
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini kebutuhan akan informasi semakin meningkat. Informasi dapat 

diperoleh dari media cetak maupun media online. Media online telah menjadi trend 

baru dikalangan masyarakat untuk memperoleh informasi. Teknologi komunikasi 

mobile telah berkembang seiring dengan perkembangan tersebut, terjadi perubahan 

sudut pandang masyarakat sehingga masyarakat kini memanfaatkan teknologi 

komunikasi mobile tidak hanya sebatas alat komunikasi saja, namun juga sebagai 

alat untuk mencari ragam informasi dan berita. Masyarakat saat ini menganggap 

media komunikasi mobile sabagai kebutuhan yang sangat peraktis dalam 

penggunaanya dan memiliki mobilitas tinggi. 

Perangkat mobile saat ini semakin canggih, hal ini memungkinkan pengguna 

untuk mengakses berita dari internet hanya dengan menggunakan sebuah telepon 

seluler. Sekarang sudah banyak sekali perusahaan penyedia berita di dalam sebuah 

website berita yang menyediakan konten berupa berita yang terjadi di masyarakat 

yang dibuat sedemikian rupa mencoba menuruti selera para pengunjungnya Yuwono 

(2012). 

Kehadiran aplikasi-aplikasi berbasiskan mobile tentu saja bermanfaat bagi 

masyarakat mengingat saat ini hampir setiap individu telah memegang perangkat 

mobile dimanapun mereka berada, yang berarti bahwa aplikasi-aplikasi tersebut 

dapat dioperasikan sewaktu-waktu. Sistem operasi Android merupakan salah satu 

contoh perangkat mobile yang sekarang tidak asing lagi dan banyak digunakan 

dikalangan masyarakat. Android menyediakan beragam aplikasi yang bisa 

digunakan dan diakses secara mudah oleh penggunanya. Hal ini sangat berbanding 

lurus dengan berkembangnya pengguna smartphone di Indonesia khususnya yang 

berbasis Android. Pada tanggal 16 Mei 2013, Google I/O melakukan riset tentang 

jumlah pengguna Android di seluruh dunia pada tahun 2013 telah menyentuh angka 

900 juta unit.  
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Pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia media juga tak kala 

pentingnya, bahkan sudah menjadi kebutuhan dasar. Teknologi mobile sudah tidak 

asing lagi dalam dunia media dan berita, saat ini berbagai media Nasional telah 

mengembangkan media mereka ke perangkat mobile. Media yang dulunya berbasis 

cetak, elektronik (radio dan televisi), website dan sekarang sudah berkembang 

media berbasis mobile. Contohnya saja media Kompas yang dulunya orang hanya 

bisa membacanya dalam bentuk koran, kemudian berkembang menjadi website 

berita Kompas.com, tidak hanya sampai disitu, Kompas terus mengembangkan 

bisnisnya kepada aplikasi berita berbasis mobile kompascom. Tidak hanya Kompas, 

media-media lain seperti Republika, Koran Sindo, Tribun, Jakarta Pos serta media-

media lainnya juga telah mengembangkan bisnisnya kepada berita berbasis mobile.  

Di Provinsi Riau media berkembang begitu pesat, baik media cetak maupun 

media elektronik bahkan media online. Salah satu media online yang ada di Riau 

adalah Koran Riau Net. Koran Riau Net mulai beroperasi sejak tangal 11 Desember 

2014 dibawah naungan PT. Geloran Melayu Pers, Berdasarkan UU No. 40 Tahun 

1999. Merek dagang terdaftar pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 

DEPKEH HAM RI Nomor: 000. 2004. 23694. 23895. berdampingan dengan Koran 

Riau versi cetak dengan alamat website www.Koranriau.net. Namun pada 

Desember 2015 Koran Riau Net memisahkan diri dari manajemen Koran Riau cetak 

dan membentuk perusahaan sendiri yaitu PT. Laksamana Visi Media dengan alamat 

domain yang sama. Kantor Koran Riau Net beralamatkan di jalan Arifin Ahmad 

No. 138 A Soekarno Hatta, Marpoyan Damai Pekanbaru-Riau. 

