
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Pengertian Media Massa 

Media massa adalah (dalam bahasa Inggris: Mass Media) singkatan yang 

berasal dari media komunikasi massa dalam bahasa inggris Mass Communication 

Media, yang berarti media massa yaitu sarana penyampaian pesan-pesan, aspirasi 

masyarakat, sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ataupun pesan 

kepada masyarakat langsung secara luas. Menurut Cangara (2006) Media massa 

adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada 

khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi. 

1. Jenis-jenis Media Massa 

a. Media cetak, misalnya seperti: majalah, koran dan surat kabar. 

b. Media elektronik, misalnya seperti: radio, TV, film dan video. 

c. Media online, misalnya seperti: media sosial, website dan portal berita. 
 

2. Fungsi Media Massa 

a. Sebagai pemberi informasi  

pemberi informasi kepada masyarakan umum, secara tepat waktu. 

b. Sebagai pengambilan keputusan 

Berperan dalam menghantarkan informasi untuk mengambil keputusan. 

c. Sebagai pendidik  

Sebagai pemberi pendidikan kepada masyarakat melalui berbagai macam 

informasi. 

 

2.2. Koran Online  

Surat kabar online atau koran online merupakan bagian dari perkembangan 

teknologi dibidang informasi, dari koran cetak menjadi koran online. 

Perkembangan ini merupakan cara membuka peluang bagi koran ataupun surat 

kabar untuk lebih memperoleh peluang usaha dengan basis teknologi. Hal ini 

dimungkinkan dengan kemudahan yang diberikan dunia online terutama dalam hal 

pengolahan dan distribusi berita. (Rolnicki, 2008) 
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1. Keunggulan Koran Online 

Keunggulan utama koran online adalah: 

a. Kecepatan dan kebaruan berita yang terjaga sepanjang waktu, sehingga 

berita yang dihasilkan selalu yang terbaru. 

b. Reporter juga dapat mengirimkan berita dalam jumlah yang tidak 

terbatas  ke-bank data koran tersebut, meskipun pada akhirnya editor yang 

akan menentukan berita mana yang akan diunggah, namun tetap saja 

hal ini menjamin ketersediaan dan keragaman konten dalam bank data. 

c. Koran online memungkinkan penghematan dalam biaya produksi, 

karena Koran online memastikan tidak terjadinya sisa eksemplar koran 

yang  tidak  laku. koran online juga memastikan tidak diperlukannya tinta 

dan kertas untuk mencetak berita. 

d. Keunggulan lain koran online adalah dalam efektivitas penyampaian 

pesan, berita diunggah dan diklarifikasi dalam berbagai kategori dan 

pembaca bebas mengaksesnya secara gratis. 

e. Koran online memiliki fasilitas hyperlink, sehingga lebih mudah 

menggabungkan berita-berita yang terkait dan pengetahuan-pengetahuan 

yang ada di internet, sehingga berita lebih aktual. 

f. Kemudahan memilih berita yang ingin dibaca. Dengan Koran online, 

akan sangat mudah untuk memilih berita, karena semua terpampang di 

halaman pertama melalui menu preview semua halamannya. Selain itu 

artikel yang bisa dibaca menjadi lebih banyak karena mampu diakses 

sekaligus dalam satu kurun waktu yang sama. 

g. Cepat. Tak perlu bersusah membolak-balik karena bisa memilih-milih 

artikel yang hendak dibaca serta waktu yang lebih singkat untuk membaca 

koran ini karena mampu mengakses artikel sekaligus dalam satu kurun 

waktu yang sama. 

h. Praktis dan mudah didapat di manapun dan kapanpun karena akses 

koran online tidak terbatas dengan berkembangnya teknologi internet. 

Penyimpanan koran online pun tidak memerlukan sebuah ruang atau 

tempat yang luas. 
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2. Kelemahan Koran Online 

Selain keunggulan, koran online juga memiliki kelemahan, yaitu: Kecepatan 

yang merupakan salah satu keunggulan koran online, juga menjadi kelemahan, 

karena semakin cepat berita yang diberikan, maka tidak jarang mengabaikan 

akurasi pemberitaan. 

 

2.3. Android 

Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis linux 

yang mencakup sistem operasi, imiddleware dan aplikasi. Android menyediakan 

platfrom terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. 

Awalnya, google Inc. membeli Android Inc, yang merupakan pendatang baru yang 

membuat peranti lunak untuk ponsel (smartphone). Kemudian untuk 

mengembangkan Android, dibutuhkan open handset alliance, konsorsium dari 34 

perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, 

HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile dan Nvidia. (Safaat, 2015) 

Android merupakan kumpulan perangkat lunak untuk perangkat mobile yang 

mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi utama mobile. Android 

memiliki tiga karakteristik sebagai berikut:  

1. Lengkap (Complete Platform) 

Para desainer dapat melakukan pendekatan yang komprehensif ketika mereka 

sedang mengembangkan platform android. Android merupakan sistem operasi 

yang aman dan banyak menyedeiakan tools dalam membangaun software dan 

memungkinkan untuk peluang pengembang aplikasi. 

2. Terbuka (Open Source Platform) 

Platform android disediakan melalui lisensi open source. Pengembang dapat 

dengan bebas untuk mengembangkan aplikasi. Android sendiri menggunakan 

Linux Karnel 2.6. 

3. Free (Free Platform) 

Android adalah platform aplikasi yang bebas untuk develop. Tidak ada lisensi 

atau biaya royaliti untuk dikembangkan pada platform android. Tidak ada biaya 

keanggotan diperlukan. Tidak diperlukan biaya pengujian. Tidak ada kontrak 
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yang diperlukan. Aplikasi android dapat didistribusikan dan diperdagangkan 

dalam bentuk apapun. 

Google Inc. sepenuhnya membangun android dan menjadikannya bersifat 

terbuka (open source) sehingga para pengembang dapat menggunakan android 

tanpa mengeluarkan biaya untuk lisensi dari Google dan dapat membangun android 

tanpa adanya batasan-batasan. (Safaat, 2015) 

2.3.1. Versi Android 

Banyaknya handphone pintar (smartphone) dan Tablet menggunakan sistem 

operasi dengan versi yang berbeda. Semangkin versi tinggi, fiturnya semangkin 

canggih dan banyak. Berikut uraian versi android, seperti pada Tabel 2.1 

menunjukan versi pengembang sistem operasi android. 

