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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat membuat 

kebutuhan akan informasi yang akurat, tepat, dan terkini semakin dibutuhkan. Hal 

ini mendorong masyarakat dan instansi untuk memanfaatkan teknologi informasi 

tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini dibidang 

pelayanan jasa dari tingkat menengah maupun tingkat atas telah menggunakan 

teknologi informasi untuk mendukung kegiatan usahanya dalam melakukan 

pengolahan data, dimana data merupakan aset penting dalam menghadapi 

persaingan di dunia bisnis sekarang ini.  

Pada bidang pelayanan jasa media cetak, terjadi persaingan ketat seiring 

dengan meningkatnya jumlah dan variasi media cetak, seperti surat kabar harian, 

surat kabar mingguan, tabloid, majalah dan sebagainya. Salah satu jenis media 

cetak yang tingkat persaingannya paling ketat adalah surat kabar harian, di mana 

saat ini terdapat banyak penerbit surat kabar harian baik yang berskala lokal 

maupun nasional. Oleh sebab itu, setiap perusahaan surat kabar harian berusaha 

untuk mempertahankan konsumen yang telah ada dan memperoleh konsumen 

sebanyak mungkin dengan berbagai macam cara. 

PT Rakyat Pos adalah pengelola surat kabar Harian Pagi Rakyat Pos 

berdasarkan SIUP nomor 503/294-PB/PERINDAGKOP-UMKM/VI/2009 

perusahaan ini bergerak dalam bidang penerbitan surat kabar harian di Kota 

Pangkalpinang. Dalam kegiatan usahanya sehari-hari selalu menjaga kualitas surat 

kabarnya dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen 

merupakan hal mutlak bagi perusahaan ini. Permasalahan yang terjadi saat ini 

adalah masalah pendataan data pelanggan, transaksi pemesanan dan transaksi 

pembayaran yang masih terdapat kesalahan dalam pencatatan data. Mengelola 

data pelanggan tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah mengingat 

banyaknya data yang ada hanya berbentuk arsip tertulis baik dalam bentuk buku 
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ataupun faktur, selain itu keterlambatan dalam pembuatan laporan sering terjadi 

dikarenakan kesulitan dalam pencarian dan pengolahan data yang hanya dengan 

cara sederhana. 

Masalah tersebut dapat diatasi dengan melakukan pembenahan pada bagian 

administrasi manajemen distribusi yang merupakan salah satu alat bantu 

pengolahan data atau informasi dengan menggunakan komputer yang berkaitan 

erat dengan sistem distribusi. Sistem ini sangat berguna dalam membantu 

pengolahan, analisa dan penyajian data serta informasi dari pendistribusian 

sehingga diharapkan dapat mempermudah karyawan Harian Pagi Rakyat Pos 

dalam mengolah data transaksi penjualan serta menghemat waktu dalam membuat 

laporan penjualan koran untuk pimpinan. Berdasarkan latar belakang masalah 

tersebut, penulis tertarik untuk membangun sebuah aplikasi berjudul “ANALISIS 

DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI DAN 

DISTRIBUSI PENJUALAN KORAN BERBASIS WEBSITE PADA 

HARIAN PAGI RAKYAT POS KOTA PANGKALPINANG”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dapat ditemukan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem informasi 

administrasi dan distribusi penjualan koran pada Harian Pagi Rakyat Pos 

Kota Pangkalpinang ? 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan aplikasi sistem informasi 

administrasi dan distribusi penjualan koran dengan menggunakan model 

waterfall ? 

3. Bagaimana merancang suatu sistem informasi yang berorientasi objek 

dengan Unified Modelling Language (UML) ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dibuat 

batasan masalah agar pembahasan lebih terarah, maka penelitian ini terdapat 

pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan pada bagian sirkulasi administrasi dan distribusi 

surat kabar Harian Pagi Rakyat Pos Kota Pangkalpinang. 

2. Data-data yang digunakan antara lain, yaitu data pelanggan, data koran, 

data pemesanan, data pembayaran, data retur dan data pengirim. 

3. Data jumlah permintaan pelanggan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data bulan Januari-April 2017. 

4. Penulis pada model waterfall tidak membahas tahap pengujian dan tahap 

pemeliharaan. 

