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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Teknologi komunikasi dan informasi terus berkembang dengan pesat dari 

waktu ke waktu, baik itu dalam media penyajian seperti media cetak dan media 

elektronik maupun dalam bentuk penyajian seperti gambar, tulisan dan suara. 

Sejalan dengan perkembangan tersebut lembaga-lembaga yang bergerak dalam 

bidang komunikasi dan informasi saling berlomba-lomba dalam mengemas 

produknya agar bisa diterima oleh masyarakat. 

 Salah satu penyedia informasi yang saat ini semakin ditinggalkan oleh 

masyarakat adalah stasiun radio. Stasiun radio sebagai salah satu lembaga penyedia 

jasa informasi dalam bentuk sistem komunikasi audio. Kemampuannya dalam 

menjangkau tempat-tempat terpencil serta kemudahan dalam penyampaian dan 

penerimaan informasinya. Dalam penyampaian informasi, radio memiliki beberapa 

keterbatasan yang disebabkan waktu distribusi informasi yang hanya dalam waktu 

yang terbatas sehingga dibutuhkan media penyajian informasi yang lain tanpa 

mengubah esensi dasar dari radio itu sendiri yang selalu dapat diakses setiap saat.  

 Salah satu media penyedia jasa informasi yang lain adalah internet, dengan 

fasilitas yang terdapat pada internet, masyarakat dapat mencari dan mengakses 

berbagai macam informasi yang mereka butuhkan. Dengan internet juga radio dapat 

menyimpan hasil siaran dengan menggunakan teknologi podcast yang mana dengan 

teknologi ini informasi yang disiarkan oleh radio dapat disimpan dan didengarkan 

pada waktu lain.  

 Salah satu radio yang belum menggunakan teknologi podcast dalam 

penyiarannya adalah radio Menara. Radio Menara FM merupakan salah satu stasiun 

radio siaran yang berada di Kota Sukabumi yang memiliki program penyiaran multi 

segment yang memiliki waktu yang terbatas dalam penyiaran. Dengan keterbatasan 

yang disebabkan tidak adanya website pada penyiaran ini maka masyarakat tidak 

bisa mendengarkan siaran sebelumnya. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebar 

pada pendengar Radio Menara FM sebanyak 60% menginginkan adanya siaran 
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ulang radio. Dengan adanya permintaan tersebut mengingat Radio Menara sudah 

berkembangan selama tiga tahun dan memiliki jumlah pendengar yang terus 

meningkat dilihat dari respon baik terhadap program acara yang disiarkan oleh 

masyarakat. Oleh karena itu, guna merespon kembali feedback yang besar dari para 

pendengarnya, penulis membuat media informasi berupa website yang bertujuan 

untuk menyimpan informasi tentang program siaran Radio Menara seperti jadwal 

program siaran, acara yang akan diadakan dan untuk memfasilitasi pendengar 

dengan layanan podcast melalui website. 

Penulis akan membuat “Website Profil dan Layanan Podcast Radio 

Menara FM Kota Sukabumi” sebagai media publikasi dan informasi yang 

bertujuan untuk mengenalkan Radio Menara FM ke masyarakat umum melalui 

media daring. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Media informasi Radio Menara FM belum dapat menyebarkan informasi 

dengan optimal dan belum dapat diakses oleh masyarakat setiap saat. 

2. Belum tersedianya media penyebaran Podcast bagi masyarakat yang sering 

tertinggal berbagai macam program-program siaran Radio Menara FM. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Media penyebaran informasi yang lebih optimal, agar dapat diakses setiap 

saat dan selalu tersedia. 

2. Tersedianya layanan podcast agar memungkingkan masyarakat untuk tidak 

tertinggal berbagai macam program siaran Radio Menara FM. 
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1.4 Batasan Masalah Penelitian 

Batasan masalah pada website ini adalah sebagai berikut : 

1. Website yang dikembangkan ini berfokus pada pelayanan informasi 

mengenai Radio Menara dan podcast program siaran yang ada di Radio 

Menara 

2. Website ini hanya menyediakan media penyimpanan informasi dan podcast. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk membantu masyarakat dalam dunia 

persiaran agar mempermudah masyarakat agar bisa mendengar siaran radio yang 

sudah terlewat dan dapat mengetahui informasi mengenai radio menara. 

1. Mantaaf bagi penulis 

Mamfaat dari penelitian secara teoritis adalah dengan melakukan penelitian 

ini penulis dapat ikut serta dalam membangun website  Radio Menara FM 

dan bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan info lebih lanjut seputar 

radio menara. Penulis juga mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat 

dalam masa perkuliahan menjadi sebuah karya ilmiah yang berguna bagi 

kehidupan masyarakat sekitar. 

2. Manfaat bagi intansi  

Mamfaat dari penelitian ini secara praktis adalah dengan adanya peneliatian 

ini intansi dan masyarakat dapat memiliki pengetahuan baru yaitu dapat 

mendengarkan siaran yang telah terlewat dan dapat melihat informasi 

mengenai profil radio menara.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang mengenai penelitian, 

identifikasi masalah, tujuan dari penelitian, batasan pada penelitian dan 

manfaat dari penelitian. 
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2. BAB II STUDI PUSTAKA 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dengan 

permasalahan yang diambil, dari mulai kajian islam yang terkait dengan 

penelitian, kajian umum dan kajian keinformatikaan. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang alur dari pelaksaan penelitian, dimulai dari inisiasi 

masalah sampai dengan solusi dari masalah yang telah diungkapkan, juga 

deskripsi waktu dan tempat penelitian. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan perancangan dari aplikasi yang akan 

dibuat dalam bentuk diagram UML, analisis kebutuhan, alur sistem yang 

sedang berjalan dan yang diusulkan, perancangan basis data dan tampilan 

antarmuka pengguna. 

5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan bagaimana penerapan dari perancangan 

yang telah dijelaskan sebelumnya dibuat menjadi sebuah aplikasi. 

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah 

dilakukan penulis. 

 