Tabel 2.1. menunjukan versi pengembang sistem operasi Android  

Versi Nama Tanggal Rilis 

1.5 Cupcake 30 April 2009 

1.6 Donut 15 September 2009 

2.0-2.1 Eclair 26 Oktober 2009 

2.2 Froyo 20 Mei 2010 

2.3-2.3.2 Gingerbread 06 Desember 2010 

3.1 Honeycomb 10 Mei 2011 

4.0.3-4.0.4 Ice Cream Sandwich 16 Desember 2011 

4.1.x Jelly Bean 09 Juli 2012 

4.2.x Jelly Bean 13 November 2012 

4.3.x Jelly Bean 24 Juli 2013 

4.4.x KitKat 31 Oktober 2013 

5.0 Lollipop 15 Oktober 2014 

6.0 Marshmallow 05 Oktober 2015 

7.0 Nougat 22 Agustus 206 

8.0  Oreo 21 Agustus 2017 

(Sumber: Irsyad, 2016) 

 

2.3.2. Arsitektur Android 

Dalam  paket  sistem  operasi  android  terdiri  dari  beberapa  unsur  seperti 

tampak pada Gambar 2.1 secara sederhana arsitektur android merupakan sebuah 

kernel Linux dan sekumpulan pustaka C/C++ dalam suatu  framework yang 

menyediakan dan mengatur alur proses aplikasi. 
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Gambar 2.1. Arsitektur Android  

(Sumber: Safaat, 2016) 

1. Applications dan Widgets  

Applications dan Widgets ini adalah layar di mana kita berhubungan dengan 

aplikasi saja di mana bisanya kita biasanya kita download aplikasi kemudian kita 

lakukan instlasi dan jelaskan aplikasi tersebut, di layar terdapat aplikasi inti 

termasuk klien email, program SMS, kalender, peta, browser, kontak dan lain-

lain. Semua aplikasi ditulis menggunakan bahasa pemograma Java. 

2. Applications Frameworks 

Android merupakan “open development platform” android menawarkan 

kepada pengembang atau memberikan kemampuan kepada pengembang untuk 

membangun aplikasi yang bagus dan inovatif. Pengembang bebas untuk 

mengakses perangakat keras, akses resources, menjalankan service background, 

mengatur alarm, menambah status pemberitahuan (notifications) dan lainnya. 

Pengembang memiliki akses penuh menuju API framework seperti yang 

dilakukan oleh aplikasi yang kategori inti. Arsitektur aplikasi dirancang supaya 

dengan mudah dapat menggunakan kembali kompenen yang sudah digunakan. 
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Sehingga bisa kita simpulkan applications frameworks merupakan layer 

dimana para pembuat melakukan pengembangan/pembuatan aplikasi yang akan 

dijalankan di sistem operasi android karna pada layar inilah aplikasi dapat 

dirancaang dan dibuat, seperti content providers yang berupa panggilan sms dan 

panggilan telepon.  

3. Libraries 

Libraries ini adalah layar di mana fitur-fitur android berada, biasanya para 

pembuat aplikasi mengases libraries untuk menjalankan aplikasi. Berjalan di atas 

kernel, layar ini meliputi berbagai library C/C++ inti seperti Libc dan SSL. 

(Mulyadi, 2010) 

4. Android Runtime 

Pada android tertanam paket pustaka inti yang menyediakan sebagian besar 

fungsi android. Inilah yang membedakan android dibandingkan dengan sistem 

operasi lain yang juga mengimplementasikan Linux. Android Runtime 

merupakan mesin virtual yang membuat aplikasi android menjadi  lebih  tangguh  

dengan paket pustaka yang telah ada. 

5. Linux Kernel 

Android bukan linux, akan tetapi android dibangun di atas linux kernel versi 

2.6 yang kehandalannya sudah teruji. Untuk inti sistem servis linux yang 

digunakan seperti keamanan, manajemen momori, proses manajemen,  

network dan driver model. Seperti yang terlihat di Gambar 2.1, linux kernel 

menyediakan driver layar, driver kamera, flash memori, Interprocces 

Communication (IPC) untuk mengatur aplikasi dan keamanan, driver keypad, 

driver WiFi, driver audio dan power management. (Safaat, 2015) 

2.3.3. Android Software Development Kit (SDK) 

Menurut Safaat (2016) Android SDK adalah tools Application Programming 

Interface (API) yang diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi pada 

platform android menggunakan bahasa pemrograman java. Saat ini disediakan 

android SDK sebagai alat bantu dan API untuk mulai mengembangkan aplikasi 

pada platform android menggunakan bahasa pemrograman java. 
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2.3.4. Android Development Tools (ADT) 

Menurut Safaat (2016) ADT adalah plug-in yang membuat Eclipse dapat 

membuat project berbasis android. ADT harus di install, karena sebagai 

penghubung antara android SDK dengan Integrated Development Environment 

(IDE) Eclipse yang akan digunakan sebagai tempat coding aplikasi android. 

2.3.5. Android Virtual Devices (AVD) 

AVD adalah konfigurasi dari emulator sehingga dapat menjalankan 

perangkat android sesuai model yang dipilih, misal android 2 . 2 atau 4 .2 untuk 

dapat menjalankan emulator, harus terlebih dahulu memiliki android SDK. 

Setiap AVD terdiri dari: 

1. Sebuah profil perangkat keras. dapat mengatur opsi untuk menentukan fitur 

hardware emulator. Misalnya, dapat menentukan apakah menggunakan 

perangkat kamera, apakah menggunakan keyboard QWERTY fisik atau 

tidak, berapa banyak memori internal dan lain-lain. 

2. Sebuah pemetaan versi android. dapat menentukan versi dari platform 

android akan berjalan pada emulator. 

3. Pilihan lainnya. dapat menentukan skin yang ingin digunakan pada emulator. 

 

2.3.6. Komponen Aplikasi Android 

Aplikasi android ditulis dalam bahasa pemograman java. Kode java 

dikompilasi bersama dengan data file resource yang dibutuhkan oleh aplikasi, 

prosesnya di paket oleh tools yang dinamakan atp tools kedalam paket android, 

sehingga menghasilkan file dengan ekstensi APK. Ada 4 jenis komponen pada 

aplikasi android, yaitu: (Safaat, 2015) 

1. Activities 

Suatu activity akan menyajikan user interface (UI) kepada pengguna, 

sehingga pengguna dapat melakukan  interaksi. Pada umumnya sebuah aplikasi 

Android memiliki banyak activity, tergantung pada tujuan aplikasi dan desain 

dari aplikasi tersebut. Satu activity biasanya akan dipakai untuk menampilkan 

aplikasi atau yang bertindak sebagai user interface (UI) saat aplikasi 

diperlihatkan kepada user. Untuk pindah dari satu activity ke activity lain, kita 

http://deveoper.android.com/
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dapat melakukan dengan satu even, misalnya klik tombol, memilih opsi atau 

menggunakan tertentu. Secara hirarki sebuah windows activity dinyatakan 

dengan method activity, Set content view, content view  adalah objek yang berada 

pada root hirarki. 

2. Service 

Service tidak memiliki Graphic User Interface (GUI), tetapi service berjalan 

secara background, sebagai contoh dalam memainkan musik, srvice mungkin 

memainkan musik atau mengambil data dari jaringan, tetapi setiap service harus 

berada dalam kelas induknya. Misalnya, media player sedang memutar lagu dari 

list yang ada, aplikasi ini akan memiliki dua atau lebih activity yang 

memungkinkan user untuk memilih lagu misalnya, atau menulis sms sambil 

player sedang jalan. Untuk menjaga musik tetap dijalanknan, activity player 

dapat menjalankan service. Service dijalankan pada thred utama dari proses 

aplikasi. 