Semenjak beroperasi tahun 2014, website Koran Riau Net telah melakukan 

berbagai upaya untuk terus eksis di dunia media. Website Koran Riau Net yang 

dulunya menggunakan platform PHP native, saat ini menggunakan CMS 

Wordpress dengan tujuan lebih dinamis, mudah di modifikasi dan juga fiturnya 

yang lengkap. 

Koran Riau Net adalah website berita atau informasi yang menyajikan 

berbagai jenis berita, diantaranya berita seputar Riau, berita nasional, berita hukum, 

politik, sosial budaya dan juga opini. Sesuai dengan fungsinya sebagai media, 

website Koran Riau Net memberikan layanan informasi secara luas kepada 

http://www.koranriau.net/
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masyarakat yang bisa diakses melalui jaringan internet. Berdasarkan hasil 

wawancara jumlah pengunjung webset Koranriau.net perharinya 3.000 pengunjung 

dan berdasarkan situs www.statshow.com. mencatat jumlah pengunjung yang 

mengakses website Koranriau.net sebanyak 271.195 pertahun (data tanggal 01 

November 2016). Dari sisi pengunjung website Koran Riau Net tergolong rendah 

dibandingkan dari website-website berita yang ada di Riau, seperti goriau.com dan 

riaupos.co.  

Berdasarkan data statistik pengunjung website berita di Riau yang terdiri dari 

goriau.com, riaupos.co, pekanbaru.tribunnews.com dan Koranriau.net melalui situs 

similarweb.com, didapatkan perbandingan jumlah pengunjung dari sisi pengguna 

desktop dan mobile, Table 1.1 merupakan persentase jumlah pengunjung dari situs 

similarweb.com.  

Table 1.1. Jumlah Pengunjung Website Dari Sisi Pengguna Desktop dan Mobile.  

No Go Riau Riau Pos Pekanbaru Tribun Koran Riau 

1. Desktop Mobile Desktop Mobile Desktop Mobile Desktop Mobile 

2. 34.73% 65.27% 36.86% 63.14% 19.52% 80.48% 51.86% 48.14% 

3. 156,390 293,913 109,409 187,414 164,099 676,573 15,520  14,407 

(Sumber: Similarweb.com. diakses. 01 November 2016). 

Berdasarkan hasil pengamatan dari data statistik di atas, jumlah pengunjung 

website cenderung lebih banyak dari platform mobile. untuk itu guna menghadapi 

trend teknologi terbarukan, Koranriau.net ingin mengikuti perkembangan teknologi 

menjadi Multi Platform, dengan tujuan agar statistik pengunjung meningkat, 

melihat dari banyaknya pengunjung yang lebih memilih mengakses dari perangkat 

mobile ketimbang desktop atau computer. Dari persentasi jumlah pengunjung yang 

mengakses menggunakan platform mobile yang mengunjungi website 

Koranriau.net mencapai 14,407 perbulan dengan jumlah pengunjung yang 

menggunakan desktop 15,520 pengunjung. Hal ini menunjukan bahwa pengunjung 

yang mengakses berita Koranriau.net memiliki reting yang rendah pada platform 

mobile.  

Dari hasil observasi dan wawancara, ditemukan fakta dan beberapa 

permasalahan. Adapun permasalahan yang ditemukan yaitu website Koranriau.net 

http://www.statshow.com/
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sulit untuk dioperasikan jika melalui platform mobile, ketika website Koranriau.net 

diakses menggunakan web browser pada perangkat mobile akan mengakibatkan 

tampilan yang tidak user friedly kerena hanya tersedia versi dakstop saja sehingga 

tidak efektif jika diakses melalui platform mobile serta tampilan website 

Koranriau.net membutuhkan banyak ruang dan membutuhkan load data yang lebih 

besar. Akibatnya, pengguna merasa kesulitan ketika membuka website 

Koranriau.net melalui platform mobile, karena harus melakukan zoom (perbesar) 

terlebih dahulu untuk melihat berita serta membuka menu. Jika dibandingkan 

dengan website-website berita lain seperti riaupos.co dan goriau.com, kedua 

website tersebut menyediakan versi mobile sehingga ketika pengguna membuka 

website riaupos.co dan goriau.com melalui mobile mereka tidak perlu melakukan 

zoom (perbesar) untuk melihat tampilan dan menunya. Hal ini mengakibatkan 

Koranriau.net memiliki persentase yang sangat rendah pada platform mobile 

dibandingankan dengan kompetitor berita lain.  

