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ABSTRAK 

 

Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring BTS (Base Tranceiver 

Station) Perpu ini merupakan sistem informasi yang sangat diperlukan dalam 

pengelolaan proses pelaporan dan monitoring mengenai BTS, khususnya bagi BTS 

yang perpu/mati. Pelaporan BTS, monitoring BTS dan perhitungan lama mati BTS 

menjadi lebih mudah dan menjadi lebih terintegrasi, sehingga membantu bagian-

bagian di dalam sistem untuk saling bertukar informasi dan mengambil keputusan 

dengan cepat. 

Permasalahan yang dihadapi Telkom Flexi Network Services Regional-V 

Surabaya pada bagian ROC (regional operating center) selama ini adalah belum 

tersedianya aplikasi yang dapat menghitung dan memonitoring BTS yang perpu 

pada bagian ROC, misalnya sering terjadi kesalahan data dan perhitungan antara 

data sebenarnya dengan data yang dilaporkan. 

Solusi dari permasalahan di atas adalah membuat catatan yang ditulis 

secara manual di komputer oleh bagian ROC yang nantinya akan di serahkan ke 

bagian administrasi melalui yahoo messegger atau e-mail.  

Sistem informasi yang dibuat dapat memudahkan bagian ROC dalam 

mengelola informasi dari informasi BTS perpu secara maksimal. Sistem informasi 

monitoring merupakan sistem informasi yang sesuai dan yang diinginkan untuk 

mempermudah bagian ROC dalam membuat laporan. 

Kata kunci: Monitoring, Laporan, Informasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Telkom Flexi Network Services Regional-V Surabaya  adalah sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi CDMA. Hal ini dapat dilihat 

dengan merebaknya kantor-kantor pemerintahan yang mulai menggunakan sistem 

informasi terkomputerisasi yang sangat membantu dalam mempermudah pekerjaan. 

Namun, untuk perusahaan ini sendiri tampaknya sistem yang telah ada sudah cukup 

memenuhi kriteria standar internasional. Namun untuk pelaporan yang berhubungan 

dengan BTS (Base Transceiver Station) perusahaan ini masih menggunakan proses 

pelaporan manual dengan cara melaporkan kepada pihak administrasi tiap 3 jam 

sekali per hari melalui Yahoo Messeger / e-mail dengan melakukan pengisian data 

BTS melalui notepad.  

 Maka dari itu, perusahaan ini membutuhkan sebuah aplikasi untuk 

monitoring terhadap BTS yang mati atau dikenal dengan istilah perpu. Tujuan 

dibuatnya aplikasi Monitoring ini tak lain adalah untuk membantu proses 

memonitoring  pelaporan BTS dari tiap-tiap pegawai, sehingga nantinya hal ini akan 

mempermudah untuk pelaporan mengenai BTS. 

Maka dengan adanya Aplikasi Monitoring BTS Perpu ini diharapkan dapat 

membantu  mengatasi permasalahan yang ada pada Telkom Flexi Network Services 

Regional-V Surabaya. Selain itu aplikasi ini harus mampu mencatat laporan mengenai 

BTS secara otomatis, yang selanjutnya dapat membantu proses pelaporan. 

 



 

3 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat Sistem Informasi Monitoring BTS Perpu di Telkom Flexi 

Network Services Regional-V? 

2. Bagaimana membuat  Sistem Informasi yang menyajikan laporan dalam 

Monitoring data yang berhubungan dengan BTS yang perpu? 

1.3 Batasan Masalah 

Implementasi kerja praktek ini dalam pembuatan Aplikasi Monitoring BTS 

Perpu di Telkom Flexi Network Services Regional-V Surabaya dibatasi pada hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Sistem Informasi yang dibangun disesuaikan dengan sistem  kerja yang berlaku 

pada Telkom Flexi Network Services Regional-V Surabaya. 

2. Sistem Informasi yang dibangun merupakan Aplikasi Monitoring BTS Perpu di 

Telkom Flexi Network Services Regional-V Surabaya. 

3. Sistem Informasi yang dibangun merupakan aplikasi dekstop / tools. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari kerja praktek ini adalah: 

1. Menghasilkan Aplikasi Monitoring BTS Perpu yang efektif dan efisien. 

2. Menghasilkan aplikasi yang mampu menyajikan laporan mengenai BTS. 

Khususnya BTS yang perpu. 
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1.5 Kontribusi 

Penggunaan sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

Telkom Flexi Network Services Regional-V Surabaya, antara lain: 

1. Memberikan sarana alternatif berupa aplikasi export report dalam sistem 

informasi ini. 

2. Membantu menuangkan ide untuk meminimalisasi kesalahan bagian ROC dalam 

melakukan monitoring pengecekan laporan. 

3. Membantu merancang sebuah sistem informasi untuk mempermudah bagian 

administrasi dalam mengolah, memelihara dan mencari laporan.                                                           

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan di dalam memahami persoalan dan pembahasannya, 

maka Monitoring Kerja Praktek ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini dikemukakan hal–hal yang menjadi latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan yang ingin dicapai, 

kontribusi serta sistematika Monitoring kerja praktek ini. 

BAB II    GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini dibahas tentang gambaran umum Telkom Flexi Network 

Services Regional-V Surabaya dan deskripsi tugas setiap bagian.  
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BAB III    LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas teori yang berhubungan dengan pembuatan Aplikasi 

Monitoring BTS Perpu yaitu teori tentang Pengertian BTS, Interaksi 

Manusia dan Komputer, Pemrograman Visual I dan II, Konsep Dasar 

Sistem Informasi, Testing dan Implementasi Sistem. 

BAB IV   DESKRIPSI PEKERJAAN 

Pada bab ini dibahas mengenai gambaran sistem yang akan dibuat, dalam 

bentuk System Flow, Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram 

mengenai perancangan  sistem yang dibuat. Selain itu juga disertai 

struktur tabel dan desain input/output serta detil aplikasi sistem informasi 

penjadwalan kerja dari hardware/sofware pendukung, cara instalasi 

hingga detil dan  features yang ada pada aplikasi. Selain itu disertai pula 

hasil uji coba dari sistem informasi presensi ini. 

BAB V   PENUTUP 

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari perancangan dan 

pembuatan  Aplikasi Monitoring BTS Perpu di Telkom Flexi Network 

Services Regional-V Surabaya terkait dengan tujuan dan permasalahan 

yang ada, serta saran untuk pengembangan sistem dimasa mendatang. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Telkom Flexi Network Services Regional-V Surabaya 

PT. TELKOM Indonesia Tbk. Sebagai sebuah perusahaan telekomunikasi terkemuka di 

Indonesia yang menyediakan layanan baru dengan teknologi terkini yaitu CDMA (Code Division 

Multiple Access). CDMA adalah teknologi akses voice dan data, dimana user menggunakan code 

tersendiri yang unik dalam mengkases kanal frekuensi yang sama dalam sebuah sistem. Pada 

CDMA, sinyal informasi pada transmitter decoding dan desebar dengan bandwidth sebesar 1.25 

MHz (spread spectrum), kemudian pada sisi receiver dilakukan decoding sehingga didapatkan 

sinyal infomasi yang dibutuhkan. 

PT. TELKOM Indonesia Tbk, melalui Divisi Fixed Wireless akan memanfaatkan CDMA 

sebagai telepon fixed wireless digital yang digunakan sebagai telepon rumah (fixed phone) dan 

telepon bergerak (mobility). Layanan fixed wireless berbasis CDMA diberi brand “Telkom Flexi” 

sebagai telepon bergerak terbatas dalam satu area code, hal ini dimungkinkan karena “Telkom 

Flexi” memiliki fitur limited mobility. Para pakar teknologi telepon seluler sepakat bahwa 

kecanggihan CDMA jauh melebihin GSM yang sekarang ini banyak dipergunakan oleh operator 

telepon selular di Indonesia. Para pelaku bisnis telepon selular memperkirakan bahwa “Telkom 

Flexi” mendapat sambutan positif masyarakat mengingat tarifnya jauh berada dibawah GSM karena 

biaya investasinya sangat murah. Tentu saja, kehadiran “Telkom Flexi” membuat lega calon 

pelanggan telepon yang sudah lama mendambakan telepon hemat maupun pelanggan ponsel yang 

mendambakan telepon selular alternatif.  

Telkom Flexi Network Services Regional-V Surabaya adalah sebuah perusahaan regional 

yang bergerak secara khusus dalam bidang Telekomunikasi CDMA. Telkom Flexi Network 

Services Regional-V Surabaya terletak di Jl. Kebalen Timur No.2 Surabaya – Indonesia. 

2.2 Visi dan Misi Telkom Flexi Network Services Regional-V Surabaya 

2.2.1 Visi  Telkom Flexi Network Services Regional-V Surabaya 
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To become a leading InfoCom player in the region. Telkom berupaya untuk 

menempatkan diri sebagai perusahaan InfoCom terkemuka di kawasan Asia Tenggara, Asia 

dan akan berlanjut ke kawasan Asia Pasifik. 

2.2.2 Misi  Telkom Flexi Network Services Regional-V Surabaya 

Telkom mempunyai misi memberikan layanan " One Stop InfoCom Services with 

Excellent Quality and Competitive Price and To Be the Role Model as the Best Managed 

Indonesian Corporation " dengan jaminan bahwa pelanggan akan mendapatkan layanan 

terbaik, berupa kemudahan, produk dan jaringan berkualitas, dengan harga kompetitif.  

 Telkom akan mengelola bisnis melalui praktek-praktek terbaik dengan 

mengoptimalisasikan sumber daya manusia yang unggul, penggunaan teknologi yang 

kompetitif, serta membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan saling mendukung 

secara sinergis. 
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2.3 Struktur Organisasi  Telkom Flexi Network Services Regional-V Surabaya 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Telkom Flexi Network Services Regional-V Surabaya 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini akan dijelaskan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas dan juga menjelaskan aplikasi-aplikasi yang digunakan 

pada kerja praktek ini. Hal ini sangat penting karena teori-teori tersebut digunakan 

sebagai landasan pemikiran dalam kerja praktek ini. Adapun teori-teori yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

3.1 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau 

menyelesaikan suatu tujuan tertentu (Jogianto, 1989 : 1). 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 

lebih berarti bagi yang menerimanya (Jogianto, 1989 : 1). 