3. Broadcast Receiver 

Broadcasr receiver berfungsi menerima dan bereaksi untuk menyampaikan 

notifikasi. Contoh brondcast seperti notifikasi zona waktu berubah, baterai low, 

gambar talah selesai diambil oleh camera, atau pengubah referensi bahasa yang 

digunakan. 

4. Content Provider 

Content provider membuat kumpulan aplikasi data secara spesifik sehingga 

bisa digunakan oleh aplikasi lain. Data disimpan dalam file seperti database 

SQLite. 

2.3.7. Kelebihan dan Kekurangan dari Platform Android 

Persaingan platform atau sistem operasi semankin ketat, ini dapat dilihat dari 

banyaknya sistem operasi  yang ada seperti,  symbian, iPhone, windows mobile, 

blackberry, java mobile edition, linux mobile (LiM0) dan banyak lagi. Namun ada 

beberapa hal yang menjadi kelebihan android. Walaupun beberapa fitur-fitur yang 

ada telah muncul sebelumnya pada platform lain, android adalah yang pertama 

menggabungkan hal seperti berikut (Amiral, 2010): 
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1. Kelebihan Platform Android 

a. Keterbukaan 

Bebas pengembangan tanpa dikenakan biaya terhadap sistem karena 

berbasiskan Linux dan open source.  

b. Arsitektur komponen dasar a n droid dari teknologi internet Mashup 

Bagian dalam sebuah aplikasi dapat digunakan oleh aplikasi lainnya, 

bahkan dapat diganti dengan komponen lain yang sesuai dengan aplikasi 

yang dikembangkan. 

c. Banyak dukungan service 

Kemudahan dalam menggunakan berbagai macam layanan pada aplikasi 

seperti penggunaan layanan pencarian lokasi, database SQL, browser dan 

penggunaan peta. 

d. Dukungan grafis dan suarat terbaik 

Dengan adanya dukungan 2D grafis dan animasi yang diilhami oleh flash 

menyatu dalam 3D menggunakan OpenGL memungkinkan membuat 

aplikasi maupun game yang berbeda. 

e. Portabilitas aplikasi 

Aplikasi dapat digunakan pada perangkat yang ada saat ini maupun yang 

akan datang. Semua program ditulis dengan menggunakan bahas 

pemrograman java dan dieksekusi oleh mesin virtual dalvik, sehingga 

kode  program  portabel  antara  ARM,  X86  dan  arsitektur  lainnya.  

 

Berdasarkan kelebihan-kelebihan tersebut, tidak heran android menjadi 

sistem operasi yang sangat populer dan digemari oleh pengguna smartphone. 

Persentasenya pun dari waktu ke waktu terus meningkat dan Indonesia menjadi 

salah satu negara yang memiliki pengguna android terbanyak dibanding negara-

negara lain. Menurut data yang dirilis IDC, pada tahun 2014 lalu, pengguna android 

sedah mencapai 84.4% dari total pemakai smartphone. Jauh meningkat iOS yang 

hanya 11,7% dan blackberry yaitu 0.5%. dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.  
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Tabel 2.2. Perbandingan Jumlah Pengembang Sistem Operasi Smartphone  

Periode Android iOS Windows Phone BlackBerry OS Others 

Q3 2014 84.4% 11.7% 2.9% 0.5% 0.6% 

Q3 2013 81.2% 12.8% 3.6% 1.7% 0.6% 

Q3 2012 74.9% 14.4% 2.0% 4.1% 4.5% 

Q3 2011 57.4% 13.8% 1.2% 9.6% 18.0% 

 (Sumber: Irsyad, 2016) 
 

2. Kekurangan dari Platform Android 

a. Koneksi internet yang terus menerus.  

Kebanyakan ponsel berbasis system ini memerlukan koneksi internet yang 

terus menerus aktif. Koneksi internet GPRS selalu aktif setiap waktu, itu 

artinya anda harus siap berlangganan paket GPRS yang sesuai dengan 

kebutuhan. 

b. Iklan.  

Aplikasi di ponsel android memang bisa didapatkan dengan mudah dengan 

gratis, namun konsekuensinya di setiap aplikasi tersebut, akan selalu ada 

iklan entah itu pada bagian ataas atau bawah aplikasi. 

 

2.4. Application Programming Interface (API) 

Application programming interface adalah sekumpulan perintah, fungsi dan 

protokol yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak 

sistem operasi tertentu. API memungkinkan programmer untuk menggunakan 

fungsi standar untuk berinteraksi dengan sistem operasi lain. Dalam contoh 

sederhana, dibutuhkan setidaknya ribuan system calls per detik. Dalam API itu 

terdapat fungsi/perintah untuk menggantikan bahasa yang digunakan dalam system 

calls dengan bahasa yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti oleh programmer. 

Fungsi yang dibuat dengan menggunakan API tersebut kemudian akan memanggil 

system calls sesuai dengan sistem operasinya. (Widiaksono, 2016)  

 

2.5. Pengertian Java  

Menurut Budi (2010) java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan 

di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Bahasa ini awalnya dibuat 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perintah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Fungsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Protokol
http://id.wikipedia.org/wiki/Programmer
http://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_operasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fungsi_standar&action=edit&redlink=1
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oleh james gosling saat masih bergabung di sun microsystems saat ini merupakan 

bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Bahasa ini banyak mengadopsi sintaksis 

yang terdapat pada C dan C++ namun dengan sintaksis model objek yang lebih 

sederhana serta dukungan rutin-rutin aras bawah yang minimal. Aplikasi-aplikasi  

berbasis java umumnya dikompilasi ke dalam p-code (bytecode) dan dapat 

dijalankan pada berbagai Mesin Virtual Java (JVM). Java merupakan bahasa 

pemrograman yang bersifat umum/non spesifik (general) dan secara khusus 

didisain untuk memanfaatkan dependensi implementasi seminimal mungkin.  

Karena fungsionalitasnya yang memungkinkan aplikasi java mampu berjalan di 

beberapa platform sistem operasi yang berbeda. 