5. Penulis tidak membahas keamanan sistem informasi dan level 

administrator. 

6. Penulis tidak membahas retur dan pembayaran. 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Model pengembangan perangkat lunak dengan waterfall 

Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat 

lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan 

kemajuan sistem pada seluruh tahapan analisis, desain, kode, pengujian, 

dan pemeliharan sehingga sistem administrasi dan distribusi penjualan 

koran ini akan dikembangkan lebih cepat dan teroganisir dari pada 

metode tradisional. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam Model 

waterfall yaitu : 

a. Tahap Analisis kebutuhan perangkat lunak 

b. Tahap Desain 

c. Tahap Pembuatan Kode Program 

d. Tahap Pengujian 
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e. Tahap Pemeliharaan 

2. Metode berorientasi objek 

Merupakan suatu metode objek yang menangkap struktur statis dari 

sistem dengan menggambarkan objek yang berada dalam sistem 

tersebut. Metode berorientasi objek lebih mendekati kearah yang lebih 

nyata, dan dilengkapi dengan penyajian grafis dari sistem yang 

bermanfaat untuk berkomunikasi dengan pengguna dan pembuatan 

dokumentasi struktur dari sistem. 

3. Tools 

Tools yang digunakan pada pembuatan sistem ini yaitu dengan 

UML(Unified Modelling Language): activity diagram, use case 

diagram, package diagram, class diagram, deployment diagram dan 

sequence diagram. 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah: 

1. Membangun sebuah aplikasi sistem informasi untuk mengelola data 

administrasi dan distribusi penjualan Koran pada Harian Pagi Rakyat 

Pos Kota Pangkalpinang. 

2. Dapat menghasilkan suatu laporan pengelolaan administrasi dan 

distribusi penjualan koran secara rinci dan akurat. 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat mendukung kinerja karyawan dan efisiensi kerja dalam 

mengawasi dan mengevaluasi khususnya dalam hal pendistribusian 

koran Harian Pagi Rakyat Pos Kota Pangkalpinang. 

2. Membantu bagian administrasi dan distribusi dalam melakukan proses 

pendataan yang tepat dan akurat sehingga dapat menjangkau seluruh 

sistem pendistribusian. 

3. Menyediakan informasi yang berguna bagi kelancaran administrasi data 

pelanggan koran, pemesanan koran, pengirim koran, dan data koran 

sehingga dapat terkoodinir dengan baik. 
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4. Untuk memperkecil resiko hilangnya data dari hal yang tidak diinginkan 

karena pada aplikasi akan dibuatkan login user.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai Latar belakang, Perumusan 

masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat penulisan, Metode 

Penelitian yang dilakukan, dan Sistematika Penulisan laporan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan 

dengan topik yang diangkat, teori-teori mengenai model, metode, 

dan tools yang digunakan, teknik analisis yang digunakan, serta 

teori yang berhubungan dengan bahasa pemrograman yang 

digunakan dalam membangun sistem ini. 

  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai model pengembangan sistem yang 

digunakan, metode pengembangan sistem dan alat bantu 

pengembangan sistem yang digunakan, yaitu: UML(Unified 

Modelling Language): activity diagram, use case diagram, 

package diagram, class diagram, deployment diagram dan 

sequence diagram. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini penulis akan menguraikan tentang struktur organisasi, 

tugas dan wewenang di Harian Pagi Rakyat Pos Kota 

Pangkalpinang, analisa sistem berjalan,yaitu: proses bisnis, activity 

diagram, analisa keluaran pada sistem berjalan, analisa masukan 
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pada sistem yang berjalan, identifikasi kebutuhan, use case 

diagram, deskripsi use case, perancangan sistem, yaitu: rancangan 

basis data berupa Entity Relationship Diagram (ERD), transformasi 

Logical Record Stucture (LRS) ke Entity Relationship Diagram 

(ERD), Logical Record Structure (LRS), Spesifikasi Basis Data, 

rancangan layar, sequence diagram, class diagram, deployment 

diagram. 

 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan serta  saran–saran atas apa 

yang telah penulis bahas pada bab – bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