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 
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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 Pengertian Monitoring 

Monitoring (pemantauan) merupakan prosedur yang digunakan untuk 

memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan / program 

pembangunan, untuk mendapatkan kepastian apakah sudah sesuai dengan rencana 

atau belum. Monitoring merupakan suatu cara untuk mengecek terhadap kemajuan 

suatu proyek yang sementara dilaksanakan. Monitoring juga sebagai sebuah proses 

yang sementara berlangsung yang didesain untuk mengecek kemajuan proyek 

terhadap rencananya dan memodifikasi rencana tersebut bila perlu. Monitoring 

merupakan suatu cara untuk melihat sejauh mana implementasi berjalan sesuai 

rencana. Serta masuk kedalam kegiatan mengumpulkan data atau informasi melalui 

pengamatan langsung terhadap jalannya pembangunan dengan menekankan pada 

penggunaan sumber daya dan cara pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan 

rencana atau telah terjadi pergeseran dari rencana (sasaran tidak tercapai, sasaran 

melampaui, peralihan sasaran ke sasaran lain) dengan demikian akan diketahui 

secara dini feed back dan diambil langkah-langkah yang sesuai. 

 

 

 

3.3 Pengertian BTS ( Base Transceiver Station ) 

BTS adalah kependekan dari Base Transceiver Station. Terminologi ini 

termasuk baru dan mulai populer di era meledaknya seluler saat ini. BTS berfungsi 

menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju jaringan 
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lain. Satu cakupan pancaran BTS dapat disebut cell. Komunikasi seluler adalah 

komunikasi modern yang mendukung mobilitas yang tinggi. Dari beberapa BTS 

kemudian dikontrol oleh satu Base Station Controller (BSC) yang terhubungkan 

dengan koneksi microwave ataupun serat optik. BTS adalah bagian dari network 

element GSM yang berhubungan langsung dengan Mobile Station (MS). BTS 

berhubungan dengan MS melalui air-interface dan berhubungan dengan BSC 

dengan menggunakan A-bis interface. BTS berfungsi sebagai pengirim dan 

penerima sinyal komunikasi dari / ke MS serta menghubungkan MS dengan 

jaringan element lain dalam jaringan GSM (BSC, MSC, SMS, IN, dsb) dengan 

menggunakan radio interface. Secara hirarki, BTS akan terhubung ke BSC, dalam 

hal ini sebuah BSC akan mengontrol kerja beberapa BTS yang berada di bawahnya. 

Karena fungsinya sebagai pengirim, maka bentuk fisik sebuah BTS pada umumnya 

berupa tower dengan dilengkapi antena sebagai transceiver, dan perangkatnya. 

Sebuah BTS dapat menjangkau area sejauh 3V km (hal ini sesuai dengan nilai 

maksimum dari Timing Advance (TA)). Fungsi dasar BTS adalah sebagai Radio 

Resource Management, yaitu melakukan fungsi-fungsi yang terkait dengan : 

a. meng-asign channel ke MS pada saat MS akan melakukan pembangunan 

hubungan. 

b. menerima dan mengirimkan sinyal dari dan ke MS, juga 

mengirimkan/menerima sinyal dengan frekwensi yang berbeda-beda dengan 

hanya menggunakan satu antena yang sama. 

c. mengontrol power yang di transmisikan ke MS. 

d. Ikut mengontrol proces handover. 



 

12 

 

 

Gambar 3.1. Blok diagram sebuah BTS dengan sebuah TRX. 

 

3.4 Program Penunjang 

 Untuk membuat Sistem Informasi Pendaftaran pada Pertamina Maritime Training 

Center, dibutuhkan beberapa perangkat lunak untuk memudahkan perancangan 

design maupun sistem. Perangkat lunak tersebut antara lain : 

3.4.1 Visual Basic .NET 

Microsoft Visual Basic .NET adalah sebuah alat untuk mengembangkan 

dan membangun aplikasi yang bergerak di atas sistem .NET Framework, dengan 

menggunakan bahasa BASIC. Dengan menggunakan alat ini, para pembuat 

program dapat membangun aplikasi Windows Forms. Alat ini dapat diperoleh 

secara terpisah dari beberapa produk lainnya (seperti Microsoft Visual C++, Visual 

C#, atau Visual J#), atau juga dapat diperoleh secara terpadu dalam Microsoft 

Visual Studio .NET. Bahasa Visual Basic .NET sendiri menganut paradigma 

bahasa pemrograman berorientasi objek yang dapat dilihat sebagai evolusi dari 

Microsoft Visual Basic versi sebelumnya yang diimplementasikan di atas .NET 

Framework. Peluncurannya mengundang kontroversi, mengingat banyak sekali 
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perubahan yang dilakukan oleh Microsoft, dan versi baru ini tidak kompatibel 

dengan versi terdahulu. 

3.4.2 .NET Framework 

Microsoft .NET Framework (dibaca Microsoft Dot Net Framework) adalah 

sebuah komponen yang dapat ditambahkan ke sistem operasi Microsoft Windows atau 

telah terintegrasi ke dalam Windows (mulai dari Windows Server 2003 dan versi-

versi Windows terbaru). Kerangka kerja ini menyediakan sejumlah besar solusi-solusi 

program untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum suatu program baru, dan 

mengatur eksekusi program-program yang ditulis secara khusus untuk framework ini. 

.NET Framework adalah kunci penawaran utama dari Microsoft, dan dimaksudkan 

untuk digunakan oleh sebagian besar aplikasi-aplikasi baru yang dibuat untuk 

platform Windows. 

Pada dasarnya, .NET Framework memiliki 2 komponen utama: CLR dan 

.NET Framework Class Library. 

Program - program yang ditulis untuk .NET Framework dijalankan pada 

suatu lingkungan software yang mengatur persyaratan-persyaratan runtime program. 

Runtime environment ini, yang juga merupakan suatu bagian dari .NET Framework, 

dikenal sebagai Common Language Runtime (CLR). CLR menyediakan penampilan 

dari application virtual machine, sehingga para programmer tidak perlu mengetahui 

kemampuan CPU tertentu yang akan menjalankan program. CLR juga menyediakan 

layanan-layanan penting lainnya seperti jaminan keamanan, pengaturan memori, 

garbage collection dan exception handling / penanganan kesalahan pada saat runtime. 

Class library dan CLR ini merupakan komponen inti dari .NET Framework. Kerangka 

kerja itu pun dibuat sedemikian rupa agar para programmer dapat mengembangkan 
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program komputer dengan jauh lebih mudah, dan juga untuk mengurangi kerawanan 

aplikasi dan juga komputer dari beberapa ancaman keamanan. 

CLR adalah turunan dari CLI (Common Language Infrastructure) yang saat 

ini merupakan standar ECMA. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan mengunjungi 

situs ECMA atau kunjungi sumber pranala di bawah artikel ini. 

Solusi-solusi program pembentuk class library dari .NET Framework mengcover area 

yang luas dari kebutuhan program pada bidang user interface, pengaksesan data, 

koneksi basis data, kriptografi, pembuatan aplikasi berbasis web, algoritma 

numerik, dan komunikasi jaringan. Fungsi-fungsi yang ada dalam class library 

dapat digabungkan oleh programmer dengan kodenya sendiri untuk membuat 

suatu program aplikasi baru. 

 

3.5 Bahasa Penunjang 

3.5.1 XML (Extensible Markup Language ) 

XML adalah bahasa markup yang dirancang khusus untuk penyampaian 

informasi melalui World Wide Web, persis seperti HTML. World Wide Web 

Consortium (W3C) menjelaskan bahasa ini sebagai berikut : 

“Extensible Markup Language (XML) adalah sebuah subset dari SGML 

Sasarannya adalah memungkinkan SGML generik dapat dilayani, diterima, dan 

diproses pada Web dengan cara yang sekarang dipakai untuk HTML. XML 

dirancang untuk kemudahan implementasi dan untuk operabilitas dengan SGML 

dan  HTML” 
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HTML memberikan sekumpulan elemen baku yang bisa kita gunakan untuk 

menandai komponen-komponen halaman web, XML mampu mendefinisikan 

sebuah dokumen berstruktur hirarki dengan elemen-elemen yang tersarang 

sepenuhnya dalam elemen lain, dan dengan sebuah elemen tingkat teratas yang 

dikenal sebagai elemen root. Dari dokumen XML di atas bisa kita lihat bahwa kita 

mendefinisikan sendiri tags elemen datanya. Sehingga membutuhkan mekanisme 

penanganan sendiri untuk menampilkan setiap elemen XML tersebut. 

Ada tiga cara mendasar untuk melakukannya, yaitu : 

1. Pengaitan style sheet : mengaitkan sebuah stylesheet ke dokumen XML. Style sheet 

adalah sebuah file terpisah yang berisi instruksi pemformatan elemen XML 

individual. Bisa menggunakan CSS (Cascading Style Sheet) atau XSL (Extensible 

Style Sheet). 

2. Pengikatan Data : Opsi ini mengharuskan kita membuat sebuah halaman HTML, 

mengaitkan dokumen XML padanya, dan mengikat elemen XML ke elemen 

standar halaman tersebut, misalnya elemen SPAN atau TABLE, ke elemen XML. 

3. Scripting : Dengan teknik ini, kita membuat sebuah halaman HTML, mengaitkan 

dokumen XML padanya, dan mengakses serta menampilkan elemen XML 

individual dengan menuliskan kode script. Dalam pengembangannya, scripting 

ini bisa juga kita gunakan untuk membuat ataupun memparsing sebuah dokumen 

XML yang berpedoman pada DOM (Document Object Model). 

3.6 Alat Analisis dan Rancangan 

3.6.1 Flow Chart 
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 Flowchart adalah bagan yang menunjukkan alur dalam program ataupun prosedur 

sistem secara fisik. Bagan alur digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi 

dan dokumentasi. Bagan alur sistem digambar dengan menggunakan simbol-

simbol yang tampak antara lain berikut ini :  

Adapun symbol-simbol yang sering digunakan dalam block chart dapat dilihat 

pada table 3.1 dibawah: 

Tabel 3.2 Simbol block chart 

Simbol Keterangan 

 

 
Menandakan dokumen , bisa dalam bentuk 

surat, formulir, buku/bendel/berkas atau 

cetakan. 

 

 

Multi Dokumen 

 

Proses Manual 

 
Proses yang dilakukan oleh computer 

 

Menandakan dokumen yang diarsipkan 

(arsip manual). 

 
Data penyimpanan (data storage) 

 

Proses apa saja yang tidak terdefinisi 

termasuk aktivitas fisik. 

 

Terminasi yang mewakili symbol tertentu 

untuk digunakan pada aliran lain pada 

halaman yang lain. 