1. Java Script Object Notation (JSON) 

Java Script Object Notation adalah format pertukaran data yang ringan, 

mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan dibuat 

(generate) oleh  komputer. Format ini dibuat berdasarkan bagian dari Bahasa 

pemprograman java script, standar ECMA-262. JSON merupakan format teks 

yang tidak bergantung pada bahasa pemprograman apapun karena menggunakan 

gaya bahasa yang umum digunakan oleh programmer keluarga C termasuk C, 

C++, C#, java, java script dan perl. Oleh karena sifat-sifat tersebut, menjadikan 

JSON ideal sebagai bahasa pertukaran data. Menggunakan metode JSON dalam 

pengiriman data yang dilakukan, karena JSON memiliki beberapa kelebihan-

kelebihan dibandingkan XML, kelebihan-kelebihan tersebut adalah: 

a. Format Penulisan 

Untuk merepresentasikan sebuah struktur data yang rumit dan berbentuk 

hirarkis penulisan JSON relatif lebih terstruktur dan mudah. 

b. Ukuran 

Ukuran  karakter  yang  dibutuhkan  JSON  lebih  kecil  dibandingkan XML 

untuk data yang sama. Hal ini tentu berpengaruh pula pada kecepatan 

pertukaran data, walaupun tidak signifikan untuk data yang kecil, namun 

cukup berarti jika koneksi yang digunakan relatif lambat untuk mengakses 

aplikasi web kaya fitur yang memanfaatkan pertukaran data. 
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c. Browser Parsing 

Proses parsing merupakan proses pengenalan token atau bagian-bagian kecil 

dalam rangkaian dokumen XML/JSON. Contohnya, terdapat data text dalam 

format JSON. Data tersebut harus di-parsing terlebih dahulu  sebelum  dapat 

diakses dan dimanipulasi. Browser parsing berarti proses parsing yang 

terjadi pada sisi client/browser. 

 

2.6. Android Studio 

Android studio adalah sebuah IDE untuk android development yang 

diperkenalkan google pada acara Google I/O 2013. Android studio merupakan 

pengembangkan dari Eclipse IDE dan dibuat berdasarkan IDE java populer, yaitu 

IntelliJ IDEA. Android studio merupakan IDE resmi untuk pengembangan aplikasi 

android. 

Sebagai pengembangan dari Eclipse, android studio mempunyai banyak fitur-

fitur baru dibandingkan dengan Eclipse IDE. Berbeda dengan Eclipse yang 

menggunakan Ant, android studio menggunakan gradle sebagai build environment. 

Fitur-fitur lainnya adalah sebagai berikut (Development, 2016): 

1. Menggunakan gradle-based build system yang fleksibel. 

2. Bisa mem-build multiple APK . 

3. Template support untuk google services dan berbagai macam tipe perangkat. 

4. Layout editor yang lebih bagus. 

5. Built-in support untuk google cloud platform, sehingga mudah untuk 

integrasi dengan google cloud messaging dan App Engine. 

 

2.7. Rational Unified Process (RUP) 

Untuk pengembangan aplikasi koran online berbasis cilent-server pada sistem 

operasi android pada Tugas Akhir ini menggunakan metode pengembangan 

perangkat lunak Rational Unified Process. 

2.7.1. Pengertian RUP 

Rational Unified Process (RUP) adalah sebuah proses rekayasa perangkat 

lunak. RUP menyediakan pendekatan disiplin untuk memberikan tugas dan 

https://developers.google.com/cloud/mobile
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tanggung jawab dalam organisasi pengembang perangkat lunak. Tujuannya untuk 

memastikan perangkat lunak yang berkualitas tinggi dan sesuai kebutuhan 

penggunanya dalam anggaran dan jadwal yang dapat diprediksi. (Kruchten, 2003) 

RUP mengarahkan  kita  terhadap  pengembangan  perangkat  lunak  secara 

praktis dan efektif. Terdapat 6 best practice atau disebut juga basic principle dalam 

metode RUP, antara lain (Kruchten, 2003): 

1. Develop software iteratively, bertujuan untuk mengurangi resiko pada awal 

proyek. 

2. Manage requirements, bertujuan untuk mengatur kebutuhan yang diperlukan 

selama proyek. 

3. Use component-based architectures untuk membangun komponen arsitektur 

sebuah proyek. 

4. Visually model software, bertujuan untuk merancang sebuah model visual 

perangkat lunak, untuk mendapatkan struktur dan perilaku dari arsitektur 

perangkat lunak. 

5. Continuously verify software quality. 

6. Control changes to software. kemampuan untuk mengatur serta mengubah 

perangkat lunak saat dibutuhkan. (Kruchten, 2003) 

RUP menggunakan konsep object oriented, dengan aktifitas yang berfokus 

pada pengembangan model dengan menggunakan Unified Model Language  

(UML). Gambar 2.2 dibawah dapat dilihat bahwa RUP memiliki 2 dimensi, yaitu: 

 
Gambar 2.2. Struktur Proses Dua Dimensi RUP 

(Sumber: Kruchten, 2003) 
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Dimensi pertama digambarkan secara horizontal. Dimensi ini mewakili 

aspek-aspek dinamis dari pengembangan perangkat lunak. Aspek ini dijabarkan 

dalam tahapan pengembangan atau fase. Setiap fase akan memiliki suatu major 

milestone yang menandakan akhir dari awal dari fase selanjutnya. Setiap fase 

dapat berdiri dari satu atau beberapa iterasi. Dimensi ini terdiri atas inception, 

elaboration, construction dan transition. 

Dimensi kedua digambarkan secara vertikal. Dimensi ini mewakili aspek- 

aspek statis dari proses pengembangan perangkat lunak yang dikelompokkan ke 

dalam beberapa disiplin. Proses pengembangan perangkat lunak yang dijelaskan 

kedalam beberapa disiplin terdiri dari empat elemen penting, yakni who is doing, 

what, how dan when. Dimensi ini terdiri atas business modeling, requirement, 

analysis and design, implementation, test, deployment, configuration dan change 

manegement, project management, environtment. 

2.7.2. Fase RUP 

Fase-fase pada RUP berdasarkan waktu pengerjaan proyek dapat dibagi 

menjadi 4 fase, yaitu inception, elaboration, construction dan transition.  

1. Fase Permulaan (Inception Phase) 

Fase inception merupakan fase untuk mengidentifikasi dan analisa masalah, 

untuk itu diperlukan juga identifikasi entitas dari luar yang berhubungan dengan 

sistem. Pada fase ini melibatkan semua identifikasi use case dan gambarannya. 

Selain itu juga termasuk kriteria keberhasilan proyek, perkiraan resiko, perkiraan 

terhadap resource yang dibutuhkan dan merencanakan penjadwalan milestone. 

Hasil yang diperoleh pada fase ini adalah: 

a. Dokumen visi (visi dari kebutuhan projek, kata kunci, batasan utama). 

b. Daftar kata. 

c. Business case, termasuk didalamnya konteks bisnis, kriteria sukses, 

pengenalan pasar dan proyeksi keuangan. 

d. Inisialisasi penilaian resiko. 

e. Rencana proyek dan menunjukan fase serta iterasi. 

f. Model bisnis jika diperlukan. 
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Kriteria evaluasi untuk fase Inception adalah: 

a. Menyesuaikan stakeholder dengan scope definition dan perkiraan biaya 

atau perkiraan jadwal. 

b. Pemahaman terhadap use case utama. 

c. Kredibilitas dari biaya, jadwal, prioritas, resiko dan proses pengembangan. 

d. Pemahaman terhadap prototype. 

