
1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Puspen TNI merupakan instansi militer yang bergerak di bidang informasi atau

berita yang berkaitan tentang TNI, semua yang informasi yang berkaitan tentang TNI

dapat di dapat melalui Puspen TNI, Puspen TNI memberitakan semua berita ke media

massa maupun media elektronik, Puspen mempunyai subinstansi yaitu: Penum,

Penpas, Lisapen, Prodok, Infonet. Dalam hal ini penulis menitik beratkan kepada sub

instansi di Infonet, infonet merupakan subinstansi yang bergerak mencari berita

tentang TNI yang beredar di internet untuk diberitakan kepada Panglima TNI dan

Kapuspen TNI berita apa saja yang beredar di seluruh Indonesia tantang TNI, dalam

hal ini kami selaku peneliti ingin membantu mempermudah kegiatan tersebut khusus

nya di staff Infonet melalui sistem informasi kumpulan berita tentang internet

berbasis web.

I.2 Rumusan Masalah

a. Untuk penyimpanan arsip arsip berita yang telah dibuat membutuhkan tempat

yang besar dalam menyimpan arsip berita yang masih dalam bentuk kertas

b. Dalam penginformasian berita kepada atasan masih bersifat manual yaitu

dengan cara diantar oleh seseorang yang akan memakan waktu lama.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah menganalisa sistem yang sudah berjalan pada

Disinfonet dan mengembangkannya kearah yang lebih efektif dan efisien dengan

menggunakan sistem kumpulan berita tentang TNI berbasis Web. Sedangkan tujuan

dari penulisan tugas akhir ini adalah Membantu memberikan suatu sistem informasi
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berita berbasis web untuk meningkatkan kinerja dalam penginformasian berita kepada

atasan secara tepat cepat dan efisien.

I.4 Ruang Lingkup

Penulis hanya menitik beratkan pada sistem pengkoreksian berita yang di ambil

dari internet hingga penginformasian berita kepada atasan berupa e-magazine seputar

tni berbasis internet.

I.5 Manfaat

Memberikan kemudahan dan efisiensi dalam penginformasian berita kepada

atasan.

I.6 Luaran Yang Diharapkan

Terciptanya sebuah aplikasi e-magazine untuk memberikan kemudahan dalam

pengolahan berita berupa aplikasi aplikasi sistem informasi kliping berita seputar TNI

berbasis internet.

I.7 Sistematika Penulisan

Agar lebih mempermudah dalam memahami keseluruhan isi tugas akhir ini,

maka penulis membagi dalam beberapa bagian yang tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, Ruang lingkup,

maksud dan tujuan, manfaat sistem informasi kumpulan berita tentang TNI

berbasis web, luaran yang diharapkan, serta sistematika penulisan Tugas Akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori dasar pendukung dalam Penyusunan Tugas

Akhir mengenai sistem informasi kumpulan berita tentang TNI berbasis web,

Sistem informasi manajemen, Manajemen Basisdata, Jaringan komputer dan

berbagai teori lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian.
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BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang cara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

Hasil pengumpulan data kemudian di analisa untuk mencari permasalahan yang

ada yang kemudian digunakan sebagai acuan dasar pengembangan sistem.

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dimana

penulis memperoleh data dengan cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang

bersangkutan dan terkait dengan lingkup sistem.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Profil Puspen TNI, analisa sistem berjalan

dan rancangan umum sistem usulan yang diajukan oleh penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menerangkan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran penulis dari

selama proses pembuatan dan penelitian yang mungkin berguna untuk masa

yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN
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