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ABSTRAKSI 
 
 
 
 

Proses pengolahan data – data pada PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi 

Regional V Jawa Timur khususnya pada bagian Performance dimana bagian 

tersebut dapat menampilkan data – data para pelanggan yang menggunakan jasa 

PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi Regioanal V Jawa Timur. Selama ini 

pengolahan data – data yang dilakukan secara terkomputerisasi kurang praktis 

sedangkan dengan menggunakan web menjalankan programnya lebih ringan dan 

jaringannya lebih mudah. 

Permasalahan dalam kerja praktek ini adalah bagaimana membuat 

pengembangan sistem informasi kinerja (performance) pelanggan pada PT. 

Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional V Jawa Timur menjadi berbasis web 

dengan menggunakan PHP sehingga membantu perusahaan dalam pencarian dan 

mengelola data – data pelanggan serta mengambil keputusan untuk pelanggan 

yang memiliki tunggakan maupun tidak memiliki tunggakan. Sehingga dalam hal 

ini PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional V Jaawa Timur khususnya 

pada bagian Performance dapat mengoptimalkan kinerja dan dengan dibuatnya 

sistem tersebut diperoleh suatu sistem informasi yang lebih mudah digunakan 

serta lebih cepat dalam mengambil keputusan.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional V Jawa 

Timur ingin mengelola data – data perusahaan yang sudah terkomputerisasi 

berbasis desktop menjadi berbasis web. Dikarenakan dengan kehadiran internet 

dapat menerima dan mengakses informasi dalam berbagai format bahkan dengan 

internet dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksional pada 

sebuah perusahaan oleh karena itu PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional 

V Jawa Timur ini melakukan migrasi sistem dari desktop menjadi berbasis web. 

Pengolahan data – data  pada program ini di lakukan oleh bagian Performance 

dimana bagian tersebut dapat menampilkan data – data para pelanggan yang 

menggunakan jasa PT. Telekomunikasi Indonesia yang berada di Divisi Regional 

V Jawa Timur berdasarkan dari penggunaan jasa pada PT. Telekomunikasi 

Indonesia Divisi Regional V Jawa Timur. Selama ini pengolahan data – data yang 

dilakukan secara terkomputerisasi kurang praktis sedangkan dengan menggunakan 

web menjalankan programnya lebih ringan dan jaringannya lebih mudah. Dalam 

mempermudah proses – proses yang dilakukan, maka dibuat suatu perencanaan 

sistem yang mengacu pada pengolahan data secara sistematis yang 

diimplementasikan pada suatu program dengan tujuan agar para pemakai dapat 

dengan mudah memahami cara kerja dan mekanisme dari suatu sistem secara 

tepat, cepat dan akurat. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan 

masalahnya adalah bagaimana membuat pengembangan sistem informasi kinerja 

(performance) pelanggan pada PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional V 

Jawa Timur menjadi berbasis web. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari latar belakang yang ada, aplikasi ini memiliki batasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi hanya mencakup masalah kinerja (performance) pelanggan dalam 

hal pembayaran dan tunggakan yang digunakan oleh pelanggan khusus untuk 

non speedy / telepon rumah. 

2. Aplikasi ini hanya digunakan untuk PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi 

Regional V Jawa Timur. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari kerja praktek ini adalah membuat pengembangan sistem 

informasi kinerja (performance) pelanggan pada PT. Telekomunikasi Indonesia 

Divisi Regional V Jawa Timur menjadi berbasis web. 

 

1.5 Kontribusi 

Sistem tunggakan pelanggan ini mempermudah pihak manajemen, 

maupun karyawan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan. Kemudahan 

yang diperoleh antara lain: 



3 
 

1. Mempercepat pencarian data pelanggan dan status pelanggan pada Divisi 

Regional V Jawa Timur. 

2. Mempercepat mengambil keputusan untuk pelanggan yang memiliki 

tunggakan maupun yang tidak memiliki tunggakan. 

3. Melihat data NAPR, STO_ID, MDF, P_KANTOR2, P_CCAT berdasarkan 

Kancatel Divisi Regional V Jawa Timur. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan kerja praktek ini digunakan untuk 

menjelaskan penulisan laporan per bab, sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, inti dari 

permasalahan yang disebutkan pada perumusan masalah, 

pembatasan masalah yang menjelaskan tentang batasan-batasan 

dari sistem yang dibuat agar tidak menyimpang dari ketentuan 

yang ditetapkan, tujuan dari kerja praktek ini, kontribusi yang 

didapat dari pengembangan sistem dan kemudian dilanjutkan 

dengan membuat sistematika penulisan laporan kerja praktek. 

 

BAB II : GAMBARAN UMUM 

Bab kedua gambaran umum PT. Telekomunikasi Indonesia 

Divisi Regional V Jawa Timur menjelaskan tentang sejarah dan 

struktur organisasi PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi 

Regional V Jawa Timur. Gambaran umum ini digunakan untuk 
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menjelaskan kepada pembaca tentang sejarah dan struktur 

organisasi PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional V 

Jawa Timur. 

 

BAB III : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan 

dalam penyelesaian laporan, yaitu penjelasan tentang jasa 

pembayaran, analisis dan perancangan sistem, Database, sistem 

basis data, dan Database Management System (DBMS). Teori-

teori tersebut diperlukan untuk memecahkan masalah di dalam 

sistem informasi penjualan PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi 

Regional V Jawa Timur. 

 

BAB IV : DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bab ini membahas tentang jenis model yang diambil atau 

digunakan dan menjelaskan mengenai identifikasi masalah dan 

bagaimana sistem tersebut dibuat dengan menggunakan SDLC 

(System Development Life Cycle) yang meliputi perencanaan 

sistem, analisa sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, 

serta pengujian sistem. Bab ini digunakan untuk menjelaskan 

pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktek. 
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BAB V  : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari sistem yang dibuat dan saran bagi 

pengembangan program aplikasi ini. Bab ini digunakan untuk 

menyimpulkan hasil kerja praktek kepada pembaca dan saran 

untuk pengembangan aplikasi selanjutnya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA 

 

 

2.1 Sejarah PT. Telekomunikasi Indonesia 

2.1.1  Sejarah Perundang-undangan 

          PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA atau lebih dikenal sebagai PT. 

TELKOM merupakan suatu badan usaha yang memiliki sejarah panjang. Bermula 

dari Post en Telegraafdienst, sebuah perusahaan swasta Belanda yang 

menyelenggarakan jasa pos dan telekomunikasi yang didirikan dengan staatblad 

No.52 tahun 1984. Penyelenggaraan ini berlangsung hingga 1906. Kemudian 

berdasar pada staatblad No.396 tahun 1906 perusahaan ini diambil alih oleh 

pemerintah Hindia Belanda. Sejak itu namanya diubah menjadi Post en 

Telegraafdienst atau disebut PTT.Dienst. Kemudian pada tahun 1027 ditetapkan 

sebagai perusahaan Negara Pemerintah Hindia Belanda.  

         Jawatan PTT berlangsung hingga dikeluarkannya PERPU No.19 tahun 1960 

yang menetapkan Jawatan tetap menjadi Perusahaan Negara. Kemudian 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.140 tahun 1961, 

Perusahaan Jawatan PTT berubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan 

Telekomunikasi. Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah perlu membagi 

PN Pos dan Telekomunikasi menjadi dua perusahaan Negara yaitu PN Pos dan 

Giro yang berdasarkan pemerintah No.29 tahun 1965 dan PN Telekomunikasi 

berdasarkan peraturan No.30 tahun 1965. 
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         Kemudian pada tahun 1974 pemerintah meningkatkan bentuk perusahaan 

menjadi perusahaan umum (PERUM) melalui peraturan pemerintah No.36 tahun 

1974 yang kemudian lebih dikenal dengan nama PERUMTEL. Dalam peraturan 

tersebut PERUMTEL menyelenggarakan telekomunikasi baik untuk berhubungan 

dalam negeri atau pun luar negeri. Selain PERUMTEL terdapat juga perusahaan 

penyelenggaraan telekomunikasi yaitu PT. Indonesia Satelite Corporation (PT. 

INDOSAT) yang merupakan perusahaan modal asing dan merupakan anak 

perusahaan dari America Cable and Radio Corporation. Pada tahun 1980 PT. 

INDOSAT dibeli oleh pemerintah RI dan kemudian dilanjutkan dengan keluarnya 

peraturan No.53 tahun 1980 yang berisi perubahan atas peraturan pemerintah 

No.22 tahun 1974 dan sekaligus PERUMTEL menangani penyelenggaraan 

telekomunikasi dalam negeri, sedang PT.INDOSAT merupakan penyelenggara 

telekomunikasi luar negeri. 

