
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Teknologi bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat. Teknologi

telah masuk kedalam berbagai bidang salah satunya pada bidang informasi, telah

banyak layanan penyedia informasi yang ada pada saat ini salah satunya adalah

media radio. Menggunakan sinyal frekuensi untuk menyampaikan informasi

kepada pendengar membuat media ini mudah digunakan oleh seluruh lapisan

masyarakat, tentunya hal ini membuat media radio tetap digemari sebagai alat

untuk mempromosikan produk/jasa kepada masyarakat.

PT Radio Kencana NadaSwara adalah sebuah perusahaan yang bergerak

dalam bidang broadcasting yang mempunyai gelombang frekuensi 97,6 FM

dengan nama siaran udara LA Nugraha FM di Kota Bandar Lampung. Dengan

mempunyai tema perusahaan yaitu radio keluarga membuat radio kencana bisa

dinikmati dengan sajian program-program, music dan iklan oleh semua kalangan .

Penghasilan utama radio kencana bersumber pada hasil penyiaran iklan pada radio

tersebut, sehingga perusahaan memberikan spot untuk iklan pada setiap program

acara yang ditayangkan.

Proses yang ada pada PT Radio Kencana NadaSwara belum terintegrasi

kedalam satu sistem, terutama pada proses tayang iklan belum terjadwal secara

komputerisasi, dalam pembuatan jadwal tayang iklan dapat ditentukan dari hasil

kontrak kesepakatan dengan klient dan dari jadwal acara yang telah tersedia di

radio kencana. Dikarenakan belum adanya sistem yang saling terintegrasi

membuat karyawan harus melihat satu per satu dokumen kontrak iklan dengan

klient dan mencocokkan ke program acara yang ada, tentunya hal tersebut

membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya sedangkan waktu yang

tersedia untuk membuat jadwal penayangan iklan terbatas. Dikarenakan jumlah

iklan yang akan ditayangkan di setiap harinya ada banyak, maka kelalaian dari

pekerja dapat berakibat kerugian baik secara biaya maupun waktu.
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Adanya masalah tersebut maka untuk memperoleh hasil penjadwalan yang

lebih efektif dan cepat perlu di rancang sebuah sistem. Dimana sistem tersebut

adalah sistem penjadwalan. Sistem yang akan dirancang adalah sistem

penjadwalan dengan metode Prioritas Dinamis. Pada penjadwalan prioritas

dinamis ini dapat menghasilkan proses penjadwalan yang lebih cepat dalam

menentukan letak iklan pada suatu acara saat akan ditayangkan. maka untuk

mengatasi masalah tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul “Sistem

Informasi Penjadwalan Iklan Dan Record Pada PT Radio Kencana

Nadaswara”.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka dapat diketahui

permasalahan yang ada yaitu:

1. Bagaimana menerapkan metode penjadwalan prioritas dinamis secara

optimal pada PT. Radio Kencana Nadaswara Bandar Lampung?

2. Apakah dengan adanya sistem informasi penjadwalan iklan pada PT Radio

Kencana NadaSwara Bandar Lampung dapat membantu dalam proses

penjadwalannya ?

I.3. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah, maka perlu dilakukan

pembatasan masalah yang akan dibahas, batasan masalah tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Sistem yang dirancang hanya berisi tentang penjadwalan iklan, penjadwalan

acara dan pembuatan kontrak iklan.

2. Sistem yang dirancang tidak membahas pembuatan iklan.
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I.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengimplementasikan penerapan sistem informasi penjadwalan berprioritas

dinamis yang diharapkan dapat membantu kinerja karyawan pada PT Radio

Kencana NadaSwara Bandar Lampung .

2. Menghasilkan proses penjadwalan iklan yang lebih cepat dan akurat.

I.5. Manfaat Penelitian

1. Mengintegrasikan data-data yang berkaitan dengan penjadwalan iklan.

2. Membuat penjadwalan iklan yang efektif.

3. Mempermudah perusahaan dalam mencari informasi dari hasil implementasi

sistem penjadwalan iklan.

1.6. Sistematika Penelitian

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari 6 bab yang saling

berhubungan. Sistematika penulisan tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini:

BAB І  PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB ІІ LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan pembahasan penelitian terdahulu dan teori yang

mendukung penelitian atau objek penelitian.

BAB ІІІ METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang kerangka pemikiran, tahapan penelitian dan

metode pengumpulan data.
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BAB ІV  ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini berisikan tentang analisis kebutuhan, analisis kelayakan, asitektur

pengguna sistem, desain pengguna dan rancangan antarmuka pengguna.

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang penjelasan hasil penelitian, pembahasan

penelitian, pengujian blackbox, lingkungan pengujian, hasil pengujian dan

penjadwalan penelitian.

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan dan saran-saran penulis tentang penjadwalan

iklan pada PT Radio Kencana NadaSwara Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


