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Nama mahasiswa : Syifa’ Lailatul Ifadah 

NIM : 201353086 

Pembimbing :  

1. Mohammad Arifin, S.Kom., M.Kom 
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RINGKASAN 

Penelitian skripsi ini berjudul “ Sistem Informasi Peliputan Berita dan 

Penjadwalan Iklan pada PT. Inti Selaksa Karya Media Kudus”.  Adanya kendala 

karena seorang yang ingin mengiklankan harus datang ke PT. ISK. Selain itu iklan 

kurang terjadwal dengan baik karena data iklan tidak dapat langsung diolah 

sehingga menyebabkan antrean iklan dan kesulitan informasi mengenai biaya iklan. 

Serta adanya kendala pengelolaan hasil liputan berita dari reporter tidak dapat 

langsung diolah sehingga liputan beritan berita tidak dapat segera di publish, hal 

tersebut kurang efektif dalam produktifitas kerja.  Untuk itu di perlukan sistem web 

agar hasil liputan secepatnya dapat di publish pada media dan iklan dapat segera di 

kelola sehingga dapat ditayangkan sesuai dengan antrean iklan.  

Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk proses peliputan beritai dan 

penjadwalan iklan dapat dikelola dengan efektif dan efisien serta bisa 

mempermudah karyawan dalam mengolah hasil liputan berita dan penjadwalan 

iklan.  

Kata kunci: sistem, web, publish, penjadwalan, peliputan. 
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ABSTRACT 

This thesis research entitled "News Coverage Information System and Ad 

Scheduling at PT. Inti Selaksa Karya Media Kudus ". The existence of constraints 

because a person who wants to advertise must come to PT. ISK. In addition, the ads 

are less well scheduled because the ad data can not be directly processed causing 

the queue of ads and the difficulty of information about advertising costs. And the 

existence of obstacles management results news coverage from reporters can not 

be directly processed so news coverage beritan news can not be in publish, it is less 

effective in work productivity. For that in need a web system for the results of 

coverage as soon as possible in publish on the media and ads can be immediately 

managed so that it can be served in accordance with the queue of ads.  

The purpose of this thesis research for the process of coverage of beritai 

and ad scheduling can be managed effectively and efficiently and can facilitate 

employees in processing the results of news coverage and ad scheduling.  

Keywords: system, web, publish, scheduling, coverage. 
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