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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Di era yang sedang berkembang saat ini, perkembangan website 

sangat pesat, website banyak digunakan menjadi berbagai fungsi, seperti 

sosial media, bisnis online, maupun sarana informasi.. Seiring dengan 

perkembangan teknologi pertumbuhan media berita online mulai 

berkembang, banyak orang mulai mengakses berita secara online karena 

didukung dengan teknologi itu sendiri. Dengan banyaknya website berita 

online yang sudah ada, banyak dari kompetitor online mulai bersaing 

untuk memberikan fitur-fitur yang dapat menarik pelanggan untuk 

memakai website yang telah mereka buat sebagai media sarana pemberi 

informasi yang ditawarkan di dalam website tersebut. 

 Banyak orang mulai menggunakan website sebagai sarana 

mengakses berita online untuk mendapatkan informasi berita-berita 

terbaru yang sedang berkembang di masyarakat. Banyak fitur-fitur yang 

terdapat di dalam website berita itu sendiri, sebagian orang banyak yang 

mengerti akan fitur-fitur tentang kegunaan apa yang disajikan oleh 

website itu sendiri, tetapi banyak juga yang tidak mengetahui fitur-fitur 

apa saja yang terdapat pada website yang mereka gunakan dan tidak 

mengetahuai kelebihan dan kekurangan apa saja yang terdapat pada 
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website yang mereka gunakan, karena minimnya pemberitahuan tata cara 

pemakaiannya. 

 Dari banyaknya website berita online yang ada, hanya ada 

beberapa website yang paling banyak diminati oleh para pengguna atau 

user karena website tersebut di anggap paling baik untuk digunakan 

sebagai sarana mencari informasi terbaru. Karena website tersebut juga 

sudah terjamin dari segi kualitas dan dianggap memiliki fitur-fitur yang 

dapat memenuhi keinginan pengguna atau user. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Fitur-fitur apa saja yang dapat menarik keinginan untuk dapat 

menggunakan website tersebut? 

2. Bagimana membuat suatu dokumentasi yang nantinya menjadi sebuah 

acuan dalam pembuatan website berita? 

3. Bagaimana cara mengelola website agar tetap konsisten dengan fitur-

fitur yang sudah ada? 

1.3 Batasan Masalah 

 Terdapat beberapa batasan masalah yang ada yaitu bagaimana cara 

melakukan rekayasa balik terhadapat fitur-fitur yang terdapat pada website 

berita online yang ada, dan hanyak di lakukan dari sisi pengguna saja. 

1.4  Tujuan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan informasi 

fitur-fitur yang terbaik yang terdapat di website berita online itu sendiri, 

lalu mengetahui fitur-fitur apa saja yang terdapat pada website berita 

online itu sendiri. 

1.5  Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian dengan menggunakan metode reverse 

engineering ini, maka penulis dapat menghasilkan suatu dokumentasi yang 

bertujuan untuk acuan dalam tahap pembuatan website berita online yang 

baik serta memberikan fitur-fitur yang dapat menarik user untuk dapat 

memakainya. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang secara sistematika 

akan menjelaskan setiap langkah yang diambil oleh penulis: 

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini membahas mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI. Bab ini membahas mengenai landasan teori 

yang digunakan untuk penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Bab ini membahas mengenai 

metode perancangan sistem, teknik pengumpulan data, dan spesifikasi 

teknis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN. Bab ini membahas hasil 

sistem informasi promosi yang dibangun oleh penulis. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Bab ini membahas mengenai 

simpulan dan saran. 
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