 

Terminasi yang mewakili symbol tertentu 

untuk digunakan pada aliran lain pada 

halaman yang sama. 
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Terminasi yang menandakan awal dan akhir 

dari suatu aliran. 

 
Pengambilan keputusan (decision). 

 
Layar peraga (monitor). 

 
Pemasukan data secara manual. 

 

A. Data Flow Diagram (DFD) 

“Data Flow Diagram (DFD) ”  sering digunakan untuk menggambarkan 

suatu sistem yang telah ada atau baru yang telah dikembangkan secara logika tanpa 

mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir (H.M. 

Jogiyanto, 1989:700). Diagram ini digunakan untuk menggambarkan arus data di 

dalam sistem secara terstruktur dan jelas. Selain itu DFD juga merupakan 

gambaran dari sistem yang baik. Adapun beberapa simbol yang sering dipakai 

dalam DFD terdiri dari : 

 Simbol ini merupakan simbol eksternal entity, digunakan 

sebagai sumber dari inputan sistem atau tujuan dari output 

sistem. 

 Simbol proses dimana sering digunakan untuk melakukan 

prubahan terhadap input yang masuk sehingga menghasilkan 

data dari perubahan input yang diolah tadi. 

 Simbol dari penyimpanan data, sering digunakan sebagai 

simpanan dari data yang dapat berupa suatu file atau basis data 

. 

 Simbol yang menggambarkan aliran data, yang sering 

digunakan untuk menghubungkan antara proses dengan proses, 
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proses dengan sumber proses dan proses dengan tujuan. 

Sedangkan anak panahnya menunjukkan arah aliran datanya.  

3.6.2 Power Designer 

 Ada dua model data, yaitu : Entity Relationship Diagram (ERD) dan model 

relasional. Keduanya menyediakan cara untuk mendeskripsikan perancangan basis 

data pada peringkat logika. 

ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang 

mendeskripsikan hubungan antar penyimpanan. ERD digunakan untuk 

memodelkan struktur data dan hubungan antar data, karena hal ini relatif komplek. 

Dengan ERD kita dapat menguji model dan mengabaikan proses apa yang harus 

dilakukan. 

ERD dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu :  
1. One to one relationship 

Jenis hubungan antar tabel yang menggunakan bersama sebuah kolom primary key. 

Jenis hubungan ini tergolong jarang digunakan, kecuali untuk alasan keamanan 

atau kecepatan akses data. Misalnya satu departemen hanya mengerjakan satu 

jenis pekerjaan saja dan satu pekerjaan hanya dikerjakan oleh satu departemen 

saja. 

 

2. One to many relationship 

Jenis hubungan antar tabel dimana satu record pada satu tabel terhubung dengan 

beberapa record pada tabel lain. Jenis hubungan ini merupakan yang paling sering 

digunakan. Misalnya suatu pekerjaan hanya dikerjakan oleh satu departemen saja, 

namun suatu departemen dapat mengerjakan beberapa macam pekerjaan 

sekaligus. 
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3. Many to many relationship 

Jenis hubungan ini merupakan hubungan antar tabel dimana beberapa record pada 

satu tabel terhubung dengan beberapa record pada tabel lain. Misalnya satu 

departemen mampu mengerjakan banyak pekerjaan, juga satu pekerjaan dapat 

ditangani oleh banyak departemen. 

a. Model ERD atau Conceptual Data Model (CDM) : model yang dibuat berdasarkan 

anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi obyek-obyek dasar yang 

dinamakan entitas (entity) serta hubungan (relationship) antara entitas-entitas itu. 

b. Model Relasional atau Physical Data Model (PDM) : model yang menggunakan 

sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data 

tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom di mana setiap kolom memiliki 

nama yang unik. 

3.7  Analisa dan Perancangan Sistem 

Analisis sistem didefinisikan sebagai uraian dari sistem informasi yang besar dan utuh 

ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan 

dan mengevaluasikan permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan 

kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Langkah-

langkah dasar dalam melakukan analisa sistem : 

1. Identifikasi  masalah 

2. Memahami kerja dari sistem yang ada  

3. Menganalisa sistem 

4. Membuat laporan hasil analisis 

Perancangan sistem dapat didefinisikan sebagai tahap setelah perancangan 

sistem secara umum dan perancangan sistem secara terinci. Perancangan sistem 

mempunyai dua tujuan utama yaitu memenuhi kebutuhan kepada pemakai dan 
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untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada 

pemrogram dan ahli teknik lainnya yang terlibat.  
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Telkom Flexi Network Services Regional-VSurabaya memiliki prosedur sistem yang 

berbeda dengan sistem monitoring yang telah ada. Hal ini dilakukan karena sistem yang 

dijalankan masih tergolong manual. Manual disini mempunyai arti bahwa belum adanya sebuah 

sistem yang mampu mengelola data-data dan laporan yang diselesaikan antar bagian secara 

otomatis.  

Kerja praktek ini dilakukan selama 160 jam dengan pembagian waktu dalam satu bulan, 8 jam 

dilakukan sebanyak 5 kali x 4 minggu. Dalam kerja praktek ini, diharuskan menganalisa 

permasalahan yang ada, mempelajari serta memberikan solusi bagi masalah yang timbul.  

Permasalahan yang ada pada  Telkom Flexi Network Services Regional-VSurabaya  ini 

terdapat pada sistem monitoring dan pelaporan terhadap BTS yang perpu. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah yaitu: 

a. Menganalisa sistem 

b. Mendesain sistem 

c. Mengimplementasikan sistem 

d. Melakukan pembahasan terhadap hasil implementasi 

sistem. 

Keempat langkah tersebut, dilakukan agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang 

ada. Lebih jelasnya dipaparkan pada sub bab dibawah ini. 

 

4.1 Menganalisa Sistem 

Menganalisa sistem merupakan langkah awal dalam membuat sistem baru. Langkah 

pertama adalah melakukan wawancara. Wawancara dilakukan oleh dua orang dengan bagian 

pelayanan. Pelayanan memberikan informasi tentang mekanisme pendaftaran anggota baru, 

pendataan koleksi buku, peminjaman dan pengembalian buku, serta pemberian sanksi berupa 

denda kepada anggota.  

Bagian Pelayanan menunjukkan dokumen input output yang ada pada saat itu, seperti kartu anggota, 

kartu buku, kartu peminjam, dan formulir permohonan menjadi anggota. Dengan adanya 
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dokumen tersebut, dua orang penganalisa mencatat item-item yang terdapat di dalamnya. Ini 

sangat berguna dalam pembuatan struktur tabel selanjutnya. Hasil dari wawancara dengan bagian 

pelayanan, digambarkan oleh dua penganalisa melalui dokumen flow lama. 

Penganalisa mendapatkan beberapa permasalahan yang dapat diambil melalui dokumen flow lama. 

Permasalahan tersebut antara lain, proses yang dilakukan masih tergolong manual. Pendataan 

anggota, koleksi buku, transaksi peminjaman dan pengembalian dimasukkan ke dalam buku. 

Prosedur yang dilakukan cukup banyak, sehingga membutuhkan banyak waktu untuk 

menyelesaikannya.  

 

4.1.1 Prosedur  Monitoring dan Pelaporan BTS Perpu 

Proses monitoring dan pelaporan BTS perpu hanya berlaku bagi BTS yang bersangkutan 

yang mengalami kerusakan, mati dan lainnya. 

Pertama kali, petugas ROC melihat aplikasi yang sudah tersedia dengan memonitoring BTS mana 

yang sedang perpu, lalu Petugas ROC memasukkan data BTS yang telah dilaporkan aplikasi 

tersebut ke dalam notepad. Lalu Petugas ROC menghitung secara manual BTS yang bersangkutan 

mulai terjadi perpu dari tanggal atau jam berapa serta menyala atau up tanggal dan jam berapa. 

Data yang telah dituliskan di notepad tersebut dikirim melalui aplikasi on-line yang akan 

dilaporkan pada puhak yang bersangkutan. Data-data berupa nitepad tersebut lalu didata ulang 

dan dilakukan pengumpulan guna menghasilkan reprt yang berguna.  

 

4.2 Mendesain Sistem 

Desain sistem merupakan tahap pengembangan setelah analisis sistem dilakukan. Desain 

sistem dilakukan oleh tiga orang. Dua orang merancang sistem flow, Context Diagram, Data 

Flow Diagram (DFD), Entity Relational Diagram (ERD) dan struktur tabel. Satu orang lagi 

mendesain input output untuk dibuat aplikasi selanjutnya.  

Sistem flow dibuat dengan mengembangkan dokumen flow lama. Dua orang mendiskusikan proses 

komputerisasi yang harus terjadi di dalam alur sistem yang baru. Proses tersebut juga 

membutuhkan database yang tepat untuk penyimpanan data. Database yang dibutuhkan antara 

lain Nama BTS, Nama MSC, Status BTS, Transaksi. 
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Dua pendesain sistem selanjutnya membuat Context Diagram. External Entity dan proses-proses yang 

terjadi pada Context Diagram didapat dari sistem flow yang telah dibuat. Pendesain kemudian 

menyusun secara lengkap masing-masing proses beserta file-file yang dibutuhkan pada DFD. 

Context Diagram yang telah dibuat. File yang terdapat pada DFD digunakan sebagai acuan 

membuat ERD dan struktur tabel. 

Satu pendesain input output, menyempurnakan item-item yang ada. Salah satunya adalah item 

Pelaporan BTS Perpu. Pendesain membuat input tanggal dan jam perpu dan lamanya BTS perpu. 

Inputan yang lain yaitu, Keterangan perpu, serta jam dan tanggal BTS menyala atau up. Inputan 

tersebut membutuhkan desain form yang digunakan untuk memasukkan data-datanya, seperti 

nama MSC, nama BTS, lama mati / perpu serta keterangan. 

 

4.2.1 Sistem Flow  

Dokumen Flow Baru merupakan gambaran dari sistem yang telah dikembangkan. Dalam 

Sistem Flow, beberapa proses yang dilakukan secara komputerisasi. Proses yang dikembangkan 

yaitu, Monitoring dan Pelaporan BTS Perpu 

 

A. Monitoring dan Pelaporan BTS Perpu 

Sistem Flow  Monitoring dan Pelaporan BTS Perpu dilakukan secara komputerisasi. 

Setiap petugas ROC mengisi Form inputan data BTS yang perpu. Mengisikan jam dan tanggal 

berapa BTS mulai perpu, menunggu hasil perbaikan sambil memonitoring BTS yang lainnya. 

