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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Harian Umum Prabumulih Pos merupakan perusahaan yang menyediakan

pelayanan jasa surat kabar yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 172

Prabumulih. Harian Umum Prabumulih Pos memiliki fungsi yang cukup penting

yaitu, menyediakan informasi ter-update mengenai kejadian-kejadian yang terjadi

dalam beberapa waktu terakhir.

Harian Umum Prabumulih Pos memiliki empat bagian utama, yaitu

Redaksi, Layout, Pemasaran dan Keuangan. Pada bagian Redaksi terdapat lima

bagian, yaitu Redaktur Pelaksana, Korektor Naskah, Koordinator Liputan,

Reporter dan Fotografer.

Dari beberapa bagian di atas, Bagian Redaksi dan Bagian Pemasaran

bekerja sama dalam mengurus mengenai strategi-strategi jitu dalam memasarkan

surat kabar. Surat kabar adalah suatu penerbitan yang ringan dan biasanya berisi

berita-berita terkini dalam berbagai topik dan pembahasan, topik atau

pembahasannya dapat berupa event politik, kriminalitas, olahraga, ekonomi, dan

cuaca.

Pendistribusian surat kabar dilakukan oleh pihak agen maupun pedagang

eceran. Agen akan mengambil stok koran langsung dari Kantor Harian Umum

Prabumulih Pos, selanjutnya sebagian stok koran tersebut akan didistribusikan

kepada pedagang eceran dan sebagian lagi akan dijual oleh pihak agen itu sendiri.

Akan tetapi, bagi para konsumen yang ingin membaca surat kabar dan

berada jauh dari agen atau pedagang eceran ataupun sedang berada di luar kota

Prabumulih, proses pendistribusian surat kabar menjadi sulit dilakukan, karena

konsumen tersebut harus mendatangi langsung lokasi agen dan pedagang eceran

untuk dapat membeli surat kabar.

Selain itu, konsumen yang ingin memberikan komentar juga harus

menemui langsung Bagian Pemasaran untuk menyampaikan kritik dan saran

mereka.
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Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk memberikan solusi dengan

membuat sebuah website informasi secara online, agar dapat membantu para

konsumen dalam membaca surat kabar secara online melalui internet, tanpa harus

mendatangi langsung lokasi agen dan pedagang eceran dan akan penulis jadikan

sebuah laporan dengan judul “Website Informasi e-news pada Harian Umum

Prabumulih Pos”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba untuk merumuskan

permasalahan yang ada, yaitu:

a. Tidak adanya surat kabar berbasis web pada Harian Umum

Prabumulih Pos, sehingga dalam pendistribusian masih dilakukan

oleh agen dan pedagang eceran.

b. Dengan pendistribusian oleh agen dan pedagang eceran saja, sering

menerima keluhan dari konsumen yang berada jauh dari agen atau

pedagang eceran.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan

bahwa yang menjadi permasalahan adalah “Bagaimana membuat Website

Informasi e-news pada Harian Umum Prabumulih Pos dengan aplikasi yang

berbasis Internet, sehingga konsumen dapat menerima berita ter-update, dan

dapat dilihat secara online melalui media internet?”

1.3. Batasan Masalah

Agar penulisan Laporan Akhir ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari

permasalahan yang ada, maka permasalahan dibatasi hanya pada hal – hal

dibawah ini :

1. Lokasi pengambilan data pada Harian Umum Prabumulih Pos.

2. Berita yang diolah hanya dapat dilakukan oleh Admin Bagian

Pemasaran, meliputi penulisan berita dan tanggapan terhadap kritik

dan saran dari konsumen.
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3. Pembuatan Website Informasi e-news pada Harian Umum

Prabumulih Pos menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan

database MySQL.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1.Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat suatu Website Informasi e-news pada Harian Umum

Prabumulih Pos.

2. Untuk mengetahui seberapa besar minat dan ketertarikan konsumen

pada Harian Umum Prabumulih Pos.

3. Untuk memenuhi salah satu mata kuliah guna menyelesaikan

Pendidikan Diploma III Jurusan Manajemen Informatika Politeknik

Negeri Sriwijaya.

1.4.2.Manfaat

Adapun manfaat yang didapat dalam menyusun laporan akhir ini adalah :

1. Bagi perusahaan, dapat mempermudah dan mempercepat dalam

memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan sistem

yang dihasilkan.

2. Bagi penulis, dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu

pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di

Politeknik Negeri Sriwijaya.

3. Bagi mahasiswa lain, diharapkan laporan akhir ini dapat dijadikan

referensi dalam proses penulisan laporan selanjutnya.

1.5. Metodologi Pengumpulan Data

1.5.1.Lokasi Pengumpulan Data dan Waktu Pelaksanaan

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di bagian

pemasaran pada Harian Umum Prabumulih Pos, yang beralamat di Jl. Jenderal
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Sudirman No. 172 Prabumulih. Dengan waktu pelaksanaan selama dua bulan,

mulai tanggal 15 April 2014 sampai dengan 25 Mei 2014.

1.5.2.Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam rangka

mendukung tercapainya pengumpulan data dengan melakukan kegiatan sebagai

berikut :

a. Observasi

Observasi dalam arti sempit adalah pengamatan secara langsung terhadap

objek, disini penulis mengamati atas apa yang dikerjakan oleh setiap

satuan kerja pada Harian Umum Prabumulih Pos secara langsung.

b. Wawancara / interview

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian

dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dan si

pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan

media interview guide (panduan wawancara).

Penulis mengadakan interview kepada Pemimpin Redaksi pada Harian

Umum Prabumulih Pos terhadap apa yang dilakukan, dihasilkan dan

didistribusikan yang maupun hal-hal yang ingin kami ketahui dari sistem

kerja disana.

c. Studi Pustaka

Berbagai macam pustaka telah penulis cermati. Dari mengumpulkan data

dan informasi yang diperlukan dengan menggunakan literal-literal

kepustakaan meliputi Laporan Akhir dari Alumni-alumni, membeli buku,

meminjam buku, browsing diinternet, hingga mengumpulkan data - data

dan contoh-contoh berita pada Harian Umum Prabumulih Pos.
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1.6. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penyusunan laporan akhir

ini, maka laporan akhir ini dibagi menjadi lima bab, secara garis besar sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini penulis akan mengemukakan garis besar mengenai

laporan magang ini secara singkat dan jelas mengenai latar belakang

permasalahan, Tujuan dan Manfaat praktik kerja lapangan, Tujuan dan

Manfaat penyusunan laporan, Metode pengumpulan data dan

Sistematika Penyusunan Laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan sejarah berdirinya Harian Umum

Prabumulih Pos, Visi dan Misi Perusahaan dan Stuktur Organisasi

pada Harian Umum Prabumulih Pos.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini akan menjelaskan teori umum, yang berkaitan dengan

judul, teori khusus yaitu berkaitan dengan sistem  yang dipakai dalam

aplikasi yang akan dibuat, teori program yang berkaitan dengan

aplikasi program yang akan di buat.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pemrograman aplikasi

menggunakan PHP dengan Orientasi Database menggunakan MySQL

pada Harian Umum Prabumulih Pos.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan isi bab – bab sebelumnya

dan saran – saran, serta masukan untuk Politeknik Negeri Sriwijaya,

khususnya Jurusan Manajemen Informatika dari Harian Umum

Prabumulih Pos.


