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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Radar Surabaya merupakan salah satu koran berita yang ada di kota 

Surabaya yang beralamat di Lantai IV Graha Pena, Jl. Ahmad Yani 88 Surabaya, 

anak perusahaan Jawa Pos Surabaya. Dalam proses penyampaian berita secara 

online Radar Surabaya masi menggunakan web yang tergolong masih kurang 

maksimal yaitu hanya sebatas menampilkan koran hari ini. Seiring 

berkembangnya teknologi informasi, hal ini tentu saja menjadi kurang efektif 

karena teknologi informasi sudah banyak dimanfaatkan oleh media-media masa 

lain untuk mendukung proses penyampian berita secara online. Salah satu 

teknologi yang sudah banyak digunakan oleh media masa untuk proses 

penyampaian berita yaitu internet. Dengan pesatnya pengguna internet dari tahun 

ke tahun maka tidak dapat dipungkiri bahwa internet menjadi salah satu bagian 

penting manusia dalam bertukar informasi. 

Oleh karena itu, untuk dapat mengikuti perkembangan pesatnya teknologi 

informasi dan memenuhi harapan dari segenap redaksi koran Radar Surabaya 

maka penulis membangun sebuah website Radar Surabaya yang berisi tentang 

profil, pasang iklan, dan menu pendaftaran user baru yang nantinya tambahan 

fitur ini akan mempermudah admin dalam melihat seberapa besar minat user atau 

pengguna untuk masuk ke website. Sehingga dengan adanya website ini, 

diharapkan dapat membantu Radar Surabaya untuk memberikan informasi berita 
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dan juga dapat meningkatkan kualitas Radar Surabaya yang telah dikenal baik di 

kota Surabaya. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa permasalahan yang ada pada Radar Surabaya adalah sebagai berikut: 

“Bagaimana membuat rancang bangun company profile berbasis web 

menggunakan PHP di Radar Surabaya”. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Website ini hanya menampilkan informasi profile berita hari ini, pasang iklan, 

dan pendaftaran User baru di Radar Surabaya. 

2. Sistem ini  tidak berbasis dekstop melainkan berbasis web menggunakan PHP, 

berdasarkan  pada data yang diperoleh dari Radar Surabaya. 

1.4 Tujuan 

 Tujuan dari kerja praktek ini adalah membuat company profile berbasis 

web yang menampilkan informasi profile berita hari ini, pasang iklan, dan 

pendaftaran user baru di Radar Surabaya. 
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1.5 Manfaat 

1.5.1 Bagi Perusahaan 

Dengan adanya kerja praktek ini akan ada penambahan fitur antara lain 

user login , tampilan web dengan design yang simple serta sistem yang 

dahulu manual kini sudah terintegrasi dengan database. 

1.5.2 Bagi STIKOM 

Dapat dijadikan sarana mempererat kerja sama dengan pihak Radar 

Surabaya dan untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam rangka 

menambah dokumentasi  hasil penelitian di STIKOM Surabaya tentang 

implementasi pembuatan web di perusahaan atau media massa. 

1.5.3 Bagi Mahasiswa 

Menambah wawasan serta menerapkan teori yang telah diperoleh penulis 

selama masa perkuliahan dengan praktik yang sesungguhnya khususnya 

mengenai pembuatan website. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan kerja praktek ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I Pendahuluan 

 Bab ini berisi tentang latar belakang diambilnya topik kerja praktek, 

rumusan masalah, batasan masalah atau ruang lingkup pekerjaan kerja praktek, 

tujuan kerja praktek, dan sistematika penulisan dari kerja praktek. 
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BAB II Gambaran Umum Perusahaan 

 Bab ini menjelaskan sejarah singkat dari perusahaan, deskripsi kerja (job 

desc) dari bagian perusahaan yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan kerja 

praktek, bidang usaha yang dikerjakan oleh perusahaan tempat dilaksanakannya 

KP. 

BAB III Landasan Teori 

 Bab ini berisi tentang teori-teori atau pendapat ilmiah yang mendukung 

terciptanya website Radar Surabaya, beberapa diantaranya adalah definisi internet, 

PHP dan HTML serta perangkat-perangkat lunak yang mendukung untuk 

digunakan seperti Adobe Dreamweaver cs5 . 

 

BAB IV Deskripsi Pekerjaan 

 Bab ini berisi tentang penjelasan tugas-tugas yang dikerjakan pada saat 

kerja praktek berlangsung yang berupa perencanaan konsep layout website sampai 

dengan implementasi website. 

BAB V Penutup 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Saran yang dimaksud adalah 

saran atau masukan terhadap kekurangan dari website ini yang ada kepada pihak 

lain yang ingin meneruskan topik kerja Pratek ini. Tujuannya adalah agar pihak 

lain tersebut dapat memperbaiki atau menyempurnakan website ini sehingga dapat 

jauh lebih baik dan berguna untuk kedepannya. 
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