan pada tahun 2014. Dari data yang 
didapatkan, agenda adat Kebo-keboan desa Aliyan dan 
Alas Malang adalah tanggal 2 Nopember 2014. Kemudian 
dilakukan uji coba pada aplikasi dengan cara mengeset 
tahun dan bulan, tahun yang dipilih adalah tahun 2014 dan 
bulan Nopember, kemudian klik change, data pada aplikasi 
menunjukkan hasil yang sama, yaitu tanggal 2 Nopember. 
Pada aplikasi, tanggal 2 Nopember ditandai dengan adanya 
dua buah bintang, hal itu menunjukkan ada dua agenda 
yang sedang dilaksanakan pada tanggal yang sama, yaitu 
Kebo-keboan desa Aliyan dan Alas Malang. 

Gambar 3 merupakan detail dari upacara adat Kebo-
keboan di desa Aliyan dan Alas Malang. Upacara adat 
Kebo-keboan di desa Aliyan dan Alas Malang 
dilaksanakan pada tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 2 
Nopember 2014. 

Selanjutnya pada tangal 3 Nopember 2014 juga ada 
agenda adat, yaitu agenda adat Petik Laut yang 
dilaksanakan di Muncar. Pada uji coba agenda adat Petik 
Laut Muncar ini menunjukkan hasil yang berbeda antara 
aplikasi dengan data yang diperoleh peneliti. Data yang 
diperoleh peneliti yaitu tanggal 19 Nopember.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 3. Uji Coba Agenda Adat Kebo-keboan Desa Alas Malang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Tampilan detail upacara adat kebo-keboan desa Alas 
Malang 

 
5. Hasil Uji Coba 

Pada penelitian ini ada sembilan agenda adat yang 
diteliti, mulai tahun 2012 sampai dengan 2014. Berarti ada 
ada 27 (dua puluh tujuh) agenda yang harus diuji cobakan. 
Dari 27 (dua puluh tujuh) agenda adat, peneliti 
mendapatkan 19 data di lapangan, sehingga peneliti hanya 
melakukan 19 (sembilan belas) uji coba. Dari 19(sembilan 
belas) data yang diuji cobakan, ada 5 data yang tidak sesuai 
dengan aplikasi. Hal ini lebih disebabkan karena adanya 
pemilihan hari oleh penyelenggara adat. Misalkan, Kebo-
keboan jatuh pada hari Jumat, karena suatu alasan tertentu 
maka hari Jumat diganti hari Sabtu atau Minggu. Tingkat 
keberhasilan dari aplikasi ini mencapai 76%. Tabel 3 
merupakan data upacara adat mulai tahun 2012-2014. Data 
agenda adat pada aplikasi ditunjukkan pada tabel 4. 

 
Tabel 3. Daftar Agenda Adat Pembanding 

Nama Upacara Adat 
TAHUN 

2014 2013 2012 

Seblang di desa 
Olehsari 1-7 Agst  12-18 Agst  - 

Seblang desa Bakungan  12 Okt  -  - 

Kebo-keboan Alas 
Malang  2 Nop 10 Nop  - 

Kebo-keboan Aliyan 
Rogojampi 2 Nop 10 Nop  - 

Petik Laut Muncar 9 Nop  19 Nop 11 Des  

Petik Laut Lampon 25 Okt 5 Nop  15 Nop 

Barong Ider Bumi 
Kemiren 30 Juli 9 Agst -  

Tumpeng Sewu  26 Sept 7 Okt -  

Endog-endogan  17 Jan 3-Feb  - 

 
Tabel 4 : Data Upacara pada Aplikasi SINADAWANGI 

Nama Upacara Adat 
TAHUN 

2014 2013 2012 

Upacara adat Seblang di 
desa Olehsari 4 Agustus 

14 
Agustus 25 Agustus 

Upacara Adat Seblang desa 
Bakungan  12-Oct 22-Oct 2-Nov 

Upacara adat Kebo-keboan 
Alas Malang Singojuruh 2-Nov 13-Nov 23-Nov 

Upacara adat Kebo-keboan 
Aliyan Rogojampi 2-Nov 13-Nov 23-Nov 

Upacara adat Petik Laut 
Muncar 3-Nov 14-Nov 24-Nov 

Upacara adat Petik Laut 
Lampon 25-Oct 5-Nov 15-Nov 

Upacara adat Barong Ider 
Bumi Kemiren 30 Juli  

9 
Agustus 20 Agustus 
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Upacara adat Tumpeng 
Sewu Kemiren 26-Sep 6-Oct 19-Oct 

Upacara adat Endog-
endogan Kecamatan 
Banyuwangi 17 Januari 7-Feb 19-Feb 

 
Tabel 5. Komparasi Data pada Aplikasi dan data Pembanding 

Nama Upacara Adat 
TAHUN 

2014 2013 2012 

Upacara adat Seblang di 
desa Olehsari sesuai sesuai   

Upacara Adat Seblang desa 
Bakungan  sesuai     

Upacara adat Kebo-keboan 
Alas Malang Singojuruh sesuai 

tidak 
sesuai   

Upacara adat Kebo-keboan 
Aliyan Rogojampi sesuai 

tidak 
sesuai   

Upacara adat Petik Laut 
Muncar sesuai 

tidak 
sesuai tidak sesuai 

Upacara adat Petik Laut 
Lampon sesuai sesuai sesuai 

Upacara adat Barong Ider 
Bumi Kemiren sesuai sesuai   

Upacara adat Tumpeng 
Sewu Kemiren sesuai sesuai   

Upacara adat Endog-
endogan Kecamatan 
Banyuwangi 

tidak 
sesuai sesuai   

 
 

6. Kesimpulan 
Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh 

kesimpulan bahwa : 
a. Sistem ini secara keseluruhan dapat berjalan dengan 

baik. Dari 19 (sembilan belas) data yang diujicobakan, 
ada 5 (lima) data yang kurang sesuai dan 14 data yang 
sesuai. 

b. Prosentase keberhasilan dengan tingkat akurasi 76%, 
sedangkan kegagalanya adalah 24%.  

c.  Ketidak berhasilan pada aplikasi ini lebih disebabkan 
karena ketidak konsistenan penyelenggara dalam 
melaksanakan upacara adat, misalkan pelaksanaan 
upacara adat Kebo-keboan jatuh pada hari jumat, 
karena alasan tertentu maka diganti pada hari Sabtu 
atau Minggu. 
 

7. Saran  
a. Tampilan aplikasi ini masih harus diperbaiki supaya 

lebih menarik dan interaktif. 
b. Seandainya festival-festival yang ada di Banyuwangi 

bisa distandarisasi tidak menurut kalender masehi 
maka bisa disistemkan juga. 
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