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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Surat kabar Tribun Lampung juga merupakan sarana promosi menjual produk

atau jasa bagi para pembacanya. Tribun Lampung memiliki beberapa divisi yaitu:

Divisi Iklan dan Bisnis, Divisi Sirkulasi, Divisi Keuangan, Divisi HR-GA, Divisi

Redaksi, dan Divisi Percetakan (wawancara karyawan)

Proses pendaftaran iklan pada Tribun Lampung selama ini masih dilakukan

dengan cara mendatangi kantor Tribun Lampung untuk melakukan seluruh

prosedur pemasangan iklan di media cetak.

Dalam iklan tribun lampung terdapat beberapa jenis iklan yaitu iklan baris,

iklan display, iklan kolom, iklan foto, iklan banner halaman dalam, benner halaman

depan. Sarana pemasangan iklan pada situs web Tribun Lampung atau secara online

sangat diperlukan mengingat email yang biasa nya digunakan mempunyai batasan

dalam upload file , oleh itu perlu nya sistem yang dapat memenuhi syarat

pemasangan iklan yaitu salah satu nya file yang di upload bisa berkafasitas besar

dan dapat di mengerti oleh customer yang akan melakukan pemasangan. Dengan

adanya sarana pemasangan iklan secara online akan mempermudah masyarakat

khususnya di luar daerah Bandar Lampung untuk mendaftarkan iklan di Tribun

Lampung dan menarik minat masyarakat serta memberikan playanan untuk

memasang iklan di Tribun Lampung.
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1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan suatu permasalahan yang

ingin diselesaikan yaitu :

1. Bagaimana memudahkan pelanggan dalam pemasangan iklan?

2. Bagaimana memudahkan admin dalam transaksi pengelolaan iklan?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang saya ambil ini adalah :

1. Dengan dibuatnya sistem informasi pemasangan iklan online dapat

mempermudah pelanggan dalam melakukan pemasangan iklan tanpa harus

mendatangi kantor tribun lampung

2. Dengan ada nya notifikasi dalam pengelolaan iklan, admin mengetahui ada

nya iklan masuk sehingga dapat dikelola dengan cepat oleh admin

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah yang terdapat sistem ini adalah :

1. Sistem informasi  yang dibuat menangani beberapa hal yaitu proses registrasi,

proses pemasangan iklan , pembayaran secara online

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari sistem informasi pemasangan iklan berbasis web adalah

1. Pelanggan dapat melakukan  pemasangan iklan lebih cepat dan efisien

2. Admin lebih mudah dalam mengelola data iklan yang terpasang



3

1.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk menyusun laporan tugas akhir ini menggunakan

beberapa metode yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara (Interview)

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan

pegawai tentang masalah yang dibahas pada laporan.

2. Pengamatan (Observation)

Metode pengumpulan data berdasarkan cara ini dilakukan pengamatan secara

langsung mengenai sistem yang sedang berjalan di perusahaan yang bertujuan

untuk mendapatkan data-data yang benar dan akurat serta mempermudah dalam

penyusunan laporan tugas akhir ini.

3. Tinjauan Pustaka (Study literature)

Metode yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber pustaka sebagai

referensi yang terkait dengan penyusunan laporan ini dan ada hubungannya dengan

data yang di perlukan.

4. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau berkas yang di

butuhkan untuk penulisan laporan.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir merupakan suatu Karya Tulis yang dibuat oleh

Mahasiswa yang telah melaksanakan tugas akhir dengan sistem penulisan yang

telah ditentukan. Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini antara lain
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BAB I     Pendahuluan

Pokok bahasan meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan

sistematika penulisan.

BAB II   Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail,

dapat berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau

masalah yang diteliti. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang informasi hasil

penelitian dan menghubungkannya dengan masalah penelitian yang sedang diteliti

serta membandingkannya dalam bentuk tabel.

BAB III Analisis dan Perancangan Sistem

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum produk, serta data yang dipergunakan

untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan

kegiatan penelitian dan menguraikan tentang analisis terhadap permasalahan yang

terdapat di kasus yang sedang diteliti. Meliputi analisis terhadap masalah  sistem

yang sedang berjalan, analisis hasil solusinya, analisis kebutuhan terhadap sistem

yang diusulkan, analisis kelayakan sistem yang diusulkan. Perancangan sistem

berisikan model-model penyelesaian masalah sistem lama dengan membuat

rancangan untuk sistem baru yang diusulkan.

BAB IV    Implementasi dan Pembahasan

Bagian ini berisi penjelasan tentang lingkungan implemetasi (OS, perangkat keras

dan bahasa pemrograman yang digunakan), file-file implementasi analisa dan



5

perancangan sistem dari masing-masing modul atau klas (relasinya) serta algoritma

yang diimplementasikan. Selain itu, pada bab ini juga dipaparkan hasil-hasil dari

tahapan penelitian, dari tahap analisis, desain, hasil testing dan implementasinya,

berupa penjelasan teoritik, baik secara kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik.

BAB V Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan memuat secara singkat dan jelas tentang hasil penelitian yang

diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan didasarkan atas

pengujian dan analisis yang dilakukan di dalam proses penelitian. Kesimpulan

harus memiliki korelasi dengan rumusan masalah.

b. Saran digunakan untuk menyampaikan masalah yang dimungkinkan untuk

penelitian lebih lanjut. Saran berisi hal-hal yang diperlukan dalam rangka

pengembangan topik tugas akhir selanjutnya maupun perbaikan yang harus

dilakukan sesuai dengan kesimpulan yang didapatkan.

Pustaka Daftar pustaka merupakan daftar referensi dari semua isi referensi,

seperti buku Jurnal/papers, artikel, hand outs, laboratory manuals, dan

karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan tugas akhir.


