
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

UIN Suska Riau yang dahulunya merupakan IAIN Susqa beralamat di Jalan 

HR Soebrantas Km 15 Panam Pekanbaru, merupakan sebuah Universitas Islam 

Negri yang telah berdiri sejak tahun 1970. UIN Suska Riau mempuyai 8 Fakultas 

dan 39 Program Studi (Hidayat, 2012). Sebagai salah satu lembaga pendidikan UIN 

SUSKA Riau juga memiliki beberapa beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

seperti Sanggar Latah Tuah, pramuka, sanggar kasimiah, kops sukarela palang 

merah Indonesia, mahasiswa pecinta alam, lembaga dakwah kampus, forum kajian 

islam intensif, himpunan seni silat, koperasi mahasiswa, Lembaga Pers Mahasiswa 

Gagasan dan lain sebagainya. 

Gagasan adalah sebuah lembaga pemberitaan sekitar kampus Universitas 

Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang didirikan pada 14 Desember 1993 yang 

beralamat di Komleks Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) UIN SUSKA 

Riau Kampus II Raja Ali Haji, Jl. HR. Soebrantas KM. 15. Gagasan  hadir sebagai 

wadah untuk mengembangkan budaya menulis di Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Sulthan Sjarif Qosim Pekanbaru kala itu. Lahirnya Gagasan memberikan 

angin segar bagi para aktivis untuk menyuarakan kegelisahan mereka terhadap 

permasalahan kampus dan nasional. Hingga kini Gagasan berusaha untuk 

mempertahankan cita-cita pendirinya dan terus berbenah sebagai wadah menyua 

rakan warga akademik IAIN yang saat ini telah menjadi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA). 

Sebagai lembaga pers mahasiswa UIN SUSKA, Gagasan memiliki tugas 

mencari berita sekitar kampus guna untuk penerbitan berita dalam bentuk majalah 

dan web. Dalam proses penerbitan sebuah majalah, sebelumnya wartawan mencari 

dan mengumpulkan berita mengenai lingkungan kampus, setelah berita terkumpul 

dari wartawan, maka berita tersebut akan dirapatkan setiap bulannya guna 

penyeleksian kelayakan berita, selanjutnya, berita akan dikirim ke redaktur untuk 

perbaikan penulisan serta penyusunan berita yang siap untuk dicetak dalam bentuk 
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majalah. Gagasan juga memiliki web berita online http://gagasanonline.com/ 

adapun konten yang dimuat pada web adalah berita, opini, iklan dan isu-isu terbaru 

seputaran kampus, adapun proses pemuatan konten-konten pada web dilakukan 

setiap harinya,  

Dalam proses percetakan majalah, Gagasan hanya memperoleh pendapatan 

dari periklanan yang dimuat pada majalah cetak, dan dari beberapa bantuan donator 

seperti alumni gagasan dan rektorat selaku donatur utama yang mengharuskan 

gagasan membuat proposal bantuan. Pencairan dana yang memakan waktu kurang 

lebih 1 bulan, dapat menghambat atau memperlambat waktu penerbitan majalah 

cetak. Pencairan dana yang didapat tidak hanya dipergunakan dalam percetakan 

majalah, tetapi juga akan digunakan sebagai dana pembelian peralatan, 

kelengkapan serta biaya perbaikannya.  

Setelah pencairan dana, pihak Gagasan akan melakukan percetakan majalah 

sebanyak 1000 eksemplar lalu disebar luaskan ke seluruh fakultas secara gratis. 

Hingga Desember 2017 Gagasan telah memproduksi 110 edisi majalah, gagasan 

menerbitkan majalah 1 edisi dalam 2 bulan. Sedangkan untuk web berita-berita 

yang terkumpul akan diseleksi dan diterbitkan pada web gagasan setiap minggunya. 

Adapun konten yang terdapat pada web gagasan tersebut hanya berisi tentang berita 

sekitaran kampus. Berbeda dengan majalah yang berisi tentang, berita, opini, 

biodata, hiburan serta pengetahuan. Hal ini disampaikan oleh Al Hafiz Yunas 

jabatan demisioner pimpinan umum. 