         Memasuki Repelita V pemerintah merasa perlu mempercepat pembangunan 

telekomunikasi, oleh karena itu melalui peraturan pemerintah No.25 tahun 1991, 

maka bentuk perusahaan umum dialihkan menjadi perusahaan Perseroan 

(PERSERO). Sejak itulah berubah menjadi Perusahaan Perseroan Telekomunikasi 

Indonesia (PT.TELKOM).        

 

2.1.2 Restrukturisasi Internal PT. TELKOM 

Mengantisipasi era globalisasi maka PT. TELKOM pada tahun 1995 

melaksanakan tiga program besar secara simultan. Program-program tersebut 

adalah restrukturisasi internal, kerja sama operasi (KSO) dan Initial Public 

Offering (IPO). Restrukturisasi internal dan efektif melalui pemisahan bidang 
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usaha utama (core business),bidang usaha terkait dan bidang usaha penunjang. 

Bidang usaha utama PT. TELKOM adalah menyelenggarakan jasa telepon local 

dan jarak jauh dalam negeri. Sedang bidang usaha yang terkait termasuk jasa 

telepon bergerak seluler (STTBS), sirkit langganan, teleks, penyewaan 

transponder satelit, VSAT dan jasa nilai tambah tertentu. Bidang usaha terkenal 

ini ada yang diselenggarakan dengan membentuk perusahaan patungan. 

Sedangkan bidang usaha yang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan jasa 

telekomunikasi, namun keberadaannya mendukung kelancaran bidang utama dan 

bidang terkait. 

         Sebagai hasil restrukturisasi, mulai 1 juli 1995 PT. TELKOM telah 

menghapus struktur wilayah usaha telekomunikasi (WITEL) dan meresmikan 

dimulainya era Divisi. Sebagai pengganti WITEL, bisnis bidang utama dikelola 

tujuh divisi regional (Divre) dan satu divisi network yang keduanya mengelola 

bidang usaha utama. Divisi regional menyelenggarakan jasa telekomunikasi di 

wilayahnya masing-masing, sedangkan divisi network menyelenggarakan jasa 

telekomunikasi jarak jauh dalam negeri melalui pengoperasian jaringan transmisi 

jalur utama nasional. 

Divisi regional TELKOM meliputi wilayah-wilayah sebagai berikut: 

1. Divisi Regoinal I, meliputi Sumatra. 

2. Divisi Regional II, meliputi Jakarta Raya meliputi Jabotabek ditambah 

Serang, Karawang dan Purwakarta. 

3. Divisi Regional III, meliputi Jawa Barat. 

4. Divisi Regional IV,meliputi Jawa Tengah dan DI.Yogyakarta 

5. Divisi Regional V, meliputi Jawa Timur. 
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6. Divisi Regional VI, meliputi Kalimantan. 

7. Divisai Regional VII, kawasan Indonesia Timur, yang meliputi seluruh 

Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. 

           Masing-masing divisi dikelola oleh suatu tim manajemen yang terpisah 

berdasakan prinsip desentralisasi serta bertindak sebagai pusat investasi (Divisi 

Regional) dan pusat keuntungan (Divisi Network dan lainnya) serta mempunyai 

laporan keuangan internal yang terpisah. 

Sedangkan yang termasuk sebagai divisi penunjang (support) adalah: 

1. Divisi Rizset Teknologi Informasi (RISTI) 

2. Divisi Atelir 

3. Divisi Properti 

4. Divisi Pelatihan 

5. Divisi Sistem Informasi (SISFO) 

         Berdasarkan keputusan Direksi TELKOM, mulai tanggal 31 Desember 

1996, TELKOM menambah dua divisi yaitu Divisi Multimedia dan Divisi 

Pembangunan. Divisi Multimedia mengelola multimedia dan network, sedangkan 

Divisi Pembangunan menangani pembangunan berbagai infrastruktur 

telekomunikasi. 

         Dengan keadaan perusahaan seperti ini, maka komputerisasi perusahaan 

mutlak diperlukan. Pada dasarnya pengolahan opersi PT. TELKOM tidak terlepas 

dari pelayanan kepada masyarakat karena itu pengoptimalan mutu pelayanan 

merupakan salah satu tujuan perusahaan. 
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2.1.3 PT. TELKOM Divre V Jawa Timur 

PT. TELKOM Divre V memiliki cakupan wilayah pelayanan untuk area 

Jawa Timur. Wilayah pelayanan Divre V terbagi atas lima daerah telekomunikasi 

(DATEL ) yaitu: 

1. Datel Surabaya Timur yang termasuk didalamnya adalah Sidoarjo, 

Jombang, Mojokerto, dan Sebagian Surabaya. 

2. Datel Surabaya Barat yang termasuk didalamnya adalah Gresik, 

Lamongan, Madura dan Sebagian Surabaya. 

3. Datel Malang yang termasuk didalamnya adalah Malang, Blitar, dan 

Pasuruan. 

4. Datel Madiun yang termasuk didalamnya adalah Madiun, Tulungagung, 

Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Bojonegoro, Magetan dan Tuban. 

5. Datel Jember yang termasuk didalamnya adalah Probolinggo, Jember, 

Banyuwangi, Lumajang dan Situbondo. 

 

2.1.4 Unit Sistem Informasi (ISDC) 

         SISFO berawal dari proyek Mekanisasi Administrasi Telekomunikasi 

(MEKADATEL) pada tahun 1977 yang bertujuan untuk melakukan mekanisasi 

terhadap system billing.Pada tahun berikutnya, Bagian Pengelolaan Data 

(OLAHTA) didirikan dibawah tanggung jawab Direktorat Keuangan c.q. bagian 

Keuangan Wilayah Telekomunikasi. 

         Karena perkembangan bisnis telekomunikasi, dirasakan perlu untuk 

mengembangkan Unit Kerja OLAHTA menjadi SUBDITDATA (Sub Direktorat 

Pengolahan Data) dibawah kendali BAGOPTEK (Bagian Operasi Teknik). Pada 
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tahun 1990-an, saat perubahan era komputerisasi dari mini computer menjadi 

miniframe, dibentuk PUSTEKSI (Pusat Teknologi Informasi dan Sistem 

Informasi). Hingga 1992 PUSTEKSI berada dibawah kendali DIREKTORAT 

OPTEK, selanjutnya PUSTEKSI berada dibawah DITPRANTEK. Perkembangan 

terus berlanjut, dimana sistem informasi menjadi salah satu layanan dukungan dari 

PT. TELKOM. Berdasarkan keputusan Direksi tanggal 22 Februari 1995, 

dibentuk Divisi sistem informasi (SISFO) sebagai salah satu divisi pendukung 

dilingkungan PT. TELKOM.  

         Dalam era globalisasi, sistem informasi memainkan peranan yang sangat 

penting pada setiap proses bisnis yang dilakukan oleh pelaku bisnis di Indonesia 

maupun diluar Indonesia. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin 

pesat dan semakin beragam keinginan customer, PT. TELKOM sebagi penyedia 

jasa telekomunikasi dituntut untuk memberikan layanan sesuai kebutuhan 

pengguna jasa, sebagai bekal dalam menghadapi persaingan dan tantangan dimasa 

depan. 

         Menyadari pentingnya peranan informasi dalam menghadapi persaingan ini, 

PT. TELKOM membentuk Divisi Sistem Informasi (SISFO) sebagai penyedia 

sistem informasi bagi perusahaan dan penanggung jawab pengelolaan 

infrastruktur sistem informasi PT. TELKOM diseluruh Indonesia, untuk 

menunjang operasi dan strategi PT. TELKOM. Dengan pengalaman lebih dari 30 

tahun mengelola sistem informasi PT. TELKOM dan penguasaan akan proses 

bisnis industri telekomunikasi, SISFO mempunyai modal yang cukup besar untuk 

menjadi penyedia jasa sistem informasi yang handal. 
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Gambar 2.1 Logo PT Telekomunikasi Indonesia 

 

 

2.2 Struktur Organisasi 

Unit SISFO Divre V, berdiri sejak 27 Maret 1995 yang merupakan salah 

satu unit organisasi yang berada dibawah jajaran PT. TELKOM Divre V dan 

tanggung jawab atas kelangsungan dan kelancaran operasi kehandalan perangkat 

sistem informasi pengkoordinasian dan pengintegrasian seluruh kegiatan sistem 

informasi. Secara organisasi unit SISFO berada dibawah Deputi Kepala Divre V 

Jawa Timur dan dikepalai oleh seorang kepala unit SISFO. Unit SISFO Divre V 

terdiri atas dinas Billing, dinas Infrastruktur, dinas sistem aplikasi, bagian 

administrasi dan dinas pelayanan Billing dan MR. 