Lalu mengedit BTS yang telah diperbaiki atau menyala. Data tersebut kemudian dimasukkan ke 

dalam database Transaksi. Dan Sistem akan menghitung berapa lama BTS itu mati serta membuat 

laporan BTS mana saja yang sering perpu Sistem Flow Monitoring dan Pelaporan BTS Perpu 

gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Sistem Flow Monitoring dan Pelaporan BTS Perpu 

 

 

 

4.2.2 Context Diagram 

Pada Context Diagram Sistem Informasi  membuat Sistem Informasi Monitoring BTS 

Perpu ini terdiri dari 3 entitas (bagian), yaitu petugas ROC, penerima 1, dan penerima 2. Ketiga 

entitas tadi memberikan input data dan menerima output data yang diperlukan. Sebagai contoh, 
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petugas ROC menginputkan data transaksi. Setelah itu, Penerima 1 memberikan data koreksi 

kepada petugas ROC 

 

info_lap_fix

data_koreksi_penerima_2

info_lap_fix

data_koreksi_penerima_1

info_bts_3 info_bts_1

info_bts_2

data_BTS_diperbaiki

Laporan_transaksi

data_transaksi

info_BTS

data_bts

0

aplikasi BTS

+

Petugas ROC

Penerima 1

penerima 2

 

Gambar 4.2 Context Diagram 

 

4.2.3 DFD Level 0 

DFD level 0 ini, berisi tiga proses. Proses tersebut antara lain, menyimpan data BTS, 

mengupdate BTS, menyimpan data transaksi, mengakses database transaksi dan memasukkan 

koreksi BTS 
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data_transaksi

data_bts

transaksi

transaksi

transaksi

info_lap_fix

data_koreksi_penerima_1

info_lap_fix

data_koreksi_penerima_2

info_bts_1

info_bts_2

info_bts_3

data_BTS_diperbaiki

Laporan_transaksi

data_transaksi

info_BTS

data_btsPetugas ROC

penerima 2

Penerima 1

1

Menyimpan data 
bts

2

menyimpan data transaksi

3

update bts

4

masukkan koreksi bts

5

akses database 
transaksi

1 BTS

2 Transaksi

 

Gambar 4.3 DFD Level 0 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Entity Relational Diagram 

Entity Relational Diagram (ERD) merupakan gambaran struktur database dari Sistem 

Informasi Perpustakaan yang telah dikembangkan. ERD dibagi menjadi dua, yaitu Conceptual 

Data Model (CDM) atau secara logik dan Physical Data Model (PDM) atau secara fisik. 
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A. CDM (Conceptual Data Model) 

Pada Conceptual Data Model yang tertera diatas, terdapat empat belas buah tabel yang 

saling terintegrasi secara logik. Dua belas tabel terdiri dari satu tabel master dan satu tabel 

transaksi. 

pencocokan

BTS

MSC
BTS
STATUS
waktu_mati
waktu_hidup
keterangan

Transaksi

kode
detail_transaksi
kode_detail
jenis

 

Gambar 4.4 Conceptual Data Diagram 

 

B. PDM (Physical Data Model) 

Pada Physical Data Model yang tertera dibawah, telah menunjukkan adanya relasi antar 

tabel. Terlihat bahwa antar tabel satu dengan yang lain saling memberikan informasi berupa 

identitas (kode) untuk mengenali tabel yang lain. 

 

KODE =  KODE

BTS

MSC varchar(4)
KODE varchar(25)
BTS varchar(20)
STATUS varchar(10)
WAKTU_MATI timestamp
WAKTU_HIDUP timestamp
KETERANGAN long varchar

TRANSAKSI

KODE varchar(25)
DETAIL_TRANSAKSI varchar(25)
KODE_DETAIL varchar(25)
JENIS varchar(25)

 

Gambar 4.5 Physical Data Diagram 

 

 

4.2.5 Struktur Tabel 
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Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring BTS Perpu Telkom Flexi Network   

Services Regional-V Surabaya ini memiliki database yang terdiri dari 2 tabel. Dalam sub bab ini 

akan dijelaskan struktur dari tabel-tabel yang akan digunakan dalam pembuatan sistem informasi 

pendaftaran pada  Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring BTS Perpu Telkom Flexi 

Network   Services Regional-VSurabaya. Data-data dibawah ini akan menjelaskan satu-persatu 

detil dari struktur tabel untuk setiap tabel. 

1. Tabel Transaksi 

  Nama Tabel : transaksi 

  Primary Key : kode 

  Foreign Key :  

  Fungsi  :  Untuk  menyimpan  semua  data  BTS  yang  terdaftar  dan  melakukan   

transaksi. 

 

Tabel 4.1 Transaksi 

Field  Type Data  Length  Constraint  Ket 

kode  Long    Primary Key  Kode transaksi 

detail  string  16   Detail transaksi 

2. Tabel BTS 

  Nama Tabel : BTS 

  Primary Key : MSC 

  Foreign Key : BTS 

  Fungsi   : Untuk menyimpan semua data BTS yang telah terdaftar. 

 

Tabel 4.2  Tabel BTS 

Field  Type Data Length Constraint Ket
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MSC  String Primary Key Kode MSC

BTS  String    Nama BTS 

Status  String Status BTS

 

Tabel – tabel tersebut memiliki struktur tabel yang saling terintegrasi dan memberikan 

informasi yang cukup lengkap bagi pengguna sistem.  

 

 

 

4.2.6 Desain Input/Output 

Desain input/ouput dari Sistem Informasi Sistem Informasi Monitoring BTS Perpu 

adalah sebagai berikut: 

a.    Desain BTS Down 

Formulir BTS Down merupakan formulir yang didisain untuk melakukan proses 

penginputan data BTS perpu.  Terlihat pada gambar 4.6 

 

Gambar 4.6 Desain BTS Down 

 

b.    Desain BTS Up Update 

Formulir BTS Update merupakan formulir yang didisain untuk melakukan proses 

mengupdate BTS menjadu menyala dari BTS perpu yang sudah disimpan di database. Gambar 

terlihat pada gambar 4.7 
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Gambar 4.7 Desain BTS Up Update 

c. Desain Update Database BTS 

Formulir Update Database merupakan formulir yang didisain untuk melakukan proses 

penambahan, perubahan status pada BTS. Terlihat pada gambar 4.8 

 

Gambar 4.8 Desain Update Database BTS 

 

 

d. Desain Reporting BTS 

Formulir Reporting merupakan form yang didisain untuk melakukan proses perhitungan,  

penyimpanan dan menampilkan laporan yang telah diinputkan mengenai BTS. Terlihat pada 

gambar 4.9 
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Gambar 4.9 Desain Reporting BTS 

 

4.3 Mengimplementasikan Sistem 

 

4.3.1  Kebutuhan Sistem 

Pada tahap ini, dijelaskan mengenai implementasi dari perangkat lunak yang harus dipersiapkan oleh 

pengguna.  

Adapun perangkat lunak yang digunakan, yaitu: 

1. Power Designer 6 32 bit. 

2. Microsoft Visual Basic.NET 2005.. 

Untuk perangkat keras, minimal pengguna harus mempersiapkan spesifikasi sebagai berikut: 

1.   Processor Pentium III 1.8 Ghz. 

2. Memory 128 MB. 

3. Hardisk 20 GB. 

 

4.3.2 Hasil Implementasi 

Implementasi yang dilakukan oleh penganalisa sistem dengan pendesain input output menghasilkan 

desain program. Listing Program dapat dilihat pada lampiran .   

4.4 Melakukan Pembahasan Terhadap Hasil Implementasi Sistem 

 

4.4.1   Instalasi Program 

Dalam tahap ini, pengguna harus memperhatikan dengan benar terhadap penginstalan perangkat 

lunak.  
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Berikut langkah-langkah penginstalan: 

a. Install Microsoft Visual Basic.NET 2005. 

 

4.4.2 Penjelasan Pemakaian 

Tahap ini merupakan langkah-langkah dari pemakaian program Sistem Informasi Perpustakaan ini. 

Berikut sub-sub pembahasan pemakaian: 

Mengimplementasikan sistem merupakan tahap pengujian dimana desain sistem dapat 

berjalan dengan baik. Implementasi dilakukan oleh dua orang, yaitu penganalisa sistem dan 

pendesain input output.  Desain form yang telah dibuat oleh pendesain input output cukup sesuai 

untuk mengimplementasikan sistem, sehingga tidak membutuhkan banyak perubahan. 

Implementasi input/ouput dari Sistem Informasi Sistem Informasi Monitoring BTS Perpu 

adalah sebagai berikut: 

Menu Utama  

“Menu Utama” merupakan tampilan awal dari program ini. Pada form ini terdapat menu-menu yang 

bermanfaat dalam menjalankan Sistem Informasi Monitoring BTS Perpu, seperti “BTS Down”, 

BTS Up”, “Database Update”, “Reporting”dan “Help”. Form utama dapat dilihat pada gambar 

4.10.  
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Gambar 4.10 Tampilan Menu Utama 

 

a.   Formulir BTS Down 

Formulir BTS Down merupakan formulir yang didisain untuk melakukan proses 

penginputan data BTS perpu.  Terlihat pada gambar 4.11 

 

       

Gambar 4.11 Tampilan BTS down 
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Pada form ini petugas ROC menginputkan data BTS yang sedang dilihatnya mengalami 

perpu. Untuk dimasukkan dalam daftar BTS yang perpu. Petugas ROC tinggal memasukkan huruf 

depan dari nama MSC, lalu otomatis sistem akan mensortir BTS sesuai huruf pertama yang 

diinputkan. Misalkan petugas ROC memasukkan huruf “T” pada nama MSC, lalu yang muncul di 

kotak nama MSC hanya MSC yang berhuruf depan T saja seperti :TNS, TNS2, dll. Lalu masuk 

pada kotak nama BTS, seperti pada kotak MSC, di kotak BTS juga demikian, kolom ini hanya 

menampilkan nama BTS yang ada pada MSC yang sudah diinputkan. Untuk kotak status, kolom 

ini otomatis tampil pada saat BTS dimasukkan. 

