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BAB I  

PENDAHULUAN 

1  

 Bab pendahuluan ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi pengerjaan, dan sistematika 

pembahasan yang berhubungan dengan tugas akhir. 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu tugas dari jurnalis dalam hal ini reporter adalah melakukan 

kegiatan peliputan, membuat, dan menyebarluaskan peristiwa kepada khalayak 

melalui saluran media massa (cetak maupun elektronik). Kegiatan peliputan 

tersebut sangat luas sekali cakupannya mulai yang sifatnya langsung (straight 

news), mendalam (depth news), hingga berita yang sifatnya menarik atau 

menghibur (features) [1]. 

Berita straight news merupakan berita tentang suatu peristiwa penting 

yang harus segera disampaikan kepada pembaca, materi berita merupakan laporan 

langsung suatu wartawan yang menyaksikan kejadian secara langsung dan tidak 

bisa diulang lagi di kemudian hari [2]. Misal suatu event atau agenda penting yang 

waktunya sudah ditentukan atau mendadak sekalipun acara tersebut tidak boleh 

terlewatkan oleh reporter. 

Universitas Muhammadiyah Malang mempunyai banyak sekali lokasi 

strategis yang sering digunakan sebagai tempat untuk mengadakan suatu acara 

atau event. Banyaknya acara dalam satu waktu terkadang membuat para reporter 

kewalahan, terlebih lagi jika reporter tersebut masih dalam status mahasiswa, 

sehingga harus mengatur waktu dengan jam-jam perkuliahannya. 

Selain permasalahan tersebut, ada juga beberapa permasalahan lain seperti 

jumlah reporter yang sedikit terkadang memaksa salah-satu reporter untuk 

melakukan liputan beberapa acara dalam waktu yang hampir sama, adanya kuliah 

dadakan yang tidak bisa ditinggalnya sehingga harus mencari pengganti, adanya 

kesibukan lain sehingga reporter lupa ada waktu liputan. 

Dari permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu aplikasi untuk 

mengorganisir waktu-waktu acara agar acara-acara tersebut tidak terlewatkan, dan 



2 

 

juga dapat diliput oleh reporter yang tepat menyesuaikan dengan waktu luang atau 

jam kosong reporter. Selain itu untuk mengingatkan reporter agar tahu jika 

mendapat tugas untuk liputan dan juga adanya perubahan dalam acara yang akan 

diliput maka diperlukan aplikasi yang memberikan notifikasi kepada reporter 

yang bersangkutan. 

 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

pada tugas akhir ini adalah: 

a. Bagaimana merancang aplikasi yang dapat menyusun jadwal liputan acara 

di Kampus UMM? 

b. Bagaimana merancang aplikasi yang dapat menyesuaikan jam kosong 

reporter (mahasiswa) dengan jadwal acara di UMM? 

c. Bagaimana merancang aplikasi yang dapat menangani pembatalan job 

liputan, jika sewaktu-waktu reporter berhalangan untuk meliput? 

d. Bagaimana merancang aplikasi yang dapat memberikan notifikasi ketika 

mendapat tugas liputan dan perubahan acara yang akan diliput? 

 

1.2 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan maka dilakukan pembatasan 

masalah sebagai berikut: 

a. Aplikasi yang dibuat hanya dalam ruang lingkup reporter Bestari UMM. 

b. Aplikasi dibuat berbasis web dan android, menggunakan database MySQL. 

c. Acara atau event yang diinput ke sistem hanya dalam lingkungan UMM atau 

diadakan oleh UMM. 

d. Acara yang diinput minimal berjangka waktu satu hari sebelum acara 

berlangsung. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari aplikasi penjadwalan ini adalah mengorganisir suatu jadwal 

liputan sesuai dengan waktu dan tempat acara yang akan diliput. Kemudian 

menyesuaikan dengan reporter yang memiliki waktu luang atau jam kosong 
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perkuliahan sehingga mampu meng-handle peliputan dalam satu atau beberapa 

acara. Selain itu memberikan notifikasi pada reporter ketika mendapat tugas 

liputan dan ketika ada perubahan liputan. 

 

1.4 Metodologi 

Adapun metode-metode yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah: 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data berdasarkan studi kasus Koran Bestari UMM yaitu 

meliputi data reporter beserta jadwal kuliahnya masing-masing dan juga 

contoh agenda acara yang akan diliput. 

 

b. Studi literatur 

Merupakan tahap pengumpulan informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan 

aplikasi. Pengumpulan informasi bisa melalui buku-buku dan literatur 

berdasarkan permasalahan aplikasi ini. 

 

c. Pembuatan Aplikasi 

Berdasarkan data yang telah diperoleh maka pembuatan aplikasi meliputi: 

1. Analisis Sistem 

Melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan kemudian 

membuat daftar kebutuhan atau fitur dari aplikasi. 

2. Perancangan 

Merupakan tahap menggambarkan bagaimana aplikasi dibentuk dan juga 

alur jalannya aplikasi. 

3. Implementasi 

Merupakan tahap utama dari pembuatan aplikasi, yaitu menerapkan 

rancangan yang sudah dibuat untuk dibentuk menjadi sebuah program 

aplikasi. 

 

d. Pengujian 

Setelah aplikasi dibuat, maka dilakukan ujicoba dan analisis terhadap aplikasi 

tersebut sehingga hasil dari pengujian didapatkan dari efektivitas kebutuhan 

pengguna. 
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e. Penyusunan Buku Tugas Akhir 

Setelah semua tahap pembuatan dan analisa selesai maka dibuat laporan 

dalam bentuk buku Tugas Akhir. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam tugas akhir ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

metodologi serta sistematika pembahasan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari dan mendukung dalam 

perencanaan serta pembuatan aplikasi seperti Jurnalistik dan juga Google 

Cloud Messaging (GCM). 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa sistem 

meliputi: kebutuhan sistem, use case, activity diagram, sedangkan 

perancangan sistem meliputi: perancangan web dan mobile android. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas tentang bagaimana hasil implementasi rancangan 

aplikasi serta pengujian terhadap aplikasi menggunakan metode black box. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh dan 

juga memuat saran terhadap laporan akhir ini yang diharapkan dapat 

bermanfaat untuk pengembangan aplikasi yang lebih sempurna. 

 