         Berdasarkan pada bidang tugas, sumber daya manusia SISFO dibagi 

menjadi 3 bidang : 

a. Bidang Aplikasi (pengembang dan pemeliharaan aplikasi) 

b. Bidang Operasi (operasi dan pemeliharaan infrastruktur) 

c. Bidang Dukungan manajemen (keuangan, manajemen, dll) 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Telekomunikasi Indonesia divisi ISC Divre V 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 Bab ini berisikan tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam 

menyelesaikan permasalahan yang menyangkut sistem pada PT. Telekomunikasi 

Indonesia Divisi Regional V Jawa Timur. 

 

3.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 

Konsep dasar dari Sistem Informasi terbagi atas dua pengertian. Yang 

pertama adalah sistem, dan kemudian yang kedua adalah sistem informasi itu 

sendiri. 

 

3.1.1 Sistem 

Menurut Herlambang (2005:116), definisi sistem dapat dibagi menjadi 

dua pendekatan, yaitu pendekatan secara prosedur dan pendekatan secara 

komponen. Berdasarkan pendekatan prosedur, sistem didefinisikan sebagai 

kumpulan dari beberapa prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Sedangkan 

berdasarkan pendekatan komponen, sistem merupakan kumpulan dari komponen-

komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam perkembangan sistem yang ada, sistem dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem 

terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem yang dihubungkan dengan 

arus sumber daya luar dan tidak mempunyai elemen pengendali. Sedangkan sistem 

tertutup tidak mempunyai elemen pengontrol dan dihubungkan pada lingkungan 

sekitarnya. 
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3.1.2 Pengertian Sistem Informasi 

(Jogianto, 1989 : 1) Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan 

kegiatan atau menyelesaikan suatu tujuan tertentu. 

(Jogianto, 1989 : 8) Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk 

yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. 

Sistem Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih 

berguna dan lebih berarti bagi yang menrimanya. Data merupakan bentuk yang 

masih mentah yang belum dapat bercerita banyak, sehingga perlu untuk diolah 

lebih lanjut. Karena pada saat ini, para pembuat keputusan memahami bahwa 

informasi tidak hanya sekedar produk sampingan bisnins yang sedang dijalankan, 

namun juga sebagai bahan pengisi bisnis dan menjadi faktor kritis dalam 

menentukan kesuksesan atau kegagalan suatu usaha. 

Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas maka dibuatlah sistem 

informasi. (Robert A. Laitch dan K.Roscoe Bavis, 1983 : 6) Sistem informasi 

adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan 

strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang diperlukan. 

 

3.2 Analisis dan Perancangan Sistem 

Menurut Kendall dan Kendall (2003:7), Analisis sistem dilakukan 

dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang 

terjadi dan kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikannya. 
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Perancangan sistem merupakan penguraian suatu sistem informasi yang utuh ke 

dalam bagian komputerisasi yang dimaksud, mengidentifikasi dan mengevaluasi 

permasalahan, menentukan kriteria, menghitung konsistensi terhadap kriteria yang 

ada, serta mendapatkan hasil atau tujuan dari masalah tersebut serta 

mengimplementasikan seluruh kebutuhan operasional dalam membangun aplikasi. 

Analisa dan Perancangan Sistem dipergunakan untuk menganalisis, merancang, 

dan mengimplementasikan peningkatan-peningkatan fungsi bisnis yang dapat 

dicapai melalui penggunaan sistem informasi terkomputerisasi. 

 

3.2.1 Data Flow Diagram (DFD) 

Pada tahap ini, penggunaan notasi  dapat membantu komunikasi dengan 

pemakai/user sistem untuk memahami sistem tersebut secara logika. Diagram 

yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem ini 

dikenal dengan nama Diagram Arus Data (Data Flow Diagram). DFD berfungsi 

untuk menggambarkan proses aliran data yang terjadi di dalam sistem dari tingkat 

yang tertinggi sampai yang terendah, yang memungkinkan untuk melakukan 

dekomposisi, mempartisi atau membagi sistem kedalam bagian-bagian yang lebih 

kecil dan yang lebih sederhana. 

DFD fokus pada aliran data dari dan ke dalam sistem serta memproses 

data tersebut (Kendall dan Kendall, 2003:241). 

Simbol-simbol dasar dalam DFD antara lain: 

1. External Entity 

External Entity merupakan sesuatu yang berada di luar sistem yang dapat 

berupa organisasi, orang, bagian lain ataupun sistem lain yang berada di 
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lingkungan luar yang memberikan pengaruh berupa input atau menerima 

output dari sistem. 

2. Process 

Dalam simbol tersebut akan dituliskan process yang dikerjakan oleh sistem 

yaitu transformasi aliran data yang keluar. Satu process memiliki satu atau 

lebih input data yang menghasilkan satu atau lebih output data. 

3. Data Flow 

Data Flow atau aliran data disimbolkan dengan tanda anak panah dan garisnya 

diberi nama aliran data yang bersangkutan. Aliran data yang dimaksud adalah 

aliran data yang masuk maupun yang keluar dari sistem. 

4. Data Store 

Dalam Data Store ini dilakukan proses penyimpanan data, proses tersebut 

dapat memasukkan data ke dalam file atau mengambil data dari file. Simpanan 

file ini berupa disk, hardisk dan lain-lain. 

 

3.2.2 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Proses reverse engineering terhadap suatu basis data menjadi suatu 

kebutuhan bagi perancang basis data untuk mengetahui struktur dari sebuah basis 

data. Struktur tersebut biasanya dimodelkan dalam bentuk Entity Relationship 

Diagram (ERD). Penggambaran struktur basis data dalam sebuah ERD dapat 

menggunakan berbagai notasi agar menjadi lebih mudah dimengerti. 
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3.3 Database 

Menurut Marlinda (2004:1), database adalah suatu susunan / kumpulan 

data operasional lengkap dari suatu organisasi/perusahaan yang diorganisir / 

dikelola dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu 

menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi optimal yang 

diperlukan pemakainya. 

Penyusunan satu database digunakan untuk mengatasi masalah-masalah 

pada penyusunan data yaitu redundansi dan inkonsistensi data, kesulitan 

pengaksesan data, isolasi data untuk standarisasi, multiple user (banyak pemakai), 

masalah keamanan (security), masalah integrasi (kesatuan), dan masalah data 

independence (kebebasan data). 

 

3.4 Sistem Basis Data 

Menurut Marlinda (2004:1), sistem basis data adalah suatu sistem 

menyusun dan mengelola data-data menggunakan komputer untuk menyimpan 

atau merekam serta memelihara dan operasional lengkap sebuah organisasi atau 

perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi optimal yang diperlukan 

pemakai untuk proses mengambil keputusan. 

Pada sebuah sistem basis data terdapat komponen-komponen utama yaitu 

Perangkat Keras (Hardware), Sistem Operasi (Operating System), Basis Data 

(Database), Sistem Pengelola Basis Data (DBMS), Pemakai (User), dan Aplikasi 

lain (bersifat opsional). 

Keuntungan sistem basis data adalah: 
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1.  Mengurangi kerangkapan data, yaitu data yang sama disimpan dalam berkas 

data yang berbeda-beda sehingga update dilakukan berulang-ulang. 

2.  Mencegah ketidakkonsistenan. 

3.  Keamanan data dapat terjaga, yaitu data dapat dilindungi dari pemakai yang 

tidak berwenang. 

4.  Integritas dapat dipertahankan. 

5.  Data dapat dipergunakan bersama-sama. 

6.  Menyediakan recovery. 

7.  Memudahkan penerapan standarisasi. 

8.  Data bersifat mandiri (data independence). 

9.  Keterpaduan data terjaga, memelihara keterpaduan data berarti data harus 

akurat. Hal ini sangat erat hubungannya dengan pengontrolan kerangkapan data 

dan pemeliharaan keselarasan data. 

Kerugian sistem basis data adalah: 

1.  Diperlukan tempat penyimpanan yang besar. 

2.  Diperlukan tenaga yang terampil dalam mengolah data. 

3.  Perangkat lunaknya mahal. 

 

3.5 Database Management System 

Menurut Marlinda (2004:6), Database Management System (DBMS) 

merupakan kumpulan file yang saling berkaitan dan program untuk pengelolanya. 