 

b.   Formulir BTS Update 

Formulir BTS Update merupakan formulir yang didisain untuk melakukan proses 

mengupdate BTS menjadu menyala dari BTS perpu yang sudah disimpan di database. Tersedia 

tabel Terlihat pada gambar 4.12 

 

 

Gambar 4.12 Tampilan formulir BTS update 

 

Jadi petugas ROC hanya mencari BTS yang telah terdaftar dan melakukan perubahan 

jam menyala dikarenakan BTS yang dituju sudah menyala. Lalu diisi keterangan alasan BTS mati, 

di update lalu disimpan. 

c.   Formulir Update Database 
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Formulir Update Database merupakan formulir yang didisain untuk melakukan proses 

penambahan, perubahan status pada BTS. Terlihat pada gambar 4.13 

 

Gambar 4.13 Tampilan formulir update database 

 

 

 

 

d.   Form Reporting 

Formulir Reporting merupakan form yang didisain untuk melakukan proses perhitungan,  

penyimpanan dan menampilkan laporan yang telah diinputkan mengenai BTS. Terlihat pada 

gambar 4.14. 
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Gambar 4.14 Tampilan form reporting 

 

Laporan pada sistem informasi ini dapat dipindah langsung ke dalam bentuk dokumen 

excel, dokumen notepad atau .txt, dan dikopi dalam clipboard. 

 

e.   Laporan BTS 

Laporan BTS merupakan laporan yang didisain untuk memberikan informasi tentang 

BTS. Terlihat pada gambar 4.15. 

 

 

Gambar 4.15 Tampilan laporan BTS 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan Sistem Informasi 

Penjadwalan Kerja  Telkom Flexi Network Services Regional-V Surabaya Surabaya 

adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji coba, Aplikasi Penulisan Laporan BTS Perpu 

yang dibuat mampu berjalan secara efektif, yaitu meminimalkan kesalahan dalam 

melakukan pengecekan laporan dan mempermudah pencarian data laporan yang 

akan dikirim. Selan itu  Aplikasi Penulisan Laporan BTS Perpu ini mampu 

menyimpan informasi laporan yang ada dan laporan  yang sudah dikirim oleh 

para pegawai secara otomatis yang telah berjalan sebagaimana mestinya. 

2. Berdasarkan hasil uji coba didapatkan bahwa  Aplikasi Penulisan Laporan BTS 

Perpu yang dibuat mampu menghasilkan laporan sesuai keinginan atau pengguna 

saat ini, yaitu Laporan BTS perpu per-Hari dan per-3 Bulan oleh para pegawai. 

5.2  Saran 

Berdasarkan penjelasan tentang Sistem Informasi yang telah dibuat, dapat 

diberikan saran untuk pengembangan sistem ini sebagai berikut: 

1. Sistem dapat dikembangkan menjadi lebih kompleks lagi dengan 

menggabungkan beberapa sistem yang telah ada (integrated system), misalnya 

dengan menambahkan sistem penggajian untuk para karyawan sesuai dengan 
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pekerjaan yang telah diselesaikannya, baik untuk pegawai tetap maupun pegawai 

tidak tetap (freelance). 

2. Pengembangan dengan menggunakan mobile application untuk proses cek 

laporan yang nantinya secara otomatis akan memberikan pesan peringatan kepada 

setiap pegawai yang telah memberikan laporan atau tidak. 

 

 

 

 



 
 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Telkom Flexi Network Services Regional-V Surabaya 

PT. TELKOM Indonesia Tbk. Sebagai sebuah perusahaan telekomunikasi 

terkemuka di Indonesia yang menyediakan layanan baru dengan teknologi terkini 

yaitu CDMA (Code Division Multiple Access). CDMA adalah teknologi akses voice 

dan data, dimana user menggunakan code tersendiri yang unik dalam mengkases 

kanal frekuensi yang sama dalam sebuah sistem. Pada CDMA, sinyal informasi pada 

transmitter decoding dan desebar dengan bandwidth sebesar 1.25 MHz (spread 

spectrum), kemudian pada sisi receiver dilakukan decoding sehingga didapatkan 

sinyal infomasi yang dibutuhkan. 

PT. TELKOM Indonesia Tbk, melalui Divisi Fixed Wireless akan 

memanfaatkan CDMA sebagai telepon fixed wireless digital yang digunakan sebagai 

telepon rumah (fixed phone) dan telepon bergerak (mobility). Layanan fixed wireless 

berbasis CDMA diberi brand “Telkom Flexi” sebagai telepon bergerak terbatas dalam 

satu area code, hal ini dimungkinkan karena “Telkom Flexi” memiliki fitur limited 

mobility. Para pakar teknologi telepon seluler sepakat bahwa kecanggihan CDMA 

jauh melebihin GSM yang sekarang ini banyak dipergunakan oleh operator telepon 

selular di Indonesia. Para pelaku bisnis telepon selular memperkirakan bahwa 

“Telkom Flexi” mendapat sambutan positif masyarakat mengingat tarifnya jauh 

berada dibawah GSM karena biaya investasinya sangat murah. Tentu saja, kehadiran 

“Telkom Flexi” membuat lega calon pelanggan telepon yang sudah lama 

mendambakan telepon hemat maupun pelanggan ponsel yang mendambakan telepon 

selular alternatif.  



 
 

 

Telkom Flexi Network Services Regional-V Surabaya adalah sebuah 

perusahaan regional yang bergerak secara khusus dalam bidang Telekomunikasi 

CDMA. Telkom Flexi Network Services Regional-V Surabaya terletak di Jl. Kebalen 

Timur No.2 Surabaya – Indonesia. 

2.2 Visi dan Misi Telkom Flexi Network Services Regional-V Surabaya 

2.2.1 Visi  Telkom Flexi Network Services Regional-V Surabaya 

To become a leading InfoCom player in the region. Telkom berupaya 

untuk menempatkan diri sebagai perusahaan InfoCom terkemuka di kawasan 

Asia Tenggara, Asia dan akan berlanjut ke kawasan Asia Pasifik. 

2.2.2 Misi  Telkom Flexi Network Services Regional-V Surabaya 

Telkom mempunyai misi memberikan layanan " One Stop InfoCom 

Services with Excellent Quality and Competitive Price and To Be the Role 

Model as the Best Managed Indonesian Corporation " dengan jaminan bahwa 

pelanggan akan mendapatkan layanan terbaik, berupa kemudahan, produk dan 

jaringan berkualitas, dengan harga kompetitif.  

 Telkom akan mengelola bisnis melalui praktek-praktek terbaik dengan 

mengoptimalisasikan sumber daya manusia yang unggul, penggunaan 

teknologi yang kompetitif, serta membangun kemitraan yang saling 

menguntungkan dan saling mendukung secara sinergis. 



 
 

 

2.3 Struktur Organisasi  Telkom Flexi Network Services Regional-V Surabaya 

 
 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Telkom Flexi Network Services Regional-V 
Surabaya 



 

 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Pada bab ini akan dijelaskan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas dan juga menjelaskan aplikasi-aplikasi yang digunakan 

pada kerja praktek ini. Hal ini sangat penting karena teori-teori tersebut digunakan 

sebagai landasan pemikiran dalam kerja praktek ini. Adapun teori-teori yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

3.1 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau 

menyelesaikan suatu tujuan tertentu (Jogianto, 1989 : 1). 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan 

lebih berarti bagi yang menerimanya (Jogianto, 1989 : 1). 

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 
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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 Pengertian Monitoring 

Monitoring (pemantauan) merupakan prosedur yang digunakan untuk 

memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan / program 

pembangunan, untuk mendapatkan kepastian apakah sudah sesuai dengan rencana 

atau belum. Monitoring merupakan suatu cara untuk mengecek terhadap 

kemajuan suatu proyek yang sementara dilaksanakan. Monitoring juga sebagai 

sebuah proses yang sementara berlangsung yang didesain untuk mengecek 

kemajuan proyek terhadap rencananya dan memodifikasi rencana tersebut bila 

perlu. Monitoring merupakan suatu cara untuk melihat sejauh mana implementasi 

berjalan sesuai rencana. Serta masuk kedalam kegiatan mengumpulkan data atau 

informasi melalui pengamatan langsung terhadap jalannya pembangunan dengan 

menekankan pada penggunaan sumber daya dan cara pelaksanaan kegiatan apakah 

sesuai dengan rencana atau telah terjadi pergeseran dari rencana (sasaran tidak 

tercapai, sasaran melampaui, peralihan sasaran ke sasaran lain) dengan demikian 

akan diketahui secara dini feed back dan diambil langkah-langkah yang sesuai. 
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3.3 Pengertian BTS ( Base Transceiver Station ) 

BTS adalah kependekan dari Base Transceiver Station. Terminologi ini 

termasuk baru dan mulai populer di era meledaknya seluler saat ini. BTS berfungsi 

menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju jaringan 

lain. Satu cakupan pancaran BTS dapat disebut cell. Komunikasi seluler adalah 

komunikasi modern yang mendukung mobilitas yang tinggi. Dari beberapa BTS 

kemudian dikontrol oleh satu Base Station Controller (BSC) yang terhubungkan 

dengan koneksi microwave ataupun serat optik. BTS adalah bagian dari network 

element GSM yang berhubungan langsung dengan Mobile Station (MS). BTS 

berhubungan dengan MS melalui air-interface dan berhubungan dengan BSC 

dengan menggunakan A-bis interface. BTS berfungsi sebagai pengirim dan 

penerima sinyal komunikasi dari / ke MS serta menghubungkan MS dengan 

jaringan element lain dalam jaringan GSM (BSC, MSC, SMS, IN, dsb) dengan 

menggunakan radio interface. Secara hirarki, BTS akan terhubung ke BSC, dalam 

hal ini sebuah BSC akan mengontrol kerja beberapa BTS yang berada di 

bawahnya. Karena fungsinya sebagai pengirim, maka bentuk fisik sebuah BTS 

pada umumnya berupa tower dengan dilengkapi antena sebagai transceiver, dan 

perangkatnya. Sebuah BTS dapat menjangkau area sejauh 3V km (hal ini sesuai 

dengan nilai maksimum dari Timing Advance (TA)). Fungsi dasar BTS adalah 

sebagai Radio Resource Management, yaitu melakukan fungsi-fungsi yang terkait 

dengan : 

a. meng-asign channel ke MS pada saat MS akan melakukan pembangunan 

hubungan. 
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b. menerima dan mengirimkan sinyal dari dan ke MS, juga 

mengirimkan/menerima sinyal dengan frekwensi yang berbeda-beda 

dengan hanya menggunakan satu antena yang sama. 

c. mengontrol power yang di transmisikan ke MS. 

d. Ikut mengontrol proces handover. 

 

Gambar 3.1. Blok diagram sebuah BTS dengan sebuah TRX. 

