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Abstract. Kompas TV adalah sebuah perusahaan media yang menyajikan 

konten tayangan televisi inspiratif dan menghibur untuk keluarga Indonesia. 

Sesuai dengan visi misi yang diusung, Kompas TV mengemas program 

tayangan news, adventure & knowledge, dan entertainment yang 

mengedepankan kualitas. Kompas TV saat ini telah berkembang, itu 

ditunjukkan adanya cabang Kompas TV di beberpa provinsi salah satunya di 

provinsi Sumatera Selatan yang dikenal dengan Kompas TV Sumsel. 

Perkembangan Kompas TV di provinsi Sumatera sendiri dari hari ke hari 

semakin pesat itu dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang mengakses 

Kompas TV Sumsel. Namun semua kebutuhan pengunjung belum terpenuhi 

seperti penyediaan portal Kompas TV Sumsel berbasis mobile yang menyajikan 

berita teraktual dan terpercaya. Jika melihat kondisi masyarakat Sumatera 

Selatan tidaklah aneh jika kebutuhan seperti itu sangatlah penting untuk di 

penuhi, karena Sumatera Selatan merupakan pengguna internet nomor lima di 

Indonesia yang sebagian besar mengakses internet dengan perangkat mobile. 

Selain itu juga pemberian alternative dalam penyebaran berita bagi Kompas TV 

sangatlah penting, karena dengan danya media baru dapat memberikan 

masyarakat pilihan untuk mengakses informasi dari Kompas TV. 

Keywords: Kompas TV, Mobile TV. 

1   Pendahuluan 

Perkembangan teknologi informasi dari masa ke masa semakin cepat. Perkemabangan 

tersebut dapat kita lihat dan rasakan sendiri saat ini. Mulai dari rumah, sekolah, kantor 

dan bahkan tempat tempat umum. Teknologi informasi telah banyak membantu 

kehidupan umat manusia saat ini dalam berbagai hal, itu dapat kita rasakan sendiri 

misal transaksi bank, media sosial dan membaca berita. Maka dari itu kita di zaman 

saat ini tidak dapat menghindar dari kemajuan dan perkembangan terknologi tesrbut. 

Salah satu teknologi informasi yang akan dibahasa disini adalah Mobile TV. Layanan 

mobile TV melibatkan layanan TV ke ponsel telepon melalui jaringan nirkabel [1]. 

Kompas TV adalah sebuah perusahaan media yang menyajikan konten tayangan 

televisi inspiratif dan menghibur untuk keluarga Indonesia [2]. Sesuai dengan visi 
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misi yang diusung, Kompas TV mengemas program tayangan news, adventure & 

knowledge, dan entertainment yang mengedepankan kualitas. Kompas TV saat ini 

telah berkembang, itu ditunjukkan adanya cabang Kompas TV di beberpa provinsi 

salah satunya di provinsi Sumatera Selatan yang dikenal dengan Kompas TV Sumsel. 

Perkembangan Kompas TV di provinsi Sumatera Selatan sendiri dari hari ke hari 

semakin pesat itu dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang mengakses Kompas 

TV Sumsel. Namun semua kebutuhan pengunjung belum terpenuhi seperti 

penyediaan portal Kompas TV Sumsel berbasis mobile yang menyajikan berita 

teraktual dan terpercaya. Jika melihat kondisi masyarakat Sumatera Selatan tidaklah 

aneh jika kebutuhan seperti itu sangatlah penting untuk di penuhi, karena Sumatera 

Selatan merupakan pengguna internet nomor lima di Indonesia yang sebagian besar 

mengakses internet dengan perangkat mobile. Selain itu juga pemberian alternatif 

dalam penyebaran berita bagi Kompas TV sangatlah penting, karena dengan ada nya 

media baru dapat memberikan masyarakat pilihan untuk mengakses informasi. 

Dari uraian diatas maka penyediaan sebuah apilkasi portal berita Kompas TV 

Sumsel menjadi sebuah keharusan yang harus dipenuhi oleh Kompas TV. Dengan 

adanya aplikasi tersebut dapat meningkatkan layanan kepada Masyarakat Sumatera 

Selatan, baik dalam hal penyedian berita maupun pemberian pilihan kepada 

masyarakat. Selain itu juga aplikasi tersebut dapat menampilkan berita yang update 

setiap saat. Melihat dari kondisi yang diuraikan diatas maka dalam penelitian ini 

penulis tertarik untuk melakukan rancang bangun aplikasi Kompas TV Sumsel 

berbasis mobile. Dengan harapan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Kompas 

TV Sumsel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumsel akan berita dan 

peningkatan layanan Kompas TV Sumsel. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk rancang bangun aplikasi Kompas TV Sumsel 

berbasis mobile. Aplikasi Kompas TV ini diharapkan dapat membantu Kompas TV 

dalam memberikan berita kepada masyarakat sumsel dengan lebih cepat dan tepat. 