2. Fase Pengembangan (Elaboration Phase) 

Tujuan dari fase elaboration (pengembangan) adalah menganalisa area 

permasalahan, mengembangkan rencana proyek dan menghilangkan unsur-

unsur yang memiliki resiko besar terhadap proyek. Adapun hasil dari fase 

elaboration adalah: 

a. Use case model, seluruh use case dan aktor telah teridentifikasi. 

b. Requirement tambahan yang mungkin tidak bersifat fungsional bagi 

proyek. 

c. Software architecture description (deskripsi arsitektur perangkat lunak). 

d. Prototipe dari arsitektur yang dapat dieksekusi. 

e. Revisi daftar tingkat resiko dan revisi business-case.  

f. Rencana pengembangan keseluruhan proyek. 

g. Persiapan dokumen panduan bagi pengguna (user manual). 

Kriteria utama dalam fase elaboration melibatkan pertanyaan berikut: 

a. Apakah produk sudah stabil? 

b. Apakah rancangan arsitekturalnya sudah stabil? 

c. Apakah saat demo prototipe, unsur yang memilki resiko telah bisa di atur? 

d. Apakah rencana kontruksi telah detail dan akurat? 

e. Apakah stakeholder bersedia dan menyepakati visi dari pengembangan 

proyek tersebut? 

3. Fase Konstruksi (Contruction Phase) 

Selama fase kontruksi, semua komponen dan fitur yang dikembangkan 

terintergrasi ke dalam produk dan secara menyeluruh semua fitur telah diuji di 

lain sisi, proses konstruksi adalah sebuah proses manufacturing, dimana terdapat 

penekanan dalam mengelola resource dan mengatur operasi untuk 
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mengoptimalkan jadwal dan kualitas. Pada tahap ini pola pikir (mindset) 

mengalami perubahan dari pengembangan intellectual property pada fase 

inception dan elaboration, menjadi pengembangan deplyoable product. Kriteria 

evaluasi terhadap fase construction ini adalah: 

a. Apakah peluncuran produk cukup baik dan dapat diterima di komunitas 

pengguna? 

b. Apakah semua stakeholder siap untuk beralih ke komunitas pengguna? 

4. Fase Transisi (Transition Phase) 

Tujuan dari fase ini adalah untuk transisi dari produk perangkat lunak ke 

pengguna akhir. Apabila produk telah di luncurkan kepada pengguna, maka isu-

isu akan muncul dari pengguna. Nantinya isu ini akan digunakan untuk tahap 

perbaikan terhadap produk. Kriteria evaluasi untuk fase transition adalah: 

a. Apakah pengguna merasa puas? 

b. Apakah pembelanjaan actual-resource terhadap  rencana pembelanjaan 

masih tetap diterima? 

 

2.8. Metode Pemograman Berorientasi Objek 

Object Oriented Programming (OOP) atau pemograman berorientasi objek 

adalah suatu cara baru dalam berpikir serta berlogika dalam menghadapi masalah 

masalah yang akan dicoba atau atasi dengan bantuan komputer. Filosofi OOP 

menciptakan sinergi yang luar biasa sepanjang siklus pengembangan perangkat 

lunak (perencanaan, analisis, perancangan dan implementasi) sehingga dapat 

diterapkan pada perancangan sistem  secara umum: menyangkut perangkat lunak, 

perangkat keras, serta sistem informasi secara keseluruhan. (Nugroho, 2002) 

Menurut Satzinger (2010) pengertian Object-Oriented Analysis and Design:  

1. Object-Oriented Analysis (OOA) menjelaskan semua jenis dari objek yang 

melakukan pekerjaan di dalam sistem dan menampilkan apa saja yang 

dibutuhkan oleh usecases untuk menyelesaikan tugas. 

2. Object-Oriented Design (OOD) menjelaskan semua jenis dari objek penting 

untuk komunikasi dengan orang dan alat di dalam sistem, menampilkan 

bagaimana objek berinteraksi untuk menyelesaikan tugas dan menyaring 
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pengertian dari setiap jenis objek sehingga dapat di terapkan dengan bahasa 

dan lingkungan yang spesifik. 

3. Object-Oriented Programming (OOP) menulis kalimat di sebuah bahasa 

program untuk menjelaskan mengenai setiap jenis objek telah lakukan, 

termasuk pesan yang dikirim kepada setiap orang lain. 
 

Keunggulan Berorientasi Objek: 

1. Bekerja yang mendekati kondisi manusia. 

2. Menghasilkan sistem yang dibangun di atas bentuk bentuk antara yang stabil 

dan dengan demikian lebih mampu untuk mengikuti perubahan. 

3. Dapat digunakan tidak hanya pada perancangan perangkat lunak tapi juga 

seluruh  proses pengembangan perangkat lunak. 

4. Mereduksi resiko pengembangan sistem kompleks karena pemaduan terjadi 

menyebar pada siklus kehidupan tidak terjadi dalam sekejab. 

5. Pendekatan ini membantu mengeksploitasi keampuhan bahasa pemograman 

berbasis objek. (Hariyanto, 2004) 

 

2.9. Unified Modelling Language (UML) 

Berdasarkan pendapat dari Nugroho (2012) yang menyatakan bahwa UML 

adalah alat bantu analisis serta perancangan perangkat lunak berbasis objek. 

2.9.1. Pengenalan UML 

Pada perkembangan perangkat lunak, diperlukan bahasa yang digunakan 

untuk memodelkan perangkat lunak yang akan dibuat dan perlu adanya standarisasi 

agar orang di berbagai negara dapat mengerti pemodelan perangkat lunak. Banyak 

orang yang telah membuat bahasa pemodelan pembangunan perangkat lunak sesuai 

dengan teknologi pemrograman yang berkembang pada saat itu. 

2.9.2. Tujuan UML 

Tujuan utama UML diantaranya untuk:  

1. Menyediakan bahasa pemodelan visual yang expressive dan siap pakai untuk 

mengembangkan dan pertukaran model-model yang berarti. 
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2. Menyediakan mekanisme perluasan dan spesialisasi untuk memperluas 

konsep-konsep inti. 

3. Mendukung spesifikasi independen bahasa pemrograman dan proses 

pengembangan tertentu. 

4. Menyediakan basis formal untuk pemahaman bahasa pemodelan. 

5. Mendukung konsep-konsep pengembangan level lebih tinggi seperti 

komponen, kolaborasi, framework dan pattern notasi dalam UML. 

Dalam UML terdapat notasi yang dapat digunakan seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3. Notasi dalam UML 

(Sumber: Rosa dan Salahuddin, 2011) 
 

2.9.3. Diagram UML 

1. Use Case Diagram 

Menurut Satzinger (2010) use case diagram menggambarkan fungsionalitas 

yang diharapkan dari sebuah sistem yang ditekankan adalah apa yang diperbuat 

sistem dan bukan bagaimana sebuah use case merepresentasikan sebuah 

interaksi antara aktor dengan sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan 

tertentu, misalnya login ke sistem, meng-create sebuah daftar belanja dan 

sebagainya. Seorang/sebuah aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin 

yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu, 

dapat dilihat pada Gambar 2.4. 