 

3.4 Program Penunjang 

 Untuk membuat Sistem Informasi Pendaftaran pada Pertamina Maritime 

Training Center, dibutuhkan beberapa perangkat lunak untuk memudahkan 

perancangan design maupun sistem. Perangkat lunak tersebut antara lain : 

3.4.1 Visual Basic .NET 

Microsoft Visual Basic .NET adalah sebuah alat untuk mengembangkan 

dan membangun aplikasi yang bergerak di atas sistem .NET Framework, dengan 
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menggunakan bahasa BASIC. Dengan menggunakan alat ini, para pembuat 

program dapat membangun aplikasi Windows Forms. Alat ini dapat diperoleh 

secara terpisah dari beberapa produk lainnya (seperti Microsoft Visual C++, 

Visual C#, atau Visual J#), atau juga dapat diperoleh secara terpadu dalam 

Microsoft Visual Studio .NET. Bahasa Visual Basic .NET sendiri menganut 

paradigma bahasa pemrograman berorientasi objek yang dapat dilihat sebagai 

evolusi dari Microsoft Visual Basic versi sebelumnya yang diimplementasikan di 

atas .NET Framework. Peluncurannya mengundang kontroversi, mengingat 

banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh Microsoft, dan versi baru ini tidak 

kompatibel dengan versi terdahulu. 

3.4.2 .NET Framework 

Microsoft .NET Framework (dibaca Microsoft Dot Net Framework) adalah 

sebuah komponen yang dapat ditambahkan ke sistem operasi Microsoft Windows 

atau telah terintegrasi ke dalam Windows (mulai dari Windows Server 2003 dan 

versi-versi Windows terbaru). Kerangka kerja ini menyediakan sejumlah besar 

solusi-solusi program untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum suatu 

program baru, dan mengatur eksekusi program-program yang ditulis secara 

khusus untuk framework ini. .NET Framework adalah kunci penawaran utama 

dari Microsoft, dan dimaksudkan untuk digunakan oleh sebagian besar aplikasi-

aplikasi baru yang dibuat untuk platform Windows. 

Pada dasarnya, .NET Framework memiliki 2 komponen utama: CLR dan 

.NET Framework Class Library. 
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Program - program yang ditulis untuk .NET Framework dijalankan pada 

suatu lingkungan software yang mengatur persyaratan-persyaratan runtime 

program. Runtime environment ini, yang juga merupakan suatu bagian dari .NET 

Framework, dikenal sebagai Common Language Runtime (CLR). CLR 

menyediakan penampilan dari application virtual machine, sehingga para 

programmer tidak perlu mengetahui kemampuan CPU tertentu yang akan 

menjalankan program. CLR juga menyediakan layanan-layanan penting lainnya 

seperti jaminan keamanan, pengaturan memori, garbage collection dan exception 

handling / penanganan kesalahan pada saat runtime. Class library dan CLR ini 

merupakan komponen inti dari .NET Framework. Kerangka kerja itu pun dibuat 

sedemikian rupa agar para programmer dapat mengembangkan program komputer 

dengan jauh lebih mudah, dan juga untuk mengurangi kerawanan aplikasi dan 

juga komputer dari beberapa ancaman keamanan. 

CLR adalah turunan dari CLI (Common Language Infrastructure) yang 

saat ini merupakan standar ECMA. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan 

mengunjungi situs ECMA atau kunjungi sumber pranala di bawah artikel ini. 

Solusi-solusi program pembentuk class library dari .NET Framework mengcover 

area yang luas dari kebutuhan program pada bidang user interface, pengaksesan 

data, koneksi basis data, kriptografi, pembuatan aplikasi berbasis web, algoritma 

numerik, dan komunikasi jaringan. Fungsi-fungsi yang ada dalam class library 

dapat digabungkan oleh programmer dengan kodenya sendiri untuk membuat 

suatu program aplikasi baru. 
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3.5 Bahasa Penunjang 

3.5.1 XML (Extensible Markup Language ) 

XML adalah bahasa markup yang dirancang khusus untuk penyampaian 

informasi melalui World Wide Web, persis seperti HTML. World Wide Web 

Consortium (W3C) menjelaskan bahasa ini sebagai berikut : 

“Extensible Markup Language (XML) adalah sebuah subset dari SGML 

Sasarannya adalah memungkinkan SGML generik dapat dilayani, diterima, dan 

diproses pada Web dengan cara yang sekarang dipakai untuk HTML. XML 

dirancang untuk kemudahan implementasi dan untuk operabilitas dengan SGML 

dan  HTML” 

HTML memberikan sekumpulan elemen baku yang bisa kita gunakan 

untuk menandai komponen-komponen halaman web, XML mampu 

mendefinisikan sebuah dokumen berstruktur hirarki dengan elemen-elemen yang 

tersarang sepenuhnya dalam elemen lain, dan dengan sebuah elemen tingkat 

teratas yang dikenal sebagai elemen root. Dari dokumen XML di atas bisa kita 

lihat bahwa kita mendefinisikan sendiri tags elemen datanya. Sehingga 

membutuhkan mekanisme penanganan sendiri untuk menampilkan setiap elemen 

XML tersebut. 

Ada tiga cara mendasar untuk melakukannya, yaitu : 
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1. Pengaitan style sheet : mengaitkan sebuah stylesheet ke dokumen XML. Style 

sheet adalah sebuah file terpisah yang berisi instruksi pemformatan elemen 

XML individual. Bisa menggunakan CSS (Cascading Style Sheet) atau XSL 

(Extensible Style Sheet). 

2. Pengikatan Data : Opsi ini mengharuskan kita membuat sebuah halaman 

HTML, mengaitkan dokumen XML padanya, dan mengikat elemen XML ke 

elemen standar halaman tersebut, misalnya elemen SPAN atau TABLE, ke 

elemen XML. 

3. Scripting : Dengan teknik ini, kita membuat sebuah halaman HTML, 

mengaitkan dokumen XML padanya, dan mengakses serta menampilkan 

elemen XML individual dengan menuliskan kode script. Dalam 

pengembangannya, scripting ini bisa juga kita gunakan untuk membuat 

ataupun memparsing sebuah dokumen XML yang berpedoman pada DOM 

(Document Object Model). 

3.6 Alat Analisis dan Rancangan 

3.6.1 Flow Chart 

 Flowchart adalah bagan yang menunjukkan alur dalam program ataupun 

prosedur sistem secara fisik. Bagan alur digunakan terutama untuk alat bantu 

komunikasi dan dokumentasi. Bagan alur sistem digambar dengan menggunakan 

simbol-simbol yang tampak antara lain berikut ini :  
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Adapun symbol-simbol yang sering digunakan dalam block chart dapat 

dilihat pada table 3.1 dibawah: 

Tabel 3.2 Simbol block chart 

Simbol Keterangan 

 

 
Menandakan dokumen , bisa dalam bentuk 

surat, formulir, buku/bendel/berkas atau 

cetakan. 

 

 

Multi Dokumen 

 

Proses Manual 

Proses yang dilakukan oleh computer 

 

Menandakan dokumen yang diarsipkan 

(arsip manual). 

Data penyimpanan (data storage) 

 

Proses apa saja yang tidak terdefinisi 

termasuk aktivitas fisik. 

 

Terminasi yang mewakili symbol tertentu 

untuk digunakan pada aliran lain pada 

halaman yang lain. 

 

Terminasi yang mewakili symbol tertentu 

untuk digunakan pada aliran lain pada 

halaman yang sama. 

 

Terminasi yang menandakan awal dan akhir 

dari suatu aliran. 

Pengambilan keputusan (decision). 
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Layar peraga (monitor). 

Pemasukan data secara manual. 

 

A. Data Flow Diagram (DFD) 

“Data Flow Diagram (DFD) ”  sering digunakan untuk menggambarkan 

suatu sistem yang telah ada atau baru yang telah dikembangkan secara logika 

tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir (H.M. 

Jogiyanto, 1989:700). Diagram ini digunakan untuk menggambarkan arus data di 

dalam sistem secara terstruktur dan jelas. Selain itu DFD juga merupakan 

gambaran dari sistem yang baik. Adapun beberapa simbol yang sering dipakai 

dalam DFD terdiri dari : 

 Simbol ini merupakan simbol eksternal entity, 

digunakan sebagai sumber dari inputan sistem atau tujuan 

dari output sistem. 

 Simbol proses dimana sering digunakan untuk 

melakukan prubahan terhadap input yang masuk sehingga 

menghasilkan data dari perubahan input yang diolah tadi. 

 Simbol dari penyimpanan data, sering digunakan 

sebagai simpanan dari data yang dapat berupa suatu file 

atau basis data . 

 Simbol yang menggambarkan aliran data, yang 

sering digunakan untuk menghubungkan antara proses 
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dengan proses, proses dengan sumber proses dan proses 

dengan tujuan. Sedangkan anak panahnya menunjukkan 

arah aliran datanya.  

3.6.2 Power Designer 

 Ada dua model data, yaitu : Entity Relationship Diagram (ERD) dan 

model relasional. Keduanya menyediakan cara untuk mendeskripsikan 

perancangan basis data pada peringkat logika. 

ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang 

mendeskripsikan hubungan antar penyimpanan. ERD digunakan untuk 

memodelkan struktur data dan hubungan antar data, karena hal ini relatif komplek. 

Dengan ERD kita dapat menguji model dan mengabaikan proses apa yang harus 

dilakukan. 

ERD dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu :  

1. One to one relationship 

Jenis hubungan antar tabel yang menggunakan bersama sebuah kolom primary 

key. Jenis hubungan ini tergolong jarang digunakan, kecuali untuk alasan 

keamanan atau kecepatan akses data. Misalnya satu departemen hanya 

mengerjakan satu jenis pekerjaan saja dan satu pekerjaan hanya dikerjakan 

oleh satu departemen saja. 

 

2. One to many relationship 
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Jenis hubungan antar tabel dimana satu record pada satu tabel terhubung 

dengan beberapa record pada tabel lain. Jenis hubungan ini merupakan yang 

paling sering digunakan. Misalnya suatu pekerjaan hanya dikerjakan oleh satu 

departemen saja, namun suatu departemen dapat mengerjakan beberapa 

macam pekerjaan sekaligus. 

