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BAB I

PENDAHULUAN

1.1   Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan mengalami 

kemajuan, sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara berpikir 

manusia.Ilmu pengetahuan pada dasarnya lahir dan berkembang sebagai 

konsekuensi dari usaha-usaha manusia baik untuk memahami realitas kehidupan 

dan alam semesta maupun untuk menyelesaikan permasalahan hidup yang 

dihadapi, serta mengembangkan dan melestarikan hasil yang sudah dicapai oleh 

manusia sebelumnya.Usaha-usaha tersebut terakumulasi sedemikian rupa 

sehingga membentuk tubuh ilmu pengetahuan yang memiliki strukturnya sendiri.

PT. Sriwijaya Perdana beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara

No. 120 Musi II Kecamatan Ilir Barat Kelurahan Bukit Lama Palembang.         PT.

Sriwijaya  Perdana  adalah  sebuah  surat  kabar harian  yang  terbit  di  Sumatera

Selatan,  Indonesia.  Surat  kabar  ini  termasuk  dalam  grup  Kompas  Gramedia.

Kantor pusatnya terletak di kota  Palembang. Koran ini pertama kali terbit tahun

1974.  Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan

surat kabar di Palembang. Dalam kegiatan usahanya sehari-hari selalu menjaga

kualitas  karyawan  agar  dapat  bekerja  dengan  baik. PT.  Sriwijaya  Perdana

berusaha  mencerminkan  pers  yang  bebas,  sehat  dan  bertanggung  jawab  baik

secara keprofesian wartawan hingga penerbitan.  PT. Sriwijaya Perdana berperan

aktif  dalam mendidik,  memajukan, serta  memberi kualitas  bagi kegiatan hidup

masyarakat. Tugas terpenting PT. Sriwijaya Perdana sebagai harian umum adalah

memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat di Sumatera Selatan.

Surat kabar merupakan salah satu ragam dari ruang lingkup jurnalisme 

cetak. Surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di 

masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa 

dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui 

pembaca. Surat kabar dikembangkan untuk bidang-bidang tertentu, misalnya 
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berita untuk industri tertentu, penggemar olahraga tertentu, penggemar seni atau 

partisipan kegiatan tertentu. Jenis surat kabar umum biasanya diterbitkan setiap 

hari, kecuali pada hari-hari libur. Surat kabar sore juga umum di beberapa negara. 

Selain itu, juga terdapat surat kabar mingguan yang biasanya lebih kecil dan 

kurang prestisius dibandingkan dengan surat kabar harian dan isinya biasanya 

lebih bersifat hiburan. Surat kabar atau koran adalah barang cetakan yang berisi 

berita, informasi dan pendidikan yang terbit secara kontiniu yang biasanya harian. 

Surat kabar merupakan salah satu bentuk media cetak yang tidak dijilid, dalam 

ukuran normal dan tiap halaman terdiri 9 kolom. Ada yang terbit 8 halaman, 12 

halaman, 16 halaman dan ada yang lebih dari jumlah itu.Surat kabar harian adalah

jenis media cetak yang terbit setiap hari, kecuali pada hari-hari tertentu, misalnya 

libur nasional. Jenis surat kabar ini dibagi lagi menjadi surat kabar harian 

nasional, surat kabar harian daerah, dan surat kabar harian lokal. Berita yang 

disampaikan adalah jenis berita news atau informasi terkini dan disampaikan 

dengan sistem straight news atau apa adanya. 

Pada PT. Sriwijaya Perdana terdapat sekitar 14 kolom dalam satu halaman 

dan didalamnya terdapat beberapa iklan gambar dan baris. Bagi para wartawan 

honor perhari dibedakan berdasarkan berapa banyak berita yang dimuat dalam 

sehari, kategori berita yang diliput termasuk kedalam berita headline atau berita 

biasa, dan juga ukuran besar atau kecil kualitas gambar yang diambil wartawan 

dan dicetak kedalam surat kabar.

Berita yang tampil dalam surat kabar setiap harinya di kumpulkan oleh 

para wartawan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Berita yang telah di 

rilis setiap harinya tentu akan di simpan oleh masing-masing penerbit agar dapat 

digunakan untuk kepentingan setiap perusahaan penerbit surat kabar. Data 

tersebut juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan bayaran yang 

akan diberikan kepada setiap wartawan yang mengumpulkan berita tersebut. Pada 

PT. Sriwijaya Perdana untuk menyimpan data dari surat kabar tersebut masih 

menggunakan CMS sehingga wartawan tidak dapat mengakses untuk mengetahui 

honor pembayaran atas berita yang telah mereka liput. Sehingga membuat suatu 

aplikasi yang dapat mendokumentasikan koran cetak sekaligus memberikan 
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informasi honor kepada wartawan akan memberikan kemudahan kepada para 

wartawan.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk 

membangun sebuah sistem informasi dengan judul “Aplikasi Pengolahan Data 

Dokumentasi Koran Cetak dan Pembayaran Honor Wartawan Pada Harian 

Sriwijaya Post (SRIPO) Berbasis Web”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam

penulisan laporan ini, yaitu “Bagaimana cara membangun sebuah aplikasi

yang dapat mendokumentasikan koran cetak dan memudahkan wartawan

mengetahui honor pembayaran di PT. Sriwijaya Perdana?”.