Serta memberikan fasilitas tambahan untuk menyaksikan acara dan berita kepada 

masyarakat Sumsel. 

2   Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah waterfall model [3] yang bersifat 

sistematis, berurutan dalam membangun software. Fase-fase dalam model waterfall: 

1) Communication. Langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan software, dan 

tahap untuk mengadakan pengumpulan data dengan melakukan pertemuan dengan 

customer, maupun mengumpulkan data-data tambahan baik yang ada di jurnal, 

artikel, maupun dari internet, 2) Planning. Proses planning merupakan lanjutan dari 

proses communication (analysis requirement). Tahapan ini akan menghasilkan 

dokumen user requirement atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan 

dengan keinginan user dalam pembuatan software, termasuk rencana yang akan 

dilakukan, 3) Modeling. Proses modeling ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan 

ke sebuah perancangan software yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. 

Proses ini berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur software, representasi 
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interface, dan detail (algoritma) prosedural. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen 

yang disebut software requirement, 4) Construction. Construction merupakan proses 

membuat kode. Coding atau pengkodean merupakan penerjemahan desain dalam 

bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. Programmer akan menerjemahkan transaksi 

yang diminta oleh user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam 

mengerjakan suatu software, artinya penggunaan komputer akan dimaksimalkan 

dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap 

sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan 

terhadap sistem tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki, dan 5) Deployment. 

Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah software atau sistem. 

Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean maka sistem yang sudah jadi akan 

digunakan oleh user. Kemudian software yang telah dibuat harus dilakukan 

pemeliharaan secara berkala. 

Aplikasi Kompas TV Sumsel berbasis mobile dikembangkan dengan bahasa 

pemrograman PHP [4] dan basis data MySQL serta jQuery Mobile [5] sebagai 

pembentuk antarmuka mobile. 

 

Gambar 1. Waterfall Model 

3   Hasil dan Pembahasan 

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi Kompas TV Sumsel berbasis mobile 

yang telah penulis lakukan. Pertama penulis akan menjelaskan tentang aplikasi mulai 

dari penginputan data sampai dengan bagaimana dapat ibaca oleh pengunjung. Kedua 

penulis akan menjelaskan bagaimana proses pengujian dilakukan terhadap aplikasi 

Kompas TV Sumsel berbasis mobile yang telah dikembangakan menggunakan black 

box testing.  

3.1  Halaman Utama Admin 

Halaman utama admin adalah halaman utama yang dikhususkan untuk admin dari 

aplikasi Kompas TV Sumsel berbasis mobile ini. Namun sebelum pengguna dengan 

hak akses sebagai admin melakukan aktivitas pada halaman admin maka admin 

haruslah melakukan login telebih dahulu. Pada gambar 2 dapat dilihat tampilan dari 

form login tersebut, setelah login tampil gambar 3. 
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Gambar 2. Halaman Utama Admin Gambar 3. Halaman Utama Admin Login 

 3.2  Halaman Utama Pengunjung & Kontributor  

Halaman yang pertama kali muncul ketika pengunjung mengakses aplikasi Kompas 

TV Sumsel berbasis mobile (gambar 4). Dari halaman utama pengunjunglah semua 

aktivitas dimulai, baik masuk ke halaman admin  maupun kontributor (gambar 5). 

  
Gambar 4. Halaman Pengunjung Gambar 5. Halaman Kontributor 
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Dalam perpindahan tersebut terdapat delay waktu. Jika menggunakan ping time, 

terdapat beberapa kali Request Time Out (RTO) sedangkan jika menggunakan 

download koneksi mengalami drop beberapa detik sebelum kembali berjalan normal, 

tergantung dari server download.   

3.3  Halaman Berita/Kategori  

Halaman berita per kategori merupakan halaman yang menampilkan berita 

berdasarkan masing-masing kategori. Dimana pada aplikasi Kompas TV Sumsel 

berbasis mobile ini memiliki kategori news, ekonomi, bola, tekno dan otomotif 

(gambar 6). Dari gambar 6 dapat dijelaskan bahwa ketika pengunjung melakukan klik 

pada berita pada halaman berita per kategori maka pengunjung dapat membaca berita 

secara lengkap pada halaman detail berita (gambar 7). 

  
Gambar 6. Halaman Kategori Berita Gambar 7. Halaman Detail Berita 

4   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada aplikasi Kompas TV Sumsel 

berbasis mobile maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi Kompas TV Sumsel berbasis mobile dapat menampilkan berita 

berdasarkan kategori (news, ekonomi, bola, tekno dan otomotif). 

2. Aplikasi Kompas TV Sumsel berbasis mobile ini telah berjalan sesuai 

dengen fungsinya hal tersebut ditunjukkan dari hasil pengujian yang 
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menyatakan semua fungsional aplikasi dapat diterima. Sehingga Aplikasi 

Kompas TV Sumsel berbasis mobile telah sesuai kebutuhan pengguna. 
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