Basis Data adalah kumpulan datanya, sedang program pengelolanya berdiri 

sendiri dalam suatu paket program yang komersial untuk membaca data, 

menghapus data, dan melaporkan data dalam basis data. 
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Bahasa-bahasa yang terdapat dalam DBMS adalah: 

1. Data Definition Language (DDL) 

Pola skema basis data dispesifikasikan dengan satu set definisi yang 

diekspresikan dengan satu bahasa khusus yang disebut DDL. Hasil kompilasi 

perintah DDL adalah satu set tabel yang disimpan di dalam file khusus yang 

disebut data dictionary/directory. 

2. Data Manipulation Language (DML) 

Bahasa yang memperbolehkan pemakai mengakses atau memanipulasi data 

sebagai yang diorganisasikan sebelumnya model data yang tepat. 

3. Query 

Pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Merupakan bagian 

DML yang digunakan untuk pengambilan informasi. 

DBMS memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Data Definition 

DBMS harus dapat mengolah pendefinisian data. 

2. Data Manipulation 

DBMS harus dapat menangani permintaan-permintaan dari pemakai untuk 

mengakses data. 

3. Data Security dan Integrity 

DBMS dapat memeriksa security dan integrity data yang didefinisikan oleh 

DBA. 

4. Data Recovery dan Concurrency 
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a. DBMS harus dapat menangani kegagalan-kegagalan pengaksesan basis data 

yang dapat disebabkan oleh kesalahan sistem, kerusakan disk, dan 

sebagainya. 

b. DBMS harus dapat mengontrol pengaksesan data yang konkuren yaitu bila  

satu data diakses secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemakai pada 

saat yang bersamaan. 

5. Data Dictionary 

DBMS harus menyediakan data  dictionary. 

 

3.6  Website  

Web page adalah sebuah objek digital multimediasebagai pengantar kepada 

sistem client. Sebuah web page dapat dihadilkan secara dinamis dari bagian 

server, dan dapat menggabungkan applet atau elemen – elemen aktif pada client 

maupun bagian server. Jadi website adalah sebuah koleksidari web page yang 

terhubung secara logis yang diatur sebagai sebuah kesatuan tunggal. (IEEE, 

2003:5) 

 

3.7  PHP ( PHP Hypertext Preprocessor ) 

Menurut dokumen resmi PHP ( Abdul Kadir, 2002 ), PHP singkatan dari PHP 

Hypertext Preprocessor. PHP merupakan bahasa berbentuk script yang 

ditempatkan dalam server dan diproses di server. Hasilnya akan dikirim ke klien, 

tempat User menggunakan browser. Kelahiran PHP bermula saat Rasmus Lerdori 

membuat sejumlah script Perl yang dapat mengamati siapa saja yang melihat – 

lihat daftar riwayat hidupnya, yakni pada tahun 1994. script – script ini 
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selanjutnya dikemas menjadi tool yang disebut ”Personal Home Page”. Paket 

inilah yang menjadi cikal bakal PHP. 

PHP adalah server side scripting environment yang dapat digunakan untuk 

membuat dan menjalankan aplikasi – aplikasi di web server agar menjadi lebih 

interaktif dan programmable. Dengan PHP, aplikasi – aplikasi yang ada di web 

server benar – benar akan dijalankan di web server tanpa mengharuskan adanya 

tambahan atau syarat terntentu untuk sisi client (web browser). PHP biasanya 

dijadikan sebagai modul dalam suatu web server agar bisa mengeksekusi file – 

file PHP yang tersedia di web server. PHP dapat berjalan di hampir seluruh 

platform, open source, dan berlisensi Gnu Public License ( GPL ). 

Sebagai tambahan untuk memanipulasi isi dari halaman web, PHP juga dapat 

mengirimkan HTTP header yang dapat digunakan untuk setting cookies, 

mengatur proses authentikasi dan me_redirect User. PHP juga mempunyai 

koneksi dengan banyak database termasuk dengan ODBC serta berintegrasi 

dengan beragam librari eksternal yang membantu web developer untuk 

melakukan semuanya. PHP menyatu dengan halaman web sehingga tidak 

dibutuhkan aplikasi khusu untuk membuatnya. Secara sintaks PHP serupa dengan 

bahasa C dan Perl. Web Developer tidak harus mendeklarasikan variabel sebelum 

menggunakannya dan dengan PHP mudah untuk membuat array dan hash ( array 

berassosiasi ). 

Kelebihan PHP dari bahasa pemograman lain: 

1. Bahasa pemograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak bisa 

melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya. 
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2. Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana – mana dari 

mulai apache, HS, Lighttpd, hingga Xitami dengan configurasi yang relatif 

mudah. 

3. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis – milis dan 

developer yang siap membantu dalam pengembangan. 

4. Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah 

karena memiliki referensi yang banyak. 

5. PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai mesin ( 

Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan secara runtime 

melalui console serta juga dapat menjalankan perintah – perintah sistem. 

  

3.8  Oracle 

Oracle Merupakan RDMS yang paling banyak digunakan oleh perusahaan-

perusahaan didunia.Database Oracle adalah produksi dari Oracle Corporation, 

sebuah perusahaan komputer raksasa yang bermarkas di Redwood City, 

California.Pengembanan Oracle dimulai pada tahun 1977 ketika Larry Ellison 

melihat ada peluang bagus yang dimanfaatkan perusahaan-perusahaan software 

kala itu. 

Tahun 1979 versi pertama dijual kepada umum. Versi pertama meyertakan 

interface SQL untuk berinteraksi dengan database. Tahun 1983, mereka 

mengubah nama perusahaan menjadi Oracle Corporation . Pada tahun itu juga, 

Oracle Corp. meluncurkan versi ketiga. Tahun 1984 versi keempat diluncurkan, 

Oracle telah mendukung beberapa sistem operasi yang ada waktu itu. 

Pengembangan terus dilakukan sesuai dengan perkembangan teknologi komputer. 
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Tahun 1998, Oracle mulai mengadopsi konsep Orientasi Objek(object oriented). 

Konsep orientasi objek pada database sedikit berbeda dengan konsep yang dikenal 

dilingkungan internet sehingga mereka membubuhkan huruf ‘i’ yang merupakan 

huruf awal “internet”. Sampai saat ini Oracle telah mengeluarkan versi 

terbarunya, yakni Oracle11g. 

Keunggulan Oracle dibanding dengan yang lain : 

1. Scalability, memiliki kemampuan menangani banyak user yang melakukan 

koneksi secara bersamaan tanpa berkurangnya performance. 

2. Reliability, memiliki kemampuan untuk melindungi data dari kerusakan 

jika terjadi kegagalan fungsi pada sistem seperti disk failure. 

3. Serviceability, memiliki kemampuan untuk mendeteksi masalah, 

kecepatan dalam mengkoreksi kesalahan, dan kemampuan melakukan 

konfigurasi ulang struktur data. 

4. Stability, memiliki kemampuan untuk crash karena beban load yang tinggi. 

Hal ini berkaitan dengan scability. 

5. Availability, yaitu kemampuan dalam penanganan crash atau failure agar 

service dapat tetap yaitu kemampuan dalam penanganan crash atau failure 

agar service dapat tetap berjalan. 

6. Multiplatform, dapat digunakan pada banyak sistem operasi seperti seperti 

windows, unix, linux, dan solaris. 

7. Mendukung data yang sangat besar, Oracle dapat menampung data hampir 

512 pet byte (1 pet byte = 1.000.000 gigabyte). 

8. Sistem sekuriti yang cukup handal 
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9. Dapat menampung hampir semua tipe data seperti data teks, image, sound, 

video, dan time series. 

Oracle menggunakan SQL (Structured query language) sebagai bahasa 

perantara antara user dan database. Kemudian Oracle Corp mengembangkan 

sebuah bahasa procedural yang mereka sebut sebagai PL/SQL. Dengan 

menggunakan kedua bahasa ini, seorang user dapat mengoptimalkan penggunaan 

database Oracle. 

SQL merupakan bahasa yang digunakan oleh banyak aplikasi atau tool untuk 

berinteraksi dengan server database. SQL adalah bahasa fungsional yang tidak 

mengenal iterasi dan tidak bersifat procedural SQL menggunakan perintah-

perintah dengan kata-kata sederhana dan mirip dengan bahasa manusia sehari-

hari, tentu saja dalam bahasa inggris. Pada SQL, user hanya menentukan apa hasil 

akhir yang diinginkan. 