Berdasarkan permasalahan di atas, melihat pengguna yang lebih banyak 

mengakses webset berita dari platform mobile dibandingkan desktop, maka peneliti 

bermaksud mencarikan solusi berupa pengembangan dengan melakukan 

pembuatan aplikasi berita berbais android untuk memudahkan pengguna 

mengakses berita Koranriau.net melalui platform mobile. Dengan begitu peneliti 

berkeyakinan bisa menaikkan tingkat pengunjung (reting) dan memberikan 

kenyaman bagi pembaca berita Koranriau.net.  

Aplikasi berita Koranriau.net Berbasis Android dapat mempermudah 

menyampaikan suatu kabar dalam waktu yang singkat. Kemudahan dalam 

mengakses berita via mobile juga akan menjadi salah satu keunggulan Koran Riau 

Net, karena memungkinkan banyak orang yang membaca dan tujuan berita dapat 

dibaca oleh masyarakat luas dapat tercapai. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas 

pada Tugas Akhir ini adalah bagaimana membangun aplikasi Koranriau.net 

berbasis Android. 
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1.3. Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan mengetahui cakupan penulisan 

Tugas Akhir ini, maka akan diberikan batasan-batasan masalah dalam penulisan 

Tugas Akhir ini. Batasan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Sumber data yang akan digunakan adalah data berita Koranriau.net yang 

tersimpan pada web server. 

2. Aplikasi akan dikembangkan untuk android dengan versi minimal Android 4.2 

(Jellybean) dengan level API 18-26. 

3. Penelitian merupakan pengembangan aplikasi pada sisi client, yaitu pada 

perangkat Android. 

4. Analisis kebutuhan Sistem ini menggunakan metode perancangan Object 

Oriented Analysis and Design (OOAD) dengan tool yang digunakan adalah 

UML. Diagram yang digunakan yaitu: Use case, Class Diagram, Activity 

Diagram, Sequnce Diagram dan Deployment diagram. 

5. Menggunakan metode Rational Unified Process (RUP) sebagai metodologi 

pengembangan perangkat lunak. 

6. Pengujian sistem menggunakan User Acceptance Test (UAT). 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian Tugas Akhir ini 

adalah untuk membangun aplikasi Koranriau.net berbasis client server pada sistem 

operasi android. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat semua orang khususnya pengguna android yang memiliki 

moabilitas yang tinggi untuk selalu mendapatkan informasi berita dari 

Koranriau.net. 

2. Meningkatkan pemahaman tentang struktur dan sistem kerja dalam 

pengembangan aplikasi pada sistem operasi android berbasis client- server. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari enam bab, dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I      PENDAHULUAN 

Dalam Bab ini berisi penjelasan mengenai Latar Belakang Masalah, 

Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan Tugas 

Akhir. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Dalam Bab ini berisi uraian beberapa landasan teori yang ada 

hubungannya dengan pokok permasalahan yang akan dipilih, yang akan 

dijadikan landasan penulisan tugas akhir yang akan dikutip dari berbagai 

pustaka. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam Bab ini berisi tentang Analisa Masalah, Analisa Aplikasi, Analisa 

Kebutuhan Sistem, Algoritma Sistem, Perancangan Sistem, Perancangan 

Database, Perancangan Modul dan Perancangan User Interface. 

BAB IV   JANGKAAN HASIL 

Dalam Bab ini diuraikan tentang hasil dari sistem yang sudah dibuat, 

membahas bagaimana rancangan itu diimplementasikan serta tampilan 

yang sudah dibuat. 

BAB V     IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam Bab ini diuraikan tentang hasil dari sistem yang sudah dibuat dan 

di implementasikan yang terdiri dari lingkungan implementasi, hasil 

implementasi, pengujian sistem dan kesimpulan pengujian dari pengujian 

sistem yang telah dilakukan terhadap perangkat lunak yang dibangun. 

BAB VI   KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam Bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan 

tentang pengembangan aplikasi Koranriau.net online pada sistem operasi 

berbasis android.  


