
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi seperti sekarang ini kebutuhan suatu informasi yang cepat dan

akurat sangat dibutuhkan baik itu instansi swasta maupun instansi pemerintah

yang fungsinya untuk mempermudah pengaksesan informasi yang cepat dan tepat,

salah satu peralatan penunjangnya adalah komputer. Komputer mempunyai

peranan yang cukup penting untuk menunjang dan meningkatkan cara kerja yang

lebih efektif dan efisien. Dengan teknologi komputer ini suatu instansi diharapkan

dapat terus meningkatkan kinerja.

Radio Republik Indonesia adalah sebuah media masa bersifat auditif, yang

meramu unsur voice (vokal/suara/kata), musik (segala jenis musik), Sound Effect

(suara tiruan) dan jeda (keheningan). Media radio dengan tiga unsur tersebut

memiliki kekuatan untuk membangun atau menciptakan imajinasi pendengar

radio. Tanpa ada penjadwalan yang baik maka semua kegiatan pada RRI Bandar

Lampung tidak dapat berjalan dengan lancar. Sistem penjadwalan yang ada pada

RRI masih dilakukan secara semi komputerisasi yang masih memerlukan waktu

yang lama dalam melakukan pemprosesan data dan kurang efisien dalam

pencarian data penjadwalan berita, data berita dan pembuatan laporan

pemberitaan. Praktik kerja lapangan ini dilakukan untuk merancang sistem baru

dengan melihat sistem lama yang diharapkan mampu mengembangkan sistem

yang lama. Dari uraian diatas dengan melihat masalah sistem informasi

penjadwalan pada bagian pemberitaan, maka penulis mengangkat masalah ini



untuk Laporan Penelitian yang berjudul “Analisis Dan Perancangan Sistem

Informasi Penjadwalan Pada Kasi Pemberitaan Radio Republik Indonesia

Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada RRI Bandar Lampung, ditemukan

beberapa permasalahan yaitu :

Bagaimana menganalisis dan merancang sistem pembuatan jadwal

pemberitaan pada bagian Pemberitaan Radio Republik Indonesia Bandar

Lampung ?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian ini maka penulis membatasi hanya pada pencarian

Jadwal pemberitaan yang telah diterima oleh pegawai bagian Pemberitaan Radio

Republik Indonesia Bandar Lampung.

1.4 Metode Pengumpulan Data Yang Digunakan

Penyusunan laporan penulisan diperlukan data-data yang aktual dan setidak-

tidaknya harus mendekati kebenaran dan dapat dipertanggung jawabkan, metode

penggumpulan data yang digunakan adalah :

1. Wawancara (Interview)

Wawancara (Interview) dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab pada

berbagai pihak yang mengetahui mekanisme dan hal-hal yang berkaitan

dengan masalah yang akan dibahas.



2. Pengamatan (Observation)

Pengamatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan

pencatatan secara langsung, serta menganalisa segala sesuatu yang

berhubungan dengan Sistem Penjadwalan.

3. Tinjauan Pustaka (Library Research)

Metode ini merupakan suatu teknik penggumpulan data melalui sumber-

sumber bacaan yang terkait dalam menunjang proses penulisan, dokumen-

dokumen yang mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam

laporan, sehingga penulis dapat menganalisis data.

4. Dokumentasi (Documentation)

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulan data-data dari catatan yang

diperoleh melalui arsip-arsip dari lembaga atau instansi yang diteliti.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan laporan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Penjadwalan pada bagian

Pemberitaan Radio Republik Indonesia Bandar Lampung.

2. Untuk menerapkan dan mendapatkan gambaran nyata dari obyek-obyek

yang diteliti dengan mengembangkan teori-teori yang diperoleh selama

dibangku kuliah serta untuk menambah pengetahuan mengenaisis pada

suatu perusahaan.



3. Untuk menambah wawasan dan sebagai bahan perbandingan terhadap

disiplin ilmu dalam rangka merealisasikan kedalam ruang lingkup

masyarakat.

1.6 Sistematika Penelitian

Penulisan laporan ini menggunakan sistematika penulisan yang dapat

memberikan gambaran tentang laporan dan susunan mengenai hubungan antara

bab yang satu dengan bab yang lainnya dan yang menjadi sistematika penulisan

laporan ini yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan

masalah, metode pengumpulan data yang digunakan, tujuan penelitian,

sistematika penenelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan secara singkat konsep dasar sistem, karakteristik

sistem, klasifikasi sistem, metode pengembangan perangkat lunak, pengertian

perancangan, sistem penjadwalan kasi penberitaan, bagan alir dokumen, diagram

arus data, pengertian basis data, serta bahasa pemrograman.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode yang akan akan digunakan adalah metode yang berhubungan

dalam upaya pencapaian tujuan yang mengacu kepada penjadwalan pemberitaan

dalam kasi pemberitaan di RRI Bandar Lampung.



BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Berisi pembahasan dengan menggunakan perancangan sistem berupa

bagian bagan alir dokumen (Flowchart), Diagram Konteks, Data Flow Diagram,

Entity Relationship Diagram, Spesifikasi Database dan borland  delphi 7.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang pembuatan program pengolahan data

penjadwalan, dengan memberikan contoh tampilan form, Implementasi

merupakan tahap dimana sistem siap dioperasikan pada tahap sebenarnya,

sehingga akan diketahui apakah sistem yang akan dibuat benar-benar dapat

menghasilakan tujuan yang diinginkan.

BAB VI PENUTUP

Berisi simpulan dari pembahasan yang dibuat dalam laporan praktik kerja

lapangan ini serta saran yang bermanfaat bagi penulis dan Radio Republik

Indonesia.
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