Sedangkan PL/SQL adalah bahasa prosedural yang dikembangkan sendiri oleh 

Oracle Corp untuk mengoptimalkan pembuatan aplikasi database. Kata PL pada 

PL/SQL adalah singkatan dari ”Procedural Language”. Pada PL/SQL 

ditambahkan beberapa hal yang dikenal pada dunia pemograman, seperti variabel, 

loop, pemrosesan berdasarkan kondisi, operator cursor, modularisasi, dan banyak 

lagi yang lainya. Semua tambahan itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja 

operasi-operasi SQL pada database sehingga manfaat dan kehandalannya menjadi 

lebih maksimal. 

Keuntungan dari PL/SQL: 

- Muduh dipelajari dan digunakan 

- Dapat disimpan didatabase Oracle 
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- Terintegrasi dengan baik pada databse Oracle 

- Kemampuan yang bagus untuk menangani blok data yang besar 

- Terdapat banyak package yang disediakan Oracle untuk meningkatkan 

performancenya 

- Mendukung program unit dengan ataupun tanpa nama 

- Mendukung advanced data type 

- Mengenal pengelompokan procedure procedure dan function ke dalam satu 

kesatuan package 

Oracle juga menyediakan tool bagi-bagi user untuk berkomunikasi dengan 

database, diantaranya : 

1. SQL*Plus 

2. TOAD 

3. TORA 

4. HORA 

5. SQL Workshop 

6. APEX 

 

3.9  Visio 

Microsoft Visio (atau sering disebut Visio) adalah sebuah program aplikasi 

komputer yang sering digunakan untuk membuat diagram, diagram 

alir (flowchart), brainstorm, dan skema jaringan yang dirilis oleh Microsoft 

Corporation. Aplikasi ini menggunakan grafik vektoruntuk membuat diagram - 

diagramnya. 
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Visio aslinya bukanlah buatan Microsoft Corporation, melainkan buatan Visio 

Corporation, yang diakusisisi oleh Microsoft pada tahun 2000. Versi yang telah 

menggunakan nama Microsoft Visio adalah Visio 2002, Visio 2003, dan Visio 

2007 yang merupakan versi terbaru. Visio 2007 Standard dan Professional 

menawarkan antarmuka pengguna yang sama, tapi seri Professional menawarkan 

lebih banyak pilihan template untuk pembuatan diagram yang lebih lanjut dan 

juga penataan letak (layout). Selain itu, edisi Professional juga memudahkan 

pengguna untuk mengoneksikan diagram-diagram buatan mereka terhadap 

beberapa sumber data dan juga menampilkan informasi secara visual dengan 

menggunakan grafik. 

 

3.10 Macromedia Dreamweaver 

Macromedia adalah sebuah perusahaan perangkat lunak yang bergerak di 

bidang grafis dan pengembangan web. Perusahaan ini didirikan pada 

tahun 1992 dan telah berkembang pesat pada tahun 1990-an dan 2000-an. Pada 

Desember 2005 Macromedia diakuisisi salah satu perusahaan saingannya, Adobe 

Systems, tetapi Adobe sementara ini masih tetap menggunakan nama Macromedia 

pada sejumlah programnya. 

Macromedia didirikan pada taun 1992 melalui merger antara Authorware Inc. 

(perusahaan pembuat Authorware) dan MacroMind-Paracomp (perusahaan 

pembuat Macromind Director). Hingga pertengahan 1990-an, Macromedia 

Director yang digunakan untuk memproduksi CD-ROMdan kios-kios informasi 

masih merupakan produk unggulan Macromedia, namun seiring meningkatnya 

popularitas World Wide WebMacromedia menciptakan Shockwave, 
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sebuah plugin Director bagi penjelajah web serta pada tahun 1996 mengakuisisi 

dua perusahaan berorientasi web, FutureWave Software (yang 

membuat FutureSplash Animator - yang kemudian berkembang menjadi Flash) 

dan iBand Software (pembuat perangkat lunak authoring HTML - yang 

digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan Dreamweaver). 

Tahun 2001 Macromedia mengakuisisi Allaire, yang mengembangkan 

ColdFusion sebelum pada akhirnya pada tahun 2005 Macromedia sendiri dibeli 

oleh Adobe. 

Adobe Dreamweaver merupakan program penyunting halaman web 

keluaran Adobe Systems yang dulu dikenal sebagai Macromedia Dreamweaver 

keluaran Macromedia. Program ini banyak digunakan oleh pengembang web 

karena fitur-fiturnya yang menarik dan kemudahan penggunaannya. Versi terakhir 

Macromedia Dreamweaver sebelum Macromedia dibeli oleh Adobe Systems yaitu 

versi 8. Versi terakhir Dreamweaver keluaran Adobe Systems adalah versi 10 

yang ada dalam Adobe Creative Suite 4 (sering disingkat Adobe CS4). 

 

3.11 PowerDesigner 

PowerDesigner satu alat yang digunakan untuk menganalisis, model, struktur 

database, definisi struktur XML dan desain berorientasi objek. 

TI integrasi lingkungan menuntut lebih dan lebih baik sehingga kebutuhan untuk 

solusi sesuai dengan gagasan SOA (Service Oriented Architecture). SOA, 

bagaimanapun, membutuhkan alat-alat canggih untuk aplikasi pemodelan yang 

konsisten, data dan proses bisnis berdasarkan daerah umum dari repositori.  

Dalam powesdesigner memiliku teknik pemodelan sebagai berikut: 
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 Data modeling. Menyediakan dukungan untuk, model konseptual data 

secara fisik dan logis, berdasarkan mekanisme rekayasa perangkat lunak, 

atau catatan dari 1 IDEF 

  Modeling aplikasi. Mendukung semua diagram UML dan pemetaan 

relasional obyek. Selain itu, paket ini menawarkan teknik pemodelan 

PowerDesigner XML. 

  Pemodelan proses bisnis. Menyediakan dukungan untuk deskripsi skema 

dan definisi proses bisnis. 

  Integrated Modeling. model PowerDesigner dihubungkan oleh link dan 

teknologi sinkronisasi (Link dan Synch). Sebagai bagian dari setiap model 

dapat diintegrasikan dengan jenis lain model metadata. Paket ini juga 

menawarkan teknik pemodelan disesuaikan dengan kebutuhan penerima: 

database administrator, programmer atau pemimpin proyek. Umum 

repositori model, PowerDesigner paket terpadu dapat di server database 

relasional. 

Selain menciptakan dan mempertahankan model dan menghasilkan kode dalam 

bahasa pemrograman populer (Java, C #, C + +, PowerBuilder, VB.NET, XML), 

paket yang menyediakan dokumentasi pengembangan aplikasi, pelaksanaan 

proses bisnis yang dijelaskan dalam bahasa ebXML dan BPEL4WS, penanganan 

atas server 45 database dan penciptaan berbagai laporan untuk memantau 

kemajuan pekerjaan.  
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 
 
 

Bagian performance PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional V 

Jawa Timur adalah suatu bagian atau divisi / departemen yang bertugas mengelola 

data-data yang ada pada perusahaan yang berhubungan dengan sistem komputasi 

baik dengan perangkat lunak, perangkat keras, dan infrastrukturnya.  Kegiatan ini 

meliputi pengelolaan  dan perawatan terhadap sistem aplikasi. Salah satunya 

adalah pengelolaan terhadap data pelanggan. Oleh karena itu deskripsi kerja yang 

dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yaitu membuat suatu aplikasi 

yang dapat membantu bagian performance dalam  mengelola data pelanggan dan 

menampilkannya dalam aplikasi berbasis web. Pembuatan aplikasi tersebut 

disesuaikan dengan siklus hidup sistem informasi atau System Development Life 

Cycle (SDLC) yang  berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan 

langkah-langkah dari setiap tahapan pembuatan  aplikasi sistem. 

  
 

4.1 Perencanaan 

Dalam tahapan ini untuk mendefinisikan masalah sesuai dengan rumusan 

masalah yaitu membuat pengembangan sistem informasi kinerja (performance) 

pelanggan pada PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional V Jawa Timur 

berbasis web yang selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan tujuan sistem.  

Sistem ini hanya dapat digunakan oleh pihak internal perusahaan yaitu 

lebih tepatnya pada bagian performance PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi 

Regional V Jawa Timur.  
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Untuk mendukung perencanaan sistem dibutuhkan data-data dan 

informasi. Adapun metode pengumpulan data dan  informasi yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

4.1.1 Studi Lapangan  

Yaitu dengan cara meneliti langsung ke lapangan  guna melihat secara 

langsung hal-hal atau data-data yang berkaitan dengan materi yang dibutuhkan 

seperti wawancara langsung dengan dengan manager untuk memperoleh 

informasi-informasi yang berkaitan dengan pengembangan sistem. 

