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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Saat ini, kebutuhan masyarakat akan informasi sangat tinggi. Teknologi 

membuat masyarakat dapat mencari apapun yang mereka butuhkan. Berbagai 

macam aspek kehidupan maupun pembelajaran masyarakat dapat dipelajari 

melalui internet, tidak hanya melalui interaksi dengan orang lain. Banyak sekali 

informasi yang akan bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk masyarakat. Salah 

satunya mengenai kesuksesan dalam berwirausaha (entrepreneurship) maupun 

kesuksesan dalam bidang profesi kerja yang dijalani dapat menjadi contoh baik 

dalam masyarakat. 

 Di Indonesia sendiri, sudah banyak portal – portal media online yang 

menyediakan informasi untuk masyarakat. Namun, jarang sekali ada media 

informasi online yang fokus menyediakan konten informasi mengenai bidang 

profesional dan entrepreneurship sebagai media pembelajaran masyarakat untuk 

menciptakan generasi baru di bidang profesional dan entrepreneurship di 

Indonesia. 

 CV Wacky Media melihat potensi tersebut sebagai peluang untuk berbagi 

ilmu sesuai dengan bidang tersebut. Namun, CV Wacky Media belum bisa 

mewujudkannya karena terhalang kesibukan perusahaan sebagai software house 

yang membuat aplikasi untuk pelanggan. Dari permasalahan tersebut, penulis 

akan membuat aplikasi Website Bincang Santai yang nantinya dapat digunakan 

sebagai media publikasi online pada CV Wacky Media Surabaya dan juga sebagai 
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media informasi mengenai bidang Profesional dan Entrepreneurship yang dapat 

diakses oleh pengguna.   

1.2. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

yang terjadi. Diantaranya: 

1. Bagaimana mendesain aplikasi yang dapat digunakan sebagai media 

publikasi informasi mengenai bidang profesional dan entrepreneurship? 

2. Bagaimana membangun aplikasi yang dapat menampilkan informasi yang 

telah dipublikasikan agar dapat diakses oleh pengguna? 

1.3. Batasan Masalah 

  Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka, 

ditetapkan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi dibuat berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman 

Hyper Text Markup Language (HTML), Hyper Text Preprocessor (PHP), 

Cascading Style Sheet (CSS) dengan database MySQL yang diolah 

menggunakan aplikasi HeidiSQL serta menggunakan web framework 

CodeIgniter serta hanya mencakup pembuatan artikel, user, serta pembuatan 

laporan. 

2. Objek Penelitian adalah CV Wacky Media Surabaya. 

3. Isi konten dalam aplikasi web Bincang Santai hanya mencakup pada 

pembahasan mengenai entrepreneurship dan bidang profesional. 

4. Aplikasi hanya memuat konten yang diterbitkan oleh penulis tanpa 

ditambahkan kolom komentar. 
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1.4. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai pada pembuatan solusi ini adalah merancang 

dan membangun Aplikasi Website Bincang Santai pada CV Wacky Media 

Surabaya. 

1.5. Manfaat 

  Manfaat yang ingin dicapai dalam proses pembuatan Aplikasi Website 

Bincang Santai ini adalah: 

1. Menghasilkan aplikasi yang dapat menjadi sumber informasi terbaru, paling 

terpercaya di bidang profesional dan entrepreneur. 

2. Memberikan inspirasi kepada pengguna yang mengakses aplikasi melalui 

informasi yang disampaikan dalam aplikasi. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap masalah yang dibahas, 

maka sistematika penulisan dibagi kedalam beberapa bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari CV. Wacky Media 

Surabaya, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan yang ingin 

dicapai, manfaat yang diperoleh dari pembuatan aplikasi, serta 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan tentang CV. Wacky Media, mulai dari visi dan 

misi perusahaan, sejarah, dan struktur organisasi. 

 
BAB III TINJAUAN PUSTAKA 
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Bab ini menjelaskan tentang teori – teori yang berhubungan dengan 

kerja praktik yang dilakukan dan menjadi acuan dalam 

penyelesaian masalah yang dihadapi. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang langkah – langkah yang dilakukan 

dalam pembuatan sistem yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah yang terdiri dari pembahasan desain input, 

proses, dan output dari sistem. Pada bab ini juga dijelaskan 

mengenai implementasi dari perancangan yang telah dilakukan 

dalam pembuatan aplikasi Website Bincang Santai pada CV. 

Wacky Media Surabaya. 

 

BAB V PENUTUP 

 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari pembuatan aplikasi 

Bincang Santai pada CV. Wacky Media Surabaya terkait dengan 

permasalahan, tujuan, dan manfaat, beserta saran -  saran yang 

bermanfaat untuk pengembangan aplikasi Web Bincang Santai 

pada CV. Wacky Media Surabaya. 