3. Many to many relationship 

Jenis hubungan ini merupakan hubungan antar tabel dimana beberapa record pada 

satu tabel terhubung dengan beberapa record pada tabel lain. Misalnya satu 

departemen mampu mengerjakan banyak pekerjaan, juga satu pekerjaan dapat 

ditangani oleh banyak departemen. 

a. Model ERD atau Conceptual Data Model (CDM) : model yang dibuat 

berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi obyek-obyek 

dasar yang dinamakan entitas (entity) serta hubungan (relationship) antara 

entitas-entitas itu. 

b. Model Relasional atau Physical Data Model (PDM) : model yang 

menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan 

antara data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom di mana 

setiap kolom memiliki nama yang unik. 

3.7  Analisa dan Perancangan Sistem 

Analisis sistem didefinisikan sebagai uraian dari sistem informasi yang besar dan 

utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 

mengidentifikasikan dan mengevaluasikan permasalahan, kesempatan, hambatan 
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yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 

perbaikannya. Langkah-langkah dasar dalam melakukan analisa sistem : 

1. Identifikasi  masalah 

2. Memahami kerja dari sistem yang ada  

3. Menganalisa sistem 

4. Membuat laporan hasil analisis 

Perancangan sistem dapat didefinisikan sebagai tahap setelah perancangan 

sistem secara umum dan perancangan sistem secara terinci. Perancangan sistem 

mempunyai dua tujuan utama yaitu memenuhi kebutuhan kepada pemakai dan 

untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada 

pemrogram dan ahli teknik lainnya yang terlibat.  
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Telkom Flexi Network Services Regional-VSurabaya memiliki prosedur 

sistem yang berbeda dengan sistem monitoring yang telah ada. Hal ini dilakukan 

karena sistem yang dijalankan masih tergolong manual. Manual disini 

mempunyai arti bahwa belum adanya sebuah sistem yang mampu mengelola 

data-data dan laporan yang diselesaikan antar bagian secara otomatis.  

Kerja praktek ini dilakukan selama 160 jam dengan pembagian waktu dalam satu 

bulan, 8 jam dilakukan sebanyak 5 kali x 4 minggu. Dalam kerja praktek ini, 

diharuskan menganalisa permasalahan yang ada, mempelajari serta memberikan 

solusi bagi masalah yang timbul.  

Permasalahan yang ada pada  Telkom Flexi Network Services Regional-

VSurabaya  ini terdapat pada sistem monitoring dan pelaporan terhadap BTS 

yang perpu. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah yaitu: 

a. Menganalisa sistem 

b. Mendesain sistem 

c. Mengimplementasikan sistem 

d. Melakukan pembahasan terhadap hasil implementasi sistem. 

Keempat langkah tersebut, dilakukan agar dapat menemukan solusi dari 

permasalahan yang ada. Lebih jelasnya dipaparkan pada sub bab dibawah ini. 
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4.1 Menganalisa Sistem 

Menganalisa sistem merupakan langkah awal dalam membuat sistem 

baru. Langkah pertama adalah melakukan wawancara. Wawancara dilakukan 

oleh dua orang dengan bagian pelayanan. Pelayanan memberikan informasi 

tentang mekanisme pendaftaran anggota baru, pendataan koleksi buku, 

peminjaman dan pengembalian buku, serta pemberian sanksi berupa denda 

kepada anggota.  

Bagian Pelayanan menunjukkan dokumen input output yang ada pada saat itu, 

seperti kartu anggota, kartu buku, kartu peminjam, dan formulir permohonan 

menjadi anggota. Dengan adanya dokumen tersebut, dua orang penganalisa 

mencatat item-item yang terdapat di dalamnya. Ini sangat berguna dalam 

pembuatan struktur tabel selanjutnya. Hasil dari wawancara dengan bagian 

pelayanan, digambarkan oleh dua penganalisa melalui dokumen flow lama. 

Penganalisa mendapatkan beberapa permasalahan yang dapat diambil melalui 

dokumen flow lama. Permasalahan tersebut antara lain, proses yang dilakukan 

masih tergolong manual. Pendataan anggota, koleksi buku, transaksi peminjaman 

dan pengembalian dimasukkan ke dalam buku. Prosedur yang dilakukan cukup 

banyak, sehingga membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya.  

 
4.1.1 Prosedur  Monitoring dan Pelaporan BTS Perpu 

Proses monitoring dan pelaporan BTS perpu hanya berlaku bagi BTS 

yang bersangkutan yang mengalami kerusakan, mati dan lainnya. 



 
 

23 
 

Pertama kali, petugas ROC melihat aplikasi yang sudah tersedia dengan 

memonitoring BTS mana yang sedang perpu, lalu Petugas ROC memasukkan 

data BTS yang telah dilaporkan aplikasi tersebut ke dalam notepad. Lalu Petugas 

ROC menghitung secara manual BTS yang bersangkutan mulai terjadi perpu dari 

tanggal atau jam berapa serta menyala atau up tanggal dan jam berapa. Data yang 

telah dituliskan di notepad tersebut dikirim melalui aplikasi on-line yang akan 

dilaporkan pada puhak yang bersangkutan. Data-data berupa nitepad tersebut lalu 

didata ulang dan dilakukan pengumpulan guna menghasilkan reprt yang berguna.  

 
4.2 Mendesain Sistem 

Desain sistem merupakan tahap pengembangan setelah analisis sistem 

dilakukan. Desain sistem dilakukan oleh tiga orang. Dua orang merancang sistem 

flow, Context Diagram, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relational Diagram 

(ERD) dan struktur tabel. Satu orang lagi mendesain input output untuk dibuat 

aplikasi selanjutnya.  

Sistem flow dibuat dengan mengembangkan dokumen flow lama. Dua orang 

mendiskusikan proses komputerisasi yang harus terjadi di dalam alur sistem yang 

baru. Proses tersebut juga membutuhkan database yang tepat untuk penyimpanan 

data. Database yang dibutuhkan antara lain Nama BTS, Nama MSC, Status BTS, 

Transaksi. 

Dua pendesain sistem selanjutnya membuat Context Diagram. External Entity 

dan proses-proses yang terjadi pada Context Diagram didapat dari sistem flow 

yang telah dibuat. Pendesain kemudian menyusun secara lengkap masing-masing 
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proses beserta file-file yang dibutuhkan pada DFD. Context Diagram yang telah 

dibuat. File yang terdapat pada DFD digunakan sebagai acuan membuat ERD 

dan struktur tabel. 

Satu pendesain input output, menyempurnakan item-item yang ada. Salah satunya 

adalah item Pelaporan BTS Perpu. Pendesain membuat input tanggal dan jam 

perpu dan lamanya BTS perpu. Inputan yang lain yaitu, Keterangan perpu, serta 

jam dan tanggal BTS menyala atau up. Inputan tersebut membutuhkan desain 

form yang digunakan untuk memasukkan data-datanya, seperti nama MSC, nama 

BTS, lama mati / perpu serta keterangan. 

 

4.2.1 Sistem Flow  

Dokumen Flow Baru merupakan gambaran dari sistem yang telah 

dikembangkan. Dalam Sistem Flow, beberapa proses yang dilakukan secara 

komputerisasi. Proses yang dikembangkan yaitu, Monitoring dan Pelaporan BTS 

Perpu 

 
A. Monitoring dan Pelaporan BTS Perpu 

Sistem Flow  Monitoring dan Pelaporan BTS Perpu dilakukan secara 

komputerisasi. Setiap petugas ROC mengisi Form inputan data BTS yang perpu. 

Mengisikan jam dan tanggal berapa BTS mulai perpu, menunggu hasil perbaikan 

sambil memonitoring BTS yang lainnya. Lalu mengedit BTS yang telah 

diperbaiki atau menyala. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam database 

Transaksi. Dan Sistem akan menghitung berapa lama BTS itu mati serta 
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membuat laporan BTS mana saja yang sering perpu Sistem Flow Monitoring dan 

Pelaporan BTS Perpu gambar 4.1. 

 

 
Gambar 4.1 Sistem Flow Monitoring dan Pelaporan BTS Perpu 
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4.2.2 Context Diagram 

Pada Context Diagram Sistem Informasi  membuat Sistem Informasi 

Monitoring BTS Perpu ini terdiri dari 3 entitas (bagian), yaitu petugas ROC, 

penerima 1, dan penerima 2. Ketiga entitas tadi memberikan input data dan 

menerima output data yang diperlukan. Sebagai contoh, petugas ROC 

menginputkan data transaksi. Setelah itu, Penerima 1 memberikan data koreksi 

kepada petugas ROC 

 

info_lap_fix

data_koreksi_penerima_2

info_lap_fix

data_koreksi_penerima_1

info_bts_3 info_bts_1

info_bts_2

data_BTS_diperbaiki

Laporan_transaksi

data_transaksi

info_BTS

data_bts

0

aplikasi BTS

+

Petugas ROC

Penerima 1

penerima 2

 
Gambar 4.2 Context Diagram 

 

4.2.3 DFD Level 0 
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DFD level 0 ini, berisi tiga proses. Proses tersebut antara lain, menyimpan 

data BTS, mengupdate BTS, menyimpan data transaksi, mengakses database 

transaksi dan memasukkan koreksi BTS 

 

data_transaksi

data_bts

transaksi

transaksi

transaksi

info_lap_fix

data_koreksi_penerima_1

info_lap_fix

data_koreksi_penerima_2

info_bts_1

info_bts_2

info_bts_3

data_BTS_diperbaiki

Laporan_transaksi

data_transaksi

info_BTS

data_btsPetugas ROC

penerima 2

Penerima 1

1

Menyimpan data 
bts

2

menyimpan data transaksi

3

update bts

4

masukkan koreksi bts

5

akses database 
transaksi

1 BTS

2 Transaksi

 
Gambar 4.3 DFD Level 0 

 
 
 
 
 
 



 
 

28 
 

4.2.4 Entity Relational Diagram 

Entity Relational Diagram (ERD) merupakan gambaran struktur database 

dari Sistem Informasi Perpustakaan yang telah dikembangkan. ERD dibagi 

menjadi dua, yaitu Conceptual Data Model (CDM) atau secara logik dan 

Physical Data Model (PDM) atau secara fisik. 