 
 
4.1.2 Studi Kepustakaan  

A. Buku Penunjang 

Data yang diperoleh dari teori-teori yang bisa didapat dari buku-buku 

penunjang yang berhubungan dengan topik yang diambil sebagai bahan 

pembanding atau dasar pembahasan lanjut, serta untuk memperoleh landasan-

landasan teori dari sistem yang akan dikembangkan. 

 
 
B. Internet 

Merupakan sumber data dan informasi yang diperoleh dan didapat secara 

online yang berguna untuk menambah referensi dan sebagai perbandingan bagi 

penelitian kepustakaan dan dokumentasi. 

 

4.2 Analisa Data 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk mengembangkan sistem 

yang ada dengan tujuan memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Berikut adalah 
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bagan dan ERD dari sistem yang sudah ada (existing system), yang kemudian 

akan dianalisis untuk dibuat perancangan sistem. 

 
 

 
 
 

Gambar 4.1 Bagan NAPN 
 
 
 

 Dimulai dari NAPN (Nomor Active Pulsa Nol) yang artinya adalah 

nomor telepon yang tidak terpakai, terdiri dari CL (corporate line) dan PL 

(personal line). Corporate line ditujukan kepada perusahaan rekanan sedangkan 

personal line untuk personal atau individu. Personal line terbagi dalam dinas, 

public dan sub. Dinas ditujukan untuk perkantoran. Public untuk lembaga, usaha, 

sekolah. Sub untuk personal atau individu yang digolongkan dalam NAPR dan 

Non NAPR. NAPR (Nomor Active Pending Request)  maksudnya adalah belum 

ada pemakaian dari pelanggan. Dalam NAPR terdapat kategori speedy dan non 

speedy. Maksud speedy disini adalah suatu  layanan internet yang digunakan 
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pelanggan, jika non speedy berarti pelanggan tidak menggunakan layanan 

internet. Di bagan juga terdapat abo dan  no abo, yang artinya abo adalah 

abonemen. Jika no abo, berarti pelanggan tidak dikenakan abonemen. Traffic 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pelanggan. Beberapa proses dilakukan 

setelah mengecek beberapa kategori dari pelanggan yaitu  no action, change tarif, 

cabut ssi kd 19, dan review. No action berarti tidak dilakukan apa-apa. Change 

tarif adalah perubahan tarif yang akan dilakukan oleh manajemen perusahaan 

dihitung berdasarkan abonemen serta informasi yang masuk dan keluar.   Cabut 

ssi kd 19 merupakan pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh pihak 

manajemen dalam  mencabut nomor pelanggan yang tidak ada traffic. Review 

hanya melakukan peninjauan ulang.  

 Selain bagan NAPN, juga terdapat 4 table yan perlu dibenahi, 

dikarenakan tidak adanya relasi antar table dan belum jelasnya primary key (PK) 

dari setiap tabel. Berikut adalah tabel tersebut yang perlu untuk dianalisis : 

 
 

NAPN

NCLI NUMERIC(8)
NDOS NUMERIC(4)
MONTH_ID CHAR(6)
STO_ID VARCHAR(6)
CCAT VARCHAR(3)
NOTEL VARCHAR(15)
NAMA VARCHAR(60)
ALAMAT_STANDARD VARCHAR(30)
CCLUSTER_ID VARCHAR(5)
MDF VARCHAR(2)
CPROD NUMERIC(14,2)
ABONLINE NUMERIC
F_NAPR NUMERIC
CNT_INCOMING NUMERIC

P_CCAT

CCAT VARCHAR(3)
LINECATS_ID VARCHAR(3)
LINECATS_LNAME VARCHAR(30)
LINECAT_ID VARCHAR(3)
LINECAT_LNAME VARCHAR(30)
LINECUSTCAT_ID VARCHAR(3)
LINECUSTCAT_LNAME VARCHAR(30)
LINESERVCAT_ID VARCHAR(2)
LINESERVCAT_LNAME VARCHAR(30)

P_KANTOR2

STO_ID VARCHAR(6)
LOKSEN_ID CHAR(4)
ARYAN_ID VARCHAR(6)
CATEL_ID VARCHAR(6)
DATEL_ID CHAR(2)
STO_SNAME VARCHAR(10)
STO_LNAME VARCHAR(30)
LOKSEN_SNAME VARCHAR(10)
LOKSEN_LNAME VARCHAR(30)
ARYAN_SNAME VARCHAR(10)
ARYAN_LNAME VARCHAR(30)
CATEL_LNAME VARCHAR(30)
CATEL_SNAME VARCHAR(10)
DATEL_SNAME VARCHAR(10)
DATEL_LNAME VARCHAR(30)

P_MDF

MDF_ID VARCHAR(8)
MDF_SNAME VARCHAR(5)
MDF_LNAME VARCHAR(30)
DATEL_ID CHAR(2)
CATEL_ID VARCHAR(6)
LOKSEN_ID CHAR(4)

 
 
 

Gambar 4.2 Tabel-tabel yang mendukung sistem kinerja (performance) pelanggan 
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Karena table tersebut, masih belum jelas yang menjadi primary key (PK) dan 

relasi yang terhubung juga belum ada, maka dari  itu, dalam tahap perancangan 

akan dibuatkan primary key(PK) serta menghubungkan tiap tabel. 

 
 
4.3 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dimaksudkan untuk menggambarkan sistem yang 

akan diperbaiki, dalam hal ini perancangan sistem mencakup System Flow, Data 

Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), struktur tabel, dan 

Site Map. Setelah melihat sistem yang sudah ada (existing system) lalu dilakukan 

analisa. Dari analisa inilah dasar dari perancangan sistem. 

Berdasarkan dari analisa sistem, didapatkan perancangan sistem yang 

baru sebagai berikut: 

4.3.1 System Flow 

System Flow digunakan untuk melihat rancangan sistem baru yang akan 

dibuat berdasarkan sistem yang sudah ada (existing system). Rancangan system 

flow untuk Sistem Informasi Kinerja (Performance) Pelanggan pada PT. 

Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional V Jawa Timur pada bagian 

performance dapat dijelaskan pada system flow berikut pada gambar 4.3 

 Dalam rancangan system flow digambarkan aliran data dari bagian-

bagian dalam sistem yang telah terkomputerisasi guna meningkatkan kinerja 

lingkungan PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional V Jawa Timur pada 

bagian Performance. 
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Gambar 4.3 System Flow 
 
 
 
4.3.2 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram digunakan untuk menggambarkan aliran data dan 

proses-proses yang terjadi dalam sebuah sistem serta entitas-entitas apa saja yang 

terlibat. Data Flow Diagram yang ada pada Bagian Performance adalah sebagai 

berikut: 
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A. Context Diagram 

 
 

Data User

Data NAPN

Data P_MDF

Data P_CCAT

Data P_KANTOR2

Informasi Pelanggan

User dan Password

0

Performance 
Pelanggan

+

Bag 
Performance

Admin

 
 
 

Gambar 4.4 Context Diagram  
 
 
 
Berikut penjelasan context diagram di atas: 

1. Admin, seorang admin atau administrator melakukan input data ke dalam 

sistem serta melakukan update jika terdapat penambahan data baru. Dalam 

sistem ini admin mengelola database.  

2. Bagian Performance, diberikan hak akses untuk menginput data user yang 

terdiri dari user dan password untuk dapat masuk ke sistem. 
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B. DFD Level 0  
 
 
 

Record P_MDF Record P_KANTOR2

Record P_CCAT

Record NAPN

Record User

Data P_MDF

Data User

Data P_CCAT

Data P_KANTOR2

Data NAPN

Data P_MDF

Data P_KANTOR2

Data P_CCAT

Data NAPN

Informasi Pelanggan

action

action

action

action

Data User

User dan Password

Bag 
Performance

2

Mengakses 
Halaman

1 USER

3

Menampilkan Informasi 
Pelanggan

2 NAPN

3 P_CCAT

4 P_KANTOR2

5 P_MDF

Admin

1

Maintenance Data

 
 
 

Gambar 4.5 DFD Level 0 
 
 
 
Penjabaran dari Data Flow Diagram di atas: 

Admin memegang peranan yang penting dalam menjalankan sistem 

informasi ini. Seorang admin bertanggung jawab terhadap pengelolaan data. 