25 

 

Look up item 

availability

Create new  order

Update order

Customer Order clerk

 

Gambar 2.4. Use Case  

(Sumber: Satzinger, 2010)  

Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram use case pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Simbol Use Case 

Simbol Deskripsi 

Use case 

Nama use case

 

Fungsionalisasi yang disediakan sistem sebagai untit-

unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor, 

biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di 

awal frase name use case. 

Aktor / Actor 

    Nama aktor  
 

Orang, proses atau sistem yang lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan di buat di luar sistem 

yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari 

aktor adalah gambar orang, tetapi aktor belum tentu 

menggunakan orang, biasanya dinyatakan 

menggunakan kata benda di awal frase nama aktor. 

     Asosiasi/Association 

 

Komunikasi antara aktor dan use case yang 

berpartisipasi pada use case atau use case memiliki 

interaksi dengan actor. 

Ekstensi/Extend 

<< extend >> 

 

 

 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case  di mana 

use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri 

walaupun tanpa use case tambahan itu, mirip dengan 

prinsip inheritance pada pemrograman beroriantasi 

objek, biasanya use case tambahan memiliki nama 

depan yang sama dengan use case  yang ditambahakan. 

Generalisasi 

 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi antara dua buah 

use case dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang 

lebih umum dari lainnya. 

Include 

<< include >> 

 

Relasi use case tambahkan ke subuah use case dimana 

use case ditambahkan memerlukan use case ini 

menjalankan fungsinya atau syarat dijalankan use case 

ini. 

(Sumber: Satzinger, 2010) 
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2. Class Diagram 

Menurut Satzinger (2010) Class adalah sebuah spesifikasi yang jika 

diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari 

pengembangan dan desain berorientasi objek. Class menggambarkan keadaan 

(atribut/properti) suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk 

memanipulasi keadaan tersebut (fungsi). Class diagram menggambarkan 

struktur dan deskripsi class, package dan objek beserta hubungan satu sama lain 

seperti containment, pewarisan, asosiasi dan lainnya. Simbol-simbol class 

diagram dapat dilihat pada Tabel 2.4.  

Tabel 2.4. Simbol Class Diagram 

Simbol Deskripsi 

Kelas 

Nama-kelas

+atribut
+operasi ()

 
 

Kelas pada struktur sistem 

Asosiasi/association 
Relasi antar kelas dengan makna umum, asosiasi 

biasanya juga disertai dengan multiplicity 

Generalisasi 

 

Relasi antar kelas dengan makna generalisasi-

spesifikasi (umum-khusus) 

Keberuntung/Dependency 

 

Relasi antar kelas dengan makna ketergantungan antar 

kelas 

Agregasi/aggregation 

 

Relasi antar kelas dengan makna semua bagian 

(Sumber: Satzinger, 2010) 

3. Activity Diagram 

Menurut Satzinger (2010) activity diagram menggambarkan berbagai alir 

aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir 

berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. 

Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin 

terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram merupakan state diagram 

khusus, dimana sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi 

trigger oleh selesainya state sebelumnya (internal processing). Sebuah aktivitas 
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dapat direalisasikan oleh satu use case atau lebih. Untuk mengilustrasikan poses-

proses paralel digunakan titik sinkronisasi yang dapat berupa titik, garis 

horizontal atau vertikal. 

Diagram aktivitas juga banyak digunakan untuk mendefenisikan hal-hal 

sebagi berikut: 

a. Rancangan proses bisnis di mana setiap urutan aktivitas yang digambarkan 

merupakn proses bisnis sistem yang didefenisikan. 

b. Urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem/user interface di mana 

setiap aktivitas di anggap memiliki sebuah rancangan antarmuka tampilan. 

c. Rancangan pengujian di mana setiap aktivitas di anggap memerlukan 

sebuah pengujian yang di perlukan didefenisikan kasus ujiannya. 

Dalam activity diagram terdapat simbol-simbol yang dapat digunakan seperti 

dijelaskan pada Tabel 2.5 berikut: 

Tabel 2.5. Simbol Activity Diagram  

Simbol Deskripsi 

  Status awal 

    

Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram aktivitas 

memilih sebuah status awal. 

  Aktivitas  

aktivitas

 

Aktivitas yang dilakukan sistem aktivitas biasanya di 

awali dengan kata kerja 

  Percabangan / decision 

   

Asosiasi percabangan dimana ada pilihan aktivitas lebih 

dari 

  Penggabungan / join 

   

Asosiasi penggabungan dimana lebih satu aktivitas 

digabung menjadi satu 

  Status akhir 

   

Status akhir yang dilakukan sistem sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah status akhir 

     (Sumber: Satzinger, 2010) 

4. Sequence Diagram 

Menurut (Rosa, 2011) mengatakan bahwa sequence diagram 

menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu 

hidup objek dan message yang dikirim dan diterima antar objek. Simbol-simbol 

yang terdapat dalam sequence diagram dapat dilihat pada Tabel 2.6. 
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     Tabel 2.6. Simbol Sequence Diagram 

Simbol Deskripsi 

Aktor 

    Nama aktor
 

Orang, proses atau sistem yang lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem 

yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari 

aktor adalah gambar orang, tetapi aktor belum tentu 

menggunakan orang; biasanya dinyatakan 

menggunakan kata benda di awal frase nama aktor. 

Garis hidup/lifeline 

 

Menyatakan hidup suatu objek. 

Objek  

Nama objek : nama kelas

 

Menyatakan objek yang berinteraksi pesan. 

Waktu aktif 

 

Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan berinteraksi 

pesan. 

Pesan tipe create 

   <<create>> 

 

Objek yang lain, arah panah mengarah pada objek yang 

dibuat. 

(Sumber: Rosa, 2011) 

2.10. Emulator 

Emulator adalah sebuah program/aplikasi untuk menjalankan aplikasi 

perangkat lain di dalam komputer. Contohnya seperti emulator PS yaitu aplikasi 

untuk menjalankan game play station di dalam komputer kita. Tujuannya jelas, 

untuk mencicipi sebuah aplikasi yang hanya bisa berjalan di sebuah perangkat tanpa 

harus memiliki perangkat tersebut. (Ghazali, 2015) Berikut dapat di lihat pada 

Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5. Emulator Android 

(Sumber: Ghazali, 2015) 
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2.11. Black Box Testing 

Black box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang 

dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi data uji dan memeriksa fungsional dari 

perangkat lunak. 

