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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kehadiran media berbentuk online telah mengubah pola pikir para pelaku 

bisnis media di Indonesia. Sebelumnya, mereka berpandangan bahwa media cetak 

sangat ideal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Sementara itu, televisi 

dan radio dianggap tidak akan bisa menandingi pencapaian media cetak, baik dari 

segi kedalaman materi maupun kebebasan mengulas sesuatu. Meskipun 

mempunyai kelebihan tersendiri, tetap saja televisi dan radio tak menggapai apa 

yang sudah dicapai media cetak. pada perkembangannya, ketiga jenis media ini 

dianggap sebagai media tradisional sebab kini muncul media baru yang berbasis 

diduniamaya. Media baru ini hadir di Indonesia untuk mengganti dan 

menyingkirkan dominasi media tradisional Indonesia. tanpa pikir panjang, para 

pengusaha media, baik cetak maupun elektronik, ikut melebarkan sayap dengan 

merambah dunia online (Faula Azmie, 2015). 

PT. Lampung Satu Saburai merupakan perusahaan penyedia berita yang 

beralamatkan di Jalan Dipowiryan Bagelen Kecamatan Gedungtataan Kabupaten 

Pesawaran, Pendirian badan hukum PT. Lampung Satu Saburai yang berkedudukan 

di kabupaten Pesawaran, karena telah sesuai dengan data format isian pendirian 

yang disimpan di dalam database sistem administrasi badan hukum sebagai salinan 

akta Nomor 185 Tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat oleh notaris Zulkarnain, SH., 

M.Kn , yang berkedudukan di kota Metro.  

Direktur dan Komisaris utama pada PT. Lampung Satu Saburai adalah Totok 

Pujiono sebagai Direktur dan Triadi Pramono, SH. sebagai Komisaris utama, PT. 

Lampung Satu Saburai merupakan penyedia berita yang bergerak di bidang 
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jurnalistik, penerbitan pers/percetakan, perindustrian, jasa, dan perdagangan, yang 

disediakan oleh penyedia berita ini adalah Tabloid Bintang Saburai dan laman 

website Bintangpost.com.  

Saptomi dkk. (2016) menyatakan bahwa dalam dunia jurnalistik 

perkembangan teknologi dapat menjadi hal yang positif. Proses penyampaian berita 

atau informasi kepada masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat tanpa adanya 

batasan jarak dalam mengakses berita tersebut. Hal ini didukung dengan 

perkembangan akses internet yang semakin pesat, sehingga setiap orang di dunia 

dapat mengakses atau memberikan informasi secara real time (tanpa adanya jeda 

waktu)  

Berdasarkan hasil pemaparan dari latar belakang masalah di atas, maka 

penelitian menggangkat judul tentang "Aplikasi Portal Berita Harian Berbasis 

Mobile" dengan  adanya portal berita ini, harian Bintangpost.com dapat 

memberikan berbagai informasi atau berita secara cepat kepada masyarakat tanpa 

adanya batasan jarak dan waktu. cukup menggunakan sebuah smartphone dan akses 

internet, pembaca dapat menikmati berbagai berita di Bintangpost.com. 

Alasan mengembangkan portal berita berbasis mobile karena PT. Lampung 

Satu Saburai ini belum memiliki akses portal berita berbasis mobile, dan 

kabiro/wartawan dalam melakukan pengiriman berita masih menggunakan email 

dan aplikasi pihak ke dua oleh karena itu peneliti membuat dummy atau membuat 

replika dalam bentuk mobile, dan detail berita itu sendiri di ambil dari laman 

website Bintangpost.com, dan akan dikembangkan lebih lanjut ke tahap 

development yang lebih baik.  
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 Sekarang sudah banyak sekali perusahaan penyedia berita yang menyediakan 

konten berita di dalam sebuah website berita (portal berita) milik mereka sendiri. 

seperti detik.com, okezone.com, dan lain sebagainya. Portal berita adalah website 

yang menyediakan konten berupa berita yang terjadi di masyarakat yang dibuat 

sedemikian rupa mencoba menuruti selera para pengunjungnya. Aplikasi Portal 

Berita Harian Berbasis Mobile merupakan suatu usulan yang menarik, karena akses yang 

lebih mudah dan sesuai dengan pengguna untuk mengakses berita dari internet hanya 

dengan menggunakan sebuah telepon seluler. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Aplikasi Portal Berita Harian Berbasis 

Mobile”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana membuat dan mengimplementasikan aplikasi portal berita 

harian berbasis mobile pada PT. Lampung Satu Saburai ? 

2. Bagaimana kabiro dapat dengan mudah mengirim berita menggunakan 

perangkat mobile android ? 

3. Bagaimana hasil pengujian aplikasi portal berita harian berbasis mobile 

pada PT. Lampung Satu Saburai menggunakan ISO 25010 ? 

1.3 Batasan Masalah Penelitian 

Agar penulis ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus 

pada permasalahan yang telah ditentukan, serta tidak terjadi pengertian yang hilang 

karena ruang lingkup yang terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan masalah. 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah: 
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1. Sistem ini berbasis android dan hanya bisa berjalan pada perangkat 

yang menggunakan sistem operasi android.  

2. Aplikasi ini pada saat penginstalan di beberapa android akan meminta 

akses agar dapat berjalan di perangkat tersebut. 

3. Berita yang di ambil dari websitenya terdahulu bintangpost.com. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dari 

penelitian ini adalah : 

1. Merancang dan mengembangkan aplikasi portal berita harian 

Bintangpost.com pada perangkat berbasis mobile. 

2. Mempermudah kabiro dan admin dalam mengirim berita melalui 

mobile smartphone. 

3. Menghasilkan pengujian sistem menggunakan ISO 25010 dengan 

menggunakan 3 karakteristik pada PT. Lampung Satu Saburai. 

1.5 Manfaat dan Kontribusi Penelitian 

1.5.1 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kemudahan kepada pembaca 

dalam menikmasi berita-berita yang disajikan website Bintangpost.com melalui 

aplikasi portal berita harian Berbasis mobile. 

1.5.2 Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pembaca 

serta menjadikan aplikasi portal berita harian berbasis mobile ini sebagai alat 

pembaca  antara PT.Lampung Satu Saburai dengan pembaca berita. 
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1.5.3  Sistematika Penulisan 

Dibwah ini adalah susunan sistematika penulisan laporan yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori dasar yang mendukung 

pembahasan yaitu definisi tentang Aplikasi portal berita harian berbasis 

mobile, XP, UML, Android Studio, dan MySQL. Materi yang diambil dapat 

merupakan pengertian dasar teori dari masalah yang sedang dikaji dan 

disusun sendiri oleh penulis sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahasan tentang rancangan sistem, Metodologi penelitian, XP, 

dan jadwal penelitian. 

BAB IV PERNANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi pembahasan tentang perancangan sistem yang dibuat UML, 

dan form rancangan sistem . 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil implementasi sistem yang dibuat. 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan simpulan dan saran dari laporan yang penulis buat. 

Simpulan dan saran dinyatakan secara terpisah.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