Berikut penjelasan dari proses-proses yang terjadi: 

1. Proses 1 (Maintenance Data) 

Admin melakukan input data NAPR, data P_CCAT, data P_KANTOR2, 

data P_MDF kemudian tersimpan ke dalam tabel NAPR, P_CCAT, 

P_KANTOR2, dan P_MDF serta melakukan update jika terdapat penambahan 

data baru. Data – data ini akan menjadi laporan berupa informasi untuk bagian 

performance.  
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2. Proses 2 (Proses Login) 

Proses ini dilakukan oleh bagian performance dengan melakukan input 

user dan password untuk dapat masuk ke halaman utama. Setelah itu, bagian 

performance dapat melihat data dari tabel NAPR, P_CCAT, P_KANTOR2, 

P_MDF. 

3. Proses 3 (Menampilkan Informasi Pelanggan) 

Proses ini menampilkan informasi pelanggan berdasarkan kandatel dan 

kancatel. Informasi ini untuk bagian performance, dimana bagian performance 

memiliki hak akses untuk melihat informasi pelanggan. 

 
 

4.3.3 Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram digunakan untuk menggambarkan tabel-

tabel yang ada dalam sebuah sistem beserta relasi antar tabelnya.  Entitas murni 

yang ada pada sistem digambarkan menggunakan Conceptual Data Model 

(CDM), seperti terlihat pada gambar 4.6. Untuk pengembangan sistem serta hasil 

generalisasi dari CDM berupa Physical Data Model (PDM), seperti terlihat pada 

gambar 4.7. Dari PDM ini akan dibuat sebuah database yang di dalamnya terdapat 

tabel beserta relasi-relasinya.   

A. Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model dari Sistem Informasi Kinerja (Performance) 

Pelanggan pada PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional V Jawa Timur 

terdapat 4 (empat) tabel yaitu Tabel NAPN, P_CCAT, P_KANTOR2, P_MDF. 

dan lain-lainnya.  
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menghubungkan

menghubungkan
menghubungkan

NAPN

NCLI
NDOS
MONTH_ID
NOTEL
NAMA
ALAMAT_STANDARD
CCLUSTER_ID
CPROD
ABONLINE
F_NAPR
CNT_INCOMING

P_CCAT

CCAT
LINECATS_ID
LINECATS_LNAME
LINECAT_ID
LINECAT_LNAME
LINECUSTCAT_ID
LINECUSTCAT_LNAME
LINESERVCAT_ID
LINESERVCAT_LNAME

P_KANTOR2

STO_ID
LOKSEN_ID
ARYAN_ID
CATEL_ID
DATEL_ID
STO_SNAME
STO_LNAME
LOKSEN_SNAME
LOKSEN_LNAME
ARYAN_SNAME
ARYAN_LNAME
CATEL_LNAME
CATEL_SNAME
DATEL_SNAME
DATEL_LNAME

P_MDF

MDF_SNAME
MDF_ID
MDF_LNAME
DATEL_ID
CATEL_ID
LOKSEN_ID  

 
 

Gambar 4.6 Conceptual Data Model (CDM) 
 
 
 

B. Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model dari Sistem Informasi Kinerja (Performance) 

Pelanggan pada PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional V Jawa Timur 

terdapat 4 (empat ) tabel dengan tipe data dan panjangnya. 

 
 

MDF_SNAME = MDF_SNAME

ST O_ID = ST O_ID
CCAT = CCAT

NAPN

NCLI NUMERIC(8)
NDOS NUMERIC(4)
MONTH_ID CHAR(6)
CCAT VARCHAR(3)
STO_ID VARCHAR(6)
MDF_SNAME VARCHAR(5)
NOTEL VARCHAR(15)
NAMA VARCHAR(60)
ALAMAT_STANDARD VARCHAR(150)
CCLUSTER_ID VARCHAR(30)
CPROD NUMERIC(14,2)
ABONLINE NUMERIC
F_NAPR NUMERIC
CNT_INCOMING NUMERIC

P_CCAT

CCAT VARCHAR(3)
LINECATS_ID VARCHAR(3)
LINECATS_LNAME VARCHAR(30)
LINECAT_ID VARCHAR(3)
LINECAT_LNAM E VARCHAR(30)
LINECUSTCAT_ID VARCHAR(3)
LINECUSTCAT_LNAME VARCHAR(30)
LINESERVCAT_ID VARCHAR(2)
LINESERVCAT_LNAM E VARCHAR(30)

P_KANTOR2

STO_ID VARCHAR(6)
LOKSEN_ID CHAR(4)
ARYAN_ID VARCHAR(6)
CATEL_ID VARCHAR(6)
DATEL_ID CHAR(2)
STO_SNAME VARCHAR(10)
STO_LNAME VARCHAR(30)
LOKSEN_SNAME VARCHAR(10)
LOKSEN_LNAME VARCHAR(30)
ARYAN_SNAME VARCHAR(10)
ARYAN_LNAM E VARCHAR(30)
CATEL_LNAME VARCHAR(30)
CATEL_SNAME VARCHAR(10)
DATEL_SNAME VARCHAR(10)
DATEL_LNAME VARCHAR(30)

P_MDF

MDF_SNAME VARCHAR(5)
MDF_ID VARCHAR(8)
MDF_LNAM E VARCHAR(30)
DATEL_ID CHAR(2)
CATEL_ID VARCHAR(6)
LOKSEN_ID CHAR(4)  

 
 

Gambar 4.7 Physical Data Model (PDM) 
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4.3.4 Struktur Tabel 

Struktur tabel digunakan untuk menggambarkan secara detail tentang 

tabel-tabel yang terdapat dalam sebuah sistem. 

A. Tabel Login 

Primary Key : USER 

Foreign Key : - 

Fungsi   : Menyimpan data pengguna aplikasi   

 
 
 

No  Field  Data Type  Length  Constraint 

1  USER  Varchar  5  Primary Key 

2  PSW  Varchar  8  Not Null 

 
 
 

Tabel 4.1 Tabel USER 
 
 
 

B. Tabel NAPN 

Primary Key : NCLI. NDOS, MONTH_ID 

Foreign Key : CCAT, STO_ID, MDF_SNAME 

Fungsi    : Untuk menampilkan data Transaksi 

 

No  Field  Data Type  Length  Constraint 

1  NCLI  Numeric  8  Primary Key 

2  NDOS  Numeric  4  Primary Key 

3  MONTH_ID  Char  6  Primary Key 

4  CCAT  Char  3  Foreign Key 

5  STO_ID  Char  6  Foreign Key 

6  MDF  Varchar  5  Foreign Key 

7  NOTEL  Varchar  15   

8  NAMA  Varchar  60   

9  ALAMAT_STANDARD  Varchar  150   
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No  Field  Data Type  Length  Constraint 

10  CCLUSTER_ID  Varchar  30   

11  CPROD  Varchar  2   

12  ABONLINE  Numeric  14 , 2   

13  F_NAPR  Numeric      

14  CNT_INCOMING  Numeric      

 
 
 

Tabel 4.2 Tabel NAPN 
 
 
 

C. Tabel P_CCAT 

Primary Key  : CCAT 

Foreign Key  : - 

Fungsi   : Untuk melihat data kategori produk yang digunakan 

 
 

No  Field  Data Type  Length  Constraint 

1  CCAT                Char  3  Primary Key 

2  LINECATS_ID           Varchar  3   

3  LINECATS_LNAME       Varchar  30   

4  LINECAT_ID           Varchar  3   

5  LINECAT_LNAME        Varchar  30   

6  LINECUSTCAT_ID      Varchar  3   

7  LINECUSTCAT_LNAME    Varchar  30   

8  LINESERVCAT_ID       Varchar  2   

9  LINESERVCAT_LNAME   Varchar  30   

 
 

Tabel 4.3 Tabel P_CCAT 
 
 
 

D. Tabel P_KANTOR2 

Primary Key  : STO_ID 

Foreign Key  : - 

Fungsi  : Untuk melihat data Kantor pada Divisi Regional V 



42 
 

No  Field  Data Type  Length  Constraint 

1    STO_ID         Char  6  Primary Key 

2    LOKSEN_ID       Varchar  4   

3    ARYAN_ID      Varchar  6   

4    CATEL_ID       Varchar  6   

5    DATEL_ID       Varchar  2   

6    STO_SNAME       Varchar  10   

7    STO_LNAME       Varchar  30   

8    LOKSEN_SNAME   Varchar  10   

9    LOKSEN_LNAME   Varchar  30   

 
 

Tabel 4.4 Tabel P_KANTOR2 
 
 
 

E. Tabel P_MDF 

Primary Key  : MDF_SNAME 

Foerign Key  : - 

Fungsi          : Untuk melihat data nama daerah Kancatel 

 
 

No  Field  Data Type  Length  Constraint 

1    MDF_ID      Varchar  8  Primary Key 

2    MDF_SNAME    Varchar  5   

3    MDF_LNAME    Varchar  30   

4    DATEL_ID    Char  2   

5    CATEL_ID     Varchar  6   

6    LOKSEN_ID   Char  4   

 
 

Tabel 4.12 Tabel P_MDF 
 
 
 
4.3.5 Site Map 

Site Map adalah memetakan halaman – halaman yang terdapat pada 

website. Untuk lebih jelas bagaimana struktur halaman – halaman yang ada pada 

website PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional V Jawa Timur pada 
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bagian Performance, pada gambar 4.13 dapat dilihat bagaimana struktur website 

PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional V Jawa Timur pada bagian 

Performance. 