Waspodo (2015) pada jenis pengujian ini, perangkat lunak ini memenuhi 

persyaratan fungsional. Pengujian dilakukan dalam bentuk tertulis untuk 

memeriksa apakah aplikasi berjalan seperti yang diharapkan. Pengujian ini meliputi 

seberapa baik sistem melaksanakan fungsinya, termasuk perintah perintah 

pengguna, manipulasi data, jenis jenis fungsi, proses pengguna layar dan integrasi.  

1. Cakupan Pengujian 

Cakupan pengujian yang dilakukan pada Black box testing adalah perihal 

pengujian interface dan form validation. Pengujian interface adalah pengujian 

yang dilakukan secara langsung terhadap desain interface yang dibuat pada 

sistem. 

2. Tujuan Pengujian 

Tujuan yang diharapkan dalam melakukan Blackbox Testing adalah dapat 

membuat desain yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengujian dapat 

dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang fungsional 

program melalui kuesioner  

2.12. User Acceptance Test (UAT) 

UAT termasuk pengujian bahwa aplikasi web mendukung kebutuhan dan 

proses bisnis. Gagasan utama dalam pengujian penerimaan pengguna (atau validasi 

proses bisnis) adalah memastikan bahwa produk akhir mendukung kebutuhan 

pengguna. Untuk aplikasi bisnis, ini berarti pengujian agar sistem memungkinkan 

pengguna melakukan bisnis dengan benar dan efisien. Untuk aplikasi pribadi, ini 

berarti pengguna bisa mendapatkan informasi atau layanan yang mereka butuhkan 

dari situs web secara efisien. Tahapan UAT menurut (Perry, 2006) yaitu: 

1. Mendefenisikan kriteria penerimaan.  

2. Mengembangkan rencana pengujian.  

3. Tahap selanjutnya adalah melaksanakan pengujian.  
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4. Mengembangkan keputusan penerimaan berdasarkan hasil pengujian.  

5. Menandatangani hasil pengujian. 

UAT adalah proses untuk mendapatkan konfirmasi bahwa sebuah sistem 

memenuhi persyaratan yang disepakati. UAT adalah proses pengujian oleh user dan 

menghasilkan dokumen untuk dijadikan bukti bahwa aplikasi yang dikembangkan 

dapat diterima user dan hasil pengujiannya dianggap memenuhi kebutuhan 

pengguna (Mutiara, 2014). Dalam pengujian UAT ini berisi pernyataan seputar 

sistem yang dirancang serta informasi yang terdapat dalam sistem. Indikator yang 

digunakan untuk kuisioner yaitu: 

1. Tampilan antar muka aplikasi 

2. Kemampuan aplikasi dalam menampilkan informasi 

3. Kemampuan aplikasi dalam mengelola data 

Irsyad (2015) dalam penelitiannya menggunakan kategori penilaian dalam 

kuisioner pengujian UAT sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju 

(TS), Kurang Setuju (KS), Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS).  

2.13. Profil Koran Riau Net 

KORANRIAU.NET adalah media online yang berbentuk website berita, 

kehadiranya untuk menjawab kebutuhan orang tentang informasi/berita atau 

peristiwa terkini yang tercepat, akurat serta aktual dan bisa dilihat kapan saja dan 

dimana saja. Rangkaian berita yang disajikan oleh koranriau.net ini antara lain 

berita hukum, politik hingga sosial budaya tentang Riau.  

 

2.13.1. Redaksi Koran Riau Net 

Redaksi Koran Riau terdiri dari direktur utama hingga liputan daerah. Adapun 

susunan redaksi Koran Riau Net dapat dilihat pada Gambar 2.6. 
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   STRUKTUR ORGANISASI KORAN RIAU NET 

 

Gambar 2.6. Struktur Organisasi Koran Riau Net 

(Sumber: Koran Riau Net) 

1. Komisaris: Prof. Yusmar Yusuf, Eddy Akhmad RM, Tengku Zulmizan 

Assegaf, Zainal Arifin 

2. Direktur utama: Eddy Akhmad RM 

3. Penanggung jawab/pimpinan umum/pimpinan perusahaan/ pimpinan 

redaksi: Eddy Akhmad RM 

4. Wakil pimpinan perusahaan: Fara Merian Sari 

5. Wakil pimpinan redaksi: Wahyu Abdillah 

6. IT: Asep Nurjaman 

7. Dewan redaksi: Eddy Akhmad RM, Zainal Arifin Husein, Wahyu Abdillah, 

Asep Nurjaman, Yusri Ardi 

8. Sekretaris redaksi: Angelita Resmi, SE 

9. Redaktur: Yusri Ardi 

10. Wartawan: Akhmad Tasliem, Desma Yunita, Syafi’i Manas, M Yusuf, 

Abdullah Sani 

Pemimpin 

Perusahaan 

Eddy Akhmad RM 

Pemimpin Umum 
EDDY AKHMAD 

RM 

Pimpinan Redaksi 

Eddy Akhmad RM 

IT Manager 

Asep Nurjaman 

Wakil Pemimpin 

Redaksi 

Wahyu Abdillah 

Redaktur Pelaksana 

Zainal Arifin Husein 

Keuangan 

Fara Merian Sari 

Iklan dan 

Pemasaran 

Rio Indra 

Prasetya 

Sekretaris 

Redaksi  

Angelita Resmi 

Reporter 
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11. Liputan daerah: S. Zainah (Siak), S. Nababan, Zuhdi, Jason Sandroman 

(Inhu), Fathurrohman (Inhil), Irfan Avelin (Pelalawan), Sapri 

(Bagansiapiapi), Martius Rahmad (Kampar), J. Siahaan (Dumai), Suhendi 

(Kuansing), Junaidi (Bengkalis), Yahya S (Siak Kecil, Bukit Batu, Pakning), 

Fitri Amalia (Duri). 

12. Perwakilan Jakarta: Erdemansyah, Seprizal 

13. Kabag iklan: Rio Indra Prasetya, S.Sos 

14. Kabag keuangan: Fara Merian Sari 

15. Kuasa hukum/ombudsman: Azwar, HM, SH, Nasaruddin, SH 

 

2.13.2. Alur Informasi Koran Riau Net 

1. Wartawan meliput berita dan mengirimkan berita lewat email. 

2. Koordinator liputan memberikan berita kepada editor. 

3. Editor mengedit berita yang diberikan oleh koordinator liputan, setelah berita 

selesai diedit, editor memberikan berita kepada wapimred/pimred. 

4. Wapimred/pimred menerima berita dari editor dan memeriksa berita dan 

menyetujui berita kemudian memberikan berita kepada operator website. 

 

2.13.3. Fitur Pada Koran Riau Net 

Website koranriau.net memiliki 11 (sebelas) fitur untuk memudahkan 

masyarakat dalam memperoleh informasi atau berita mengenai Riau yang ada di 

dalamnya. Adapun layanan informasi yang diberikan tersebut meliputi: 

1. Fitur sampena daerah, berisikan berita mengenai Riau berdasarkan kategori 

kota. Adapun kategori kota yang ada didalam sampena ialah kota Meranti, 

Kampar, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Dumai, 

Siak, Pelalawan, Pekanbaru, Kuantan Singingi dan Bengkalis. 