Selama proses kegiatan yang berjalan terjadi beberapa permasalahan yang 

mengakibatkan kinerja kerja pada gagasan mengalami penurunan, diantaranya 

adalah besarnya biaya percetakan membuat gagasan kesulitan untuk memproduksi 

majalah, sehingga penyebaran majalah hanya difokuskan kesetiap Fakultas atau 

perpustakaan yang ada pada tiap Fakultas. Dengan itu masyarakat kampus akan 

kesulitan dalam memperoleh majalah dan akan berpengaruh pada tingkat minat 

baca masyarakat kampus terhadap majalah gagasan, 

Sesuai uraian masalah diatas, diperlukannya sebuah sistem informasi E-

Magazine berbasis Android yang mampu memudahkan gagasan dalam penerbitan 

dan pengelolaan berita serta Informasi majalah secara online, sekaligus tanpa harus 

http://gagasanonline.com/


 
 

3 
 

mengeluarkan biaya percetakan. Dengan menggunakan Android Gagasan dapat 

mengunggah berita yang lebih aktual tanpa menuggu proses percetakan majalah 

yang sekali dalam 2 bulan, sehingga mampu meningkatkan minat baca dan 

memberi kemudahan bagi pengguna dalam mengakses berita dan informasi sekitar 

kampus kapanpun dan dimanapun. Sistem juga memberi kemudahan bagi setiap 

organisasi dalam kampus untuk memberi berita dan informasi sekitar permasalahan 

serta kegiatan dalam organisasi  kampus. 

(Sangian dkk, 2014) telah melakukan penelitian tentang Rancang Bangun E-

Magazine Universitas Sam Ratulangi, dari penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sistem informasi E-Magazine sangat membantu dan mempermudah dalam 

pengolahan informasi serta meminimalisir biaya dalam percetakan majalah. 

Sehingga dengan aplikasi ini juga nantinya dapat menambah minat baca masyarakat 

kampus. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian 

ini berbasis Android sedangakan yang sebelumya berbasis web. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil judul penelitian yaitu “Sistem 

Informasi E-Magazine Berbasis Android Pada Lembaga Pers Mahasiswa 

Gagasan UIN SUSKA Riau” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarrkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan masalah yaitu “Bagaimana Membangun Sistem Informasi E-Magazine 

Berbasis Android  Pada Lembaga Pers Mahasiswa Gagasan UIN SUSKA Riau” 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang akan dibuat  pada tugas akhir ini adalah : 

1. Sistem yang akan dibangun fokus mengelola data majalah dan informasi 

seperti data pembaca, data laporan dan informasi lainya. 

2. User dari sistem ini adalah pengunjung, admin dan pimpinan 

3. Menggunakan 4 diagram UML (Unified Modelling Language ) yakni, 

usecase diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class 

diagram. 
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4. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode Waterfall. 

Tahapan yang dilakukan adalah analisys, design, coding, dan testing 

5. Metode Perancangan sistem menggunakan object oriented analyst and 

design (OOAD). 

6. Basis data yang digunakan adalah Mysql, Android Studio untuk 

pengembangan sistem yang dibuat, java sebagai bahasa pemrograman. 

7. Aplikasi Android ini dibuat dengan Build APK Webview 

8. Pengujian Sistem menggunakan Black Box Testing. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian tugas akhir ini adalah merancang sebuah sistem 

informasi E-Magazine berbasis Android untuk membantu gagasan  dalam 

penerbitan dan pengelolaan berita dan informasi majalah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun mamfaat dari penelitian yang dilakukan pada gagasan adalah dapat 

mempermudah proses penerbitan, pengelolaan berita dan informasi majalah serta 

memaksimalkan penyebaran majalah keseluruh masyarakat uin suska riau dengan 

menggunakan Sistem Informasi E-Magazine Berbasis Android 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir dibagi menjadi enam bab. Berikut 

penjelasan tentang masing-masing bab: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang dasar teori yang mendukung masalah yang sedang dikaji, 

antara lain pengertian sistem informasi,  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang tahapan-tahapan penelitian, dimulai dari studi 
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pendahuluan, tahapan pengumpulan data, analisa sistem informasi  

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang analisa sistem berjalan serta perancangan sistem usulan 

BAB V  TESTING 

Bab ini berisi hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap sistem 

informasi E-Magazine Berbasis Android. 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil laporan penelitian tugas akhir dan 

saran agar penerapan sistem informasi E-Magazine ini dapat 

dikembangkan lagi untuk penelitian selanjutnya. 
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