 
 
 

 
 
 

Gambar 4.8 Site Map 
 
 
 

4.4 Implementasi 

 Setelah dilakukan perancangan  pada sistem, maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan implementasi aplikasi program. 
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4.4.1  Kebutuhan Sistem 

Untuk bisa menjalankan sistem informasi kinerja (performance) 

pelanggan berbasis web ini dibutuhkan beberapa perangkat yang mendukung, baik 

perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). 

A. Software 

Beberapa perangkat lunak yang dibutuhkan dalam sistem informasi 

kinerja (performance) pelanggan berbasis web yaitu: 

1. Microsoft Windows XP/Vista/7 

2. Apache server  

3. Oracle Database 

4. Web browser (Internet explorer, Mozilla firefox) 

 
B. Hardware 

Rekomendasi spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan untuk aplikasi 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Komputer PC dengan prosessor yang setara dengan Pentium III ke atas 

2. Memori RAM Minimal 128 MB 

3. VGA Card minimal 16 MB 

4. Modem (koneksi internet) 

5.    Monitor, Keyboard danMouse 

 
 

4.4.2  Tampilan Aplikasi 

 Tampilan aplikasi merupakan sarana bagi user untuk berinteraksi dengan 

sistem. Tampilan aplikasi digunakan oleh user untuk dapat  menerima output dari 

sistem. 
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A. Tampilan Halaman Login User 

Halaman awal yang terbuka saat menjalankan aplikasi program ini adalah 

halaman login. Untuk dapat mengakses halaman utama, maka seorang user harus 

memasukkan username serta password secara benar. 

 
 

 
 
 

Gambar 4.9 Tampilan Halaman Login User 
 
 
 

Apabila terdapat kesalahan dalam melakukan input username dan password, maka 

user tidak dapat mengakses halaman utama. Dan akan keluar pesan kesalahan 

pada halaman login. 

 
 

 
 
 

Gambar 4.10 Tampilan Halaman Login User Gagal 
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B. Tampilan Halaman Utama 

Halaman utama merupakan halaman induk bagi halaman lainnya yang 

didalamnya terdapat menu-menu yang dapat diakses dalam penggunaan aplikasi 

sistem informasi kinerja (performance) pelanggan berbasis web. Halaman utama 

juga merupakan halaman home. 

 
 

 
 
 

Gambar 4.11 Tampilan Halaman Utama 
 
 
 

Halaman Utama terbagi dalam 5 layanan, yaitu ; 

- Layanan Home   

- Layanan About 

- Layanan Menu 

- Layanan Search 

- Layanan Logout 

Setiap layanan akan menghubungkan user dengan halaman-halaman lainnya yang 

dituju. Adapun layanan pada halaman utama berupa smoothmenu (vertical menu 

dan horizontal menu), dapat dilihat pada gambar 4.12 
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C. Tampilan Menu 

Layanan menu akan menampilkan smoothmenu (vertical menu dan 

horizontal menu). Ketika menunjuk kearah layanan, maka otomatis keluar 

tampilan menu baru baru secara smooth. Tanda panah gambar menunjukkan menu 

yang masih dapat mengeluarkan menu pilihan baru. Apabila tidak ada, maka 

hanya berhenti disana saja. Saat memilih layanan menu akan keluar menu NAPN 

dan Detail Data. NAPN dapat menampilkan menu CL dan PL. CL berhenti 

sampai disana sedangkan menu PL dapat menampilkan menu Dinas, Public dan 

Sub. Public dapat menampilkan menu wartel dan non wartel. Menu Detail Data 

memiliki menu pilihan detail Data NAPN, detail Data P_CCAT, detail Data 

P_Kantor2, detail Data P_MDF. Untuk aplikasi ini, halaman yang dapat diakses 

pada layanan menu adalah menu detail data dan sub. 

 
 

 
 
 

Gambar 4.12 Tampilan Menu 
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D. Tampilan Halaman About 

Halaman about menjelaskan tentang PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

sebagai penyedia layanan telekomunikasi serta visi dan misi dari perusahaan 

tersebut. 

 

 

 
Gambar 4.13 Tampilan Halaman About 

 
 
 

E. Tampilan Halaman NAPN 

Tampilan from menu NAPN ini merupakan proses pengambilan data dari 

tabel P_CCAT, P_KANTOR2, P_MDF yang akan diproses dan di tampilkan pada 

form menu ini. Awal pada form ini memilih kandatel kemudian dengan combobox 

kancatel akan menampilkan  kancatel sesuai dengan kandatel yang di pilih. 

Kemudian memilih NAPR atau Non NAPR. Jika memilih NAPR maka combobox 

SPEEDY akan secara langsung visible, kemudian memilih ABONLINE dan 

Tahun/Bulan. 
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. 
 
 

Gambar 4.14 Tampilan Halaman NAPN 
 
 
 

Setelah dipilih semua akan muncul hasilnya seperti berikut: 
 
 
 

 
 
 

Gambar 4.15 Tampilan Halaman NAPN  
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 Data ditampilkan sesuai dengan thn/bulan, kandatel, kancatel, napr, 

speedy, abonline, nama pelanggan, alamat pelanggan, no telp pelanggan, dan 

traffic. 

 Untuk tabel berwarna kuning menunjuk ke data pelanggan yang tidak 

memiliki traffic atau trafficnya nol. Itu berarti pelanggan tersebut tidak ada 

kegiatan pada bulan 12 tahun 2009. Karena tidak ada kegiatan maka pihak bagian 

performance dapat melakukan pengajuan kepada pimpinan untuk pencabutan atau 

tidak. 

  

F. Tampilan Halaman Detail Data 

Pada halaman detail data menampilkan detail tiap data dari setiap tabel 

 

 
Gambar 4.16 Tampilan Halaman Detail Data NAPN  
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Gambar 4.17 Tampilan Halaman Detail Data P_CCAT  
 
 

 
 

Gambar 4.18 Tampilan Halaman Detail Data P_KANTOR2  
 
 

 
 

Gambar 4.19 Tampilan Halaman Detail Data P_MDF  
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G. Tampilan Halaman Search 

Halaman ini melakukan pencarian data pada NAPN berdasarkan pilihan di  

combo box 

 
 

 

 
Gambar 4.20 Tampilan Halaman Detail Data P_MDF 

 

 
4.5 Pengujian 

Melalui tahap pengujian diharapkan dapat diketahui kekurangan-

kekurangan dari sistem, untuk selanjutnya dilakukan perbaikan sehingga 

kesalahan-kesalahan tersebut dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan. 

Pengujian terhadap sistem ini bertujuan agar mendapatkan hasil sebuah sistem 

yang akurat dan berdaya guna. 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan dari pengembangan sistem informasi kinerja (performance) pelanggan 

pada PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional V Jawa Timur berbasis web 

ini menjadi hasil analisis yang telah didapat, yaitu dari sisi bagian performance, 

akan mendapatkan data pelanggan yang perlu diambil tindakan dalam pencabutan 

no pelanggan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil perancangan dan implementasi terhadap sistem informasi 

kinerja (performance) pelanggan pada PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi 

Regional V Jawa Timur berbasis web, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

aplikasi ini membantu pihak bagian performance : 

 Mempercepat pencarian data pelanggan dan status pelanggan pada Divisi 

Regional V Jawa Timur dengan cepat.  

 Membantu pihak bagian performance untuk segera mengambil 

kebijaksanaan / keputusan kepada pelanggan yang mengalami tunggakan 

maupun yang tidak mengalami tunggakan. 

 Membantu bagian performance dalam melihat dan mengelola data – data 

yang terdapat pada database bagian performance berdasarkan Kancatel 

Divisi Regional V Jawa Timur. 

 
 
5.2 Saran 

Saran demi kemajuan PT. Telekomunikasi Indonesia Divisi Regional V 

Jawa Timur dan beberapa pihak yang terkait dengan pembuatan sistem ini  adalah 

output atau report data pelanggan yang diproses dapat dilampirkan agar lebih 

mudah dalam mengetahui yang akan ditindak lanjuti. 
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