2. Fitur nasional, berisikan berita yang ada di indonesia. 

3. Fitur advertorial, berisikan berita mengenai Riau yang bertujuan untuk 

mempromosikan kegiatan disetiap daerah yang ad di Riau. 

4. Fitur hiburan, berisi informasi mengenai hiburan yang ada di Riau. 

5. Fitur tabiat jantan, berisikan berita mengenai kriminalitas terhadap wanita. 

6. Fitur hukum, berisikan berita mengenai pelanggaran terhadap hukum. 
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7. Fitur olahraga, berisikan berita mengenai olahraga yang ada di Riau. 

8. Fitur opini, berisikan berita mengenai opini masyarakat mengenai peristiwa 

atau kejadian yang ada di Riau. 

9. Fitur pendidikan, berisikan berita pendidikan yang ada di Riau. 

10. Fitur politik, berisikan berta mengenai politik yang ada di Riau. 

11. Fitur sosbud, fitur sosbud adalah fitur yang menyajikan berita mengenai sosial 

budaya yang ada di  Riau. 

 

2.16.1. Tampilan Website koranriau.net 

Tampilan website koranriau.net dapat dilihat dari menu-menu dibawah ini: 

1. Tampilan Home  

Pada tampilan home website terlihat menu Riau, nasional, advertorial, hiburan, 

tabiat jantan, hukum, olahraga dan sampena daerah dapat dilihat pada Gambar 

2.7.      

 
Gambar 2.7. Tampilan Home Website  

(Sumber: http://www.koranriau.net) 

 

http://www.koranriau.net/
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2. Tampilan Menu Riau 

Pada tampilan menu Riau ini berisikan informasi mengenai seputar Riau dapat 

dilihat pada Gambar 2.8. 

 
Gambar 2.8. Tampilan Menu Riau  

(Sumber: http://www.koranriau.net/berita/riau/) 

3. Tampilan Menu Berita Lengkap 

Berisikan berita lengkap yang bertujuan untuk memberikan berita lengkap bagi 

pembaca dapat dilihat pada Gambar 2.9. 

 
Gambar 2.9. Tampilan berita lengkap  

(Sumber:http://www.koranriau.net) 
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2.14. Pustaka yang Terkait Dengan Penelitan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan 

beberapa hasil penelitan terdahulu oleh peneliti yang pernah penulis baca 

diantaranya:  

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau yaitu Ermawati dengan judul rancang bangun aplikasi reader 

koran online berbasis client-server pada sistem operasi android. Pada penelitian 

tersebut menjelaskan tentang aplikasi koran online pada perangkat PC (personal 

computer) yang memerlukan penggunaan browser, aplikasi reader koran online 

akan memberikan kemudahan pengaksesan, karena browser tidak diperlukan lagi 

dalam pengaksesan berita. 

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Stikubank 

(UNISBANK) Semaraang yaitu Budi Santoso dengan judul aplikasi portal majalah 

cyber media berbasis android (Studi kasus: majalah cyber media internet club 

UNISBANK semarang) pada penelitian tersebut menjelaskan tentang aplikasi 

portal majalah cyber media berbasis android akan mempermudah menyampaikan 

suatu kabar dalam waktu yang singkat. Kemudahan dalam mengakses majalah via 

mobile juga akan menjadi salah satu keunggulan aplikasi. 

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mahasiswa  Universitas  Advent  Indonesia 

yaitu David Charles Emor dengan judul perancangan aplikasi buletin news and 

views pada smartphone berbasis android. Pada penelitian tersebut menjelasakan 

tentang aplikasi UNAI news and views merupakan bulletin mingguan yang di 

terbitkan oleh Public Relation UNAI guna menyampaikan informasi dan kejadian- 

kejadian yang terjadi. Saat ini pengguna mengakses UNAI news and views melalui 

web browser sehingga memerlukan dukungan komputer. Untuk itu perlu di 

lakukan pengembangan kearah aplikasi mobile yang dapat mempermudah 

pengguna dalam pengaksesan. 

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mahasiswa  STMIK  Jakarta  STI&K  yaitu 

Raden Budiarto Hadi Prakoso dengan judul pembuatan aplikasi E-News 

Kompas.com pada perangkat mobile berbasis sistem operasi android. Dari 

penelitian tersebut menjelaskan tentang aplikasi yang menggunakan teknologi 
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really simple sindication (RSS) yang dapat menayangkan informasi dan berita 

yang ada di situs kompas.com secara real time ke dalam perangkat mobile dengan 

sistem operasi berbasis android. Sehingga pengguna mendapatkan informasi yang 

akurat, ekonomis, cepat, tepat, serta mudah mendapatkannya. 

Perbedaan Antara Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ermawati dengan judul rancang 

bangun aplikasi reader koran online berbasis client-server pada sistem operasi 

android. Pada penelitian ini hanya membahas menampilakan berita (Views). 

metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah metode prototype 

dan dalam pembuatan aplikasi penelitian ini menggunakan android. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budi Santoso dengan judul aplikasi 

portal majalah cyber media berbasis android (Studi kasus: majalah cyber media 

internet club UNISBANK Semarang) Pada penelitian ini hanya membahas 

menampilakan berita dan download and views pada majalah Cyber Media. Metode 

yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah metode prototype dan dalam 

pembuatan aplikasi penelitian ini menggunakan android. 

Penelitian  terdahulu yang dilakukan oleh David Charles Emor  dengan judul 

perancangan aplikasi buletin news and views pada smartphone berbasis android 

hanya membahas tentang suatu majalah dapat di lihat dan di download. Metode 

yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah metode prototype, dan dalam 

pembuatan aplikasinya menggunakan aplikasi pemprograman java dan J2ME. 

Penelitian    terdahulu  yang dilakukan  oleh  Budiarto  Hadi  Prakoso  dengan 

judul pembuatan aplikasi E-News Kompas.com pada perangkat mobile berbasis 

sistem operasi android. Pada penelitian ini hanya membahas menampilkan berita 

dengan RSS. Metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini adalah metode 

prototype, dan dalam pembuatan aplikasinya menggunakan Andorid. 

Penelitian Tugas Akhir yang dilakukan oleh Dedi Irawan dengan judul 

rancang bangun aplikasi berita koran riau net berbasis android (Studi Kasus: 

Website Koranriau.net) pada penelitian ini membahas menampilakan berita, share 

berita dan komentar berita pada website Koranriau.net. Metode yang digunakan 

dalam pembuatan aplikasi ini adalah metode Rational Unified Process (RUP) dan 
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dalam pembuatan aplikasi penelitian melakukan pengembangan pada platfrom 

android. Dalam pembuatan aplikasi menggunakan pemprograman java. 

 