1.3 Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan masalah dalam penulisan Laporan Akhir ini

agar tidak menyimpang dari permasalahan yang dikemukakan di atas, yaitu:

1. Aplikasi ini dibangun untuk PT. Sriwijaya Perdana.

2. Aplikasi ini hanya memuat dokumentasi koran cetak dan pembayaran honor

wartawan PT. Sriwijaya Perdana.

3. Sistem ini  hanya  dapat  diakses  oleh  admin  PT.  Sriwijaya  Perdana  untuk

mengupdate informasi di dalamnya.

4. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database

MySQL.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun  tujuan  dari  penyusunan  Laporan  Akhir  ini  diantaranya  sebagai

berikut:

1. Membangun sebuah sistem yang dapat menyimpan data koran cetak secara

online pada PT. Sriwijaya Perdana.
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2. Memberikan  informasi  pembayaran  honor  kepada  wartawan  PT.  Sriwijaya

Perdana.

3. Membangun  sebuah  sistem  informasi  menggunakan  bahasa  pemrograman

PHP dan database MySQL.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penulisan Laporan Akhir ini adalah:

1. Memudahkan dalam melakukan dokumentasi koran cetak.

2. Memberikan informasi kepada wartawan tentang pembayaran honor.

3. Menerapkan ilmu pemrograman yang telah diperoleh selama kuliah di jurusan

Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya.

1.5      Metodologi Penelitian

1.5.1 Lokasi Pengumpulan Data

  Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada PT. Sriwijaya

Perdana, yang beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara No. 120 Musi

II Kecamatan Ilir Barat Kelurahan Bukit Lama Palembang.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Ezmir  (2009),  Penulis  melakukan  pengumpulan  data  dengan  metode-

metode sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Yaitu  pengumpulan data-data yang didapat dari buku-buku panduan atau

referensi  yang  diperlukan  dalam  penulisan  penelitian,  dengan  cara

mempelajari  dan menelaah isi  literature melalui  metode pendekatan pada

masalah yang sebenarnya.

2. Studi Lapangan

Merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan

mengadakan  penelitian  langsung  terhadap  objek  penelitian  dan

pengumpulan data melalui :
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a. Wawancara

Wawancara  penulis  lakukan  bersama  dengan  bapak  M.  Mahdi  selaku

kepala  IT  dari  PT.  Sriwijaya  Perdana.  Adapun  informasi  yang  penulis

dapatkan adalah data perusahaan seperti sejarah, visi, misi dan sebagainya,

serta data wartawan seperti nama dan lokasi. 

b. Observasi

Pengamatan  langsung  atau  observasi  merupakan  teknik  pengumpulan

data  dengan  langsung  melihat  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  user.Teknik

observasi  merupakan  salah  satu  teknik  pengumpulan  data  yang  cukup

efektif untuk mempelajari suatu sistem.Dalam praktek dilapangan, penulis

melakukan observasi di PT. Sriwijaya Perdana.

1.6    Sistematika Penulisan

Agar  mendapatkan  gambaran  yang  jelas  terhadap  penyusunan  laporan

akhir ini,  maka  laporan  ini  dibagi  menjadi  lima  BAB.  Secara  garis  besar

sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I    PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan

masalah,  tujuan  dan  manfaat  penulisan,  metodologi  penelitian serta

sistematika penulisan.

BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini  diuraikan tentang sejarah PT. Sriwijaya Perdana visi dan

misi PT. Sriwijaya Perdana, Struktur Organisasi PT.  Sriwijaya Perdana,

Uraian tugas dan tanggung jawab.

BAB III  TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan

untuk dasar pembahasan Laporan. Secara garis besar landasan teori ini

akan membahas tentang pengertian yang berkaitan dengan teori umum,
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teori judul, teori khusus dan teori program yang berkaitan dengan sistem

informasi yang akan dibuat.

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam  bab  ini  memuat  tentang  pembahasan  terperinici  mengenai

pemrograman  Pengolahan  Data  Dokumentasi  Koran  Cetak  dan

Pembayaran Honor Wartawan pada Harian Sriwijaya Post.

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup dan di dalamnya memuat tentang poin-

poin dari berbagai hal yang telah dibahas pada bab sebelumnya ke dalam

sebuah kesimpulan.  Selain  itu  pada  bab ini  juga  terdapat  saran-saran

yang dibuat penulis terkait dengan isi laporan.
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