 
A. CDM (Conceptual Data Model) 

Pada Conceptual Data Model yang tertera diatas, terdapat empat belas 

buah tabel yang saling terintegrasi secara logik. Dua belas tabel terdiri dari satu 

tabel master dan satu tabel transaksi. 

pencocokan

BTS

MSC
BTS
STATUS
waktu_mati
waktu_hidup
keterangan

Transaksi

kode
detail_transaks i
kode_detail
jenis

 
Gambar 4.4 Conceptual Data Diagram 

 
B. PDM (Physical Data Model) 

Pada Physical Data Model yang tertera dibawah, telah menunjukkan 

adanya relasi antar tabel. Terlihat bahwa antar tabel satu dengan yang lain saling 

memberikan informasi berupa identitas (kode) untuk mengenali tabel yang lain. 
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KODE =  KODE

BTS

MSC varchar(4)
KODE varchar(25)
BTS varchar(20)
STATUS varchar(10)
WAKTU_MATI timestamp
WAKTU_HIDUP timestamp
KETERANGAN long varchar

TRANSAKSI

KODE varchar(25)
DETAIL_TRANSAKSI varchar(25)
KODE_DETAIL varchar(25)
JENIS varchar(25)

 
Gambar 4.5 Physical Data Diagram 

 
 

4.2.5 Struktur Tabel 

Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring BTS Perpu Telkom Flexi 

Network   Services Regional-V Surabaya ini memiliki database yang terdiri dari 

2 tabel. Dalam sub bab ini akan dijelaskan struktur dari tabel-tabel yang akan 

digunakan dalam pembuatan sistem informasi pendaftaran pada  Rancang 

Bangun Sistem Informasi Monitoring BTS Perpu Telkom Flexi Network   

Services Regional-VSurabaya. Data-data dibawah ini akan menjelaskan satu-

persatu detil dari struktur tabel untuk setiap tabel. 

1. Tabel Transaksi 

 Nama Tabel : transaksi 

 Primary Key : kode 

 Foreign Key :  

 Fungsi : Untuk menyimpan semua data BTS yang terdaftar dan melakukan   

transaksi. 
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Tabel 4.1 Transaksi 

Field 
Type 
Data 

Len
gth 

Constrain
t 

Ket 

kode  Long   
Primary 
Key 

Kode transaksi 

detail  string  16  Detail transaksi 

2. Tabel BTS 

 Nama Tabel : BTS 

 Primary Key : MSC 

 Foreign Key : BTS 

 Fungsi  : Untuk menyimpan semua data BTS yang telah terdaftar. 

 
Tabel 4.2  Tabel BTS 

Field Type Data Length Constrai

nt 

Ket 

MSC  String   

Primary 

Key 

Kode MSC 

BTS  String   

 Nama BTS 

Status  String   
 Status BTS 

 

Tabel – tabel tersebut memiliki struktur tabel yang saling terintegrasi dan 

memberikan informasi yang cukup lengkap bagi pengguna sistem.  
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4.2.6 Desain Input/Output 

Desain input/ouput dari Sistem Informasi Sistem Informasi Monitoring 

BTS Perpu adalah sebagai berikut: 

a.    Desain BTS Down 

Formulir BTS Down merupakan formulir yang didisain untuk melakukan 

proses penginputan data BTS perpu.  Terlihat pada gambar 4.6 

 
Gambar 4.6 Desain BTS Down 

 
b.    Desain BTS Up Update 

Formulir BTS Update merupakan formulir yang didisain untuk 

melakukan proses mengupdate BTS menjadu menyala dari BTS perpu yang 

sudah disimpan di database. Gambar terlihat pada gambar 4.7 

 

Gambar 4.7 Desain BTS Up Update 
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c. Desain Update Database BTS 

Formulir Update Database merupakan formulir yang didisain untuk 

melakukan proses penambahan, perubahan status pada BTS. Terlihat pada 

gambar 4.8 

 
Gambar 4.8 Desain Update Database BTS 

 
 

d. Desain Reporting BTS 

Formulir Reporting merupakan form yang didisain untuk melakukan 

proses perhitungan,  penyimpanan dan menampilkan laporan yang telah 

diinputkan mengenai BTS. Terlihat pada gambar 4.9 

 
Gambar 4.9 Desain Reporting BTS 
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4.3 Mengimplementasikan Sistem 

 
4.3.1  Kebutuhan Sistem 

Pada tahap ini, dijelaskan mengenai implementasi dari perangkat lunak yang 

harus dipersiapkan oleh pengguna.  

Adapun perangkat lunak yang digunakan, yaitu: 

1. Power Designer 6 32 bit. 

2. Microsoft Visual Basic.NET 2005.. 

Untuk perangkat keras, minimal pengguna harus mempersiapkan spesifikasi 

sebagai berikut: 

1.   Processor Pentium III 1.8 Ghz. 

2. Memory 128 MB. 

3. Hardisk 20 GB. 

 
4.3.2 Hasil Implementasi 

Implementasi yang dilakukan oleh penganalisa sistem dengan pendesain input 

output menghasilkan desain program. Listing Program dapat dilihat pada 

lampiran .   

4.4 Melakukan Pembahasan Terhadap Hasil Implementasi Sistem 

 
4.4.1   Instalasi Program 

Dalam tahap ini, pengguna harus memperhatikan dengan benar terhadap 

penginstalan perangkat lunak.  

Berikut langkah-langkah penginstalan: 
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a. Install Microsoft Visual Basic.NET 2005. 

 
4.4.2 Penjelasan Pemakaian 

Tahap ini merupakan langkah-langkah dari pemakaian program Sistem Informasi 

Perpustakaan ini. Berikut sub-sub pembahasan pemakaian: 

Mengimplementasikan sistem merupakan tahap pengujian dimana desain 

sistem dapat berjalan dengan baik. Implementasi dilakukan oleh dua orang, yaitu 

penganalisa sistem dan pendesain input output.  Desain form yang telah dibuat 

oleh pendesain input output cukup sesuai untuk mengimplementasikan sistem, 

sehingga tidak membutuhkan banyak perubahan. 

Implementasi input/ouput dari Sistem Informasi Sistem Informasi 

Monitoring BTS Perpu adalah sebagai berikut: 

Menu Utama  

“Menu Utama” merupakan tampilan awal dari program ini. Pada form ini 

terdapat menu-menu yang bermanfaat dalam menjalankan Sistem Informasi 

Monitoring BTS Perpu, seperti “BTS Down”, BTS Up”, “Database Update”, 

“Reporting”dan “Help”. Form utama dapat dilihat pada gambar 4.10.  
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Gambar 4.10 Tampilan Menu Utama 

 

a.   Formulir BTS Down 

Formulir BTS Down merupakan formulir yang didisain untuk melakukan 

proses penginputan data BTS perpu.  Terlihat pada gambar 4.11 
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Gambar 4.11 Tampilan BTS down 

 
Pada form ini petugas ROC menginputkan data BTS yang sedang 

dilihatnya mengalami perpu. Untuk dimasukkan dalam daftar BTS yang perpu. 

Petugas ROC tinggal memasukkan huruf depan dari nama MSC, lalu otomatis 

sistem akan mensortir BTS sesuai huruf pertama yang diinputkan. Misalkan 

petugas ROC memasukkan huruf “T” pada nama MSC, lalu yang muncul di 

kotak nama MSC hanya MSC yang berhuruf depan T saja seperti :TNS, TNS2, 

dll. Lalu masuk pada kotak nama BTS, seperti pada kotak MSC, di kotak BTS 

juga demikian, kolom ini hanya menampilkan nama BTS yang ada pada MSC 

yang sudah diinputkan. Untuk kotak status, kolom ini otomatis tampil pada saat 

BTS dimasukkan. 

 
b.   Formulir BTS Update 

Formulir BTS Update merupakan formulir yang didisain untuk 

melakukan proses mengupdate BTS menjadu menyala dari BTS perpu yang 

sudah disimpan di database. Tersedia tabel Terlihat pada gambar 4.12 
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Gambar 4.12 Tampilan formulir BTS update 

 
Jadi petugas ROC hanya mencari BTS yang telah terdaftar dan 

melakukan perubahan jam menyala dikarenakan BTS yang dituju sudah menyala. 

Lalu diisi keterangan alasan BTS mati, di update lalu disimpan. 

c.   Formulir Update Database 

Formulir Update Database merupakan formulir yang didisain untuk 

melakukan proses penambahan, perubahan status pada BTS. Terlihat pada 

gambar 4.13 

 
Gambar 4.13 Tampilan formulir update database 
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d.   Form Reporting 

Formulir Reporting merupakan form yang didisain untuk melakukan 

proses perhitungan,  penyimpanan dan menampilkan laporan yang telah 

diinputkan mengenai BTS. Terlihat pada gambar 4.14. 

 
Gambar 4.14 Tampilan form reporting 

 
Laporan pada sistem informasi ini dapat dipindah langsung ke dalam 

bentuk dokumen excel, dokumen notepad atau .txt, dan dikopi dalam clipboard. 

 
e.   Laporan BTS 

Laporan BTS merupakan laporan yang didisain untuk memberikan 

informasi tentang BTS. Terlihat pada gambar 4.15. 
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Gambar 4.15 Tampilan laporan BTS 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan Sistem Informasi 

Penjadwalan Kerja   Telkom Flexi Network Services Regional-V Surabaya 

Surabaya adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji coba, Aplikasi Penulisan Laporan BTS Perpu yang 

dibuat mampu berjalan secara efektif, yaitu meminimalkan kesalahan dalam 

melakukan pengecekan laporan dan mempermudah pencarian data laporan 

yang akan dikirim. Selan itu  Aplikasi Penulisan Laporan BTS Perpu ini 

mampu menyimpan informasi laporan yang ada dan laporan  yang sudah 

dikirim oleh para pegawai secara otomatis yang telah berjalan sebagaimana 

mestinya. 

2. Berdasarkan hasil uji coba didapatkan bahwa  Aplikasi Penulisan Laporan 

BTS Perpu yang dibuat mampu menghasilkan laporan sesuai keinginan atau 

pengguna saat ini, yaitu Laporan BTS perpu per-Hari dan per-3 Bulan oleh 

para pegawai. 

5.2  Saran 

Berdasarkan penjelasan tentang Sistem Informasi yang telah dibuat, dapat 

diberikan saran untuk pengembangan sistem ini sebagai berikut: 
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1. Sistem dapat dikembangkan menjadi lebih kompleks lagi dengan 

menggabungkan beberapa sistem yang telah ada (integrated system), 

misalnya dengan menambahkan sistem penggajian untuk para karyawan 

sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikannya, baik untuk pegawai tetap 

maupun pegawai tidak tetap (freelance). 

2. Pengembangan dengan menggunakan mobile application untuk proses cek 

laporan yang nantinya secara otomatis akan memberikan pesan peringatan 

kepada setiap pegawai yang telah memberikan laporan atau tidak. 
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