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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

P.T.  Telekomunikasi  Indonesia adalah  sebuah badan usaha milik negara  

(BUMN) sekaligus perusahaan publik yang bergerak dibidang  penyedia  jasa  

layanan Telecomunication, Information,  dan Edutainment (TIME) dengan 

infrastruktur jaringan terbesar dan wilayah cakupan terluas di Indonesia[1]. 

Bagian Surveillance sub divisi Assurance Center merupakan salah satu bagian 

divisi Network of Broadband PT. Telekomunikasi Indonesia yang memiliki tugas 

dan tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan jaringan, mencakup: 

menerima, menginformasikan dan mengkoordinasikan gangguan yang berada 

pada infrastruktur telekomunikasi di layer backbone. Dalam menunjang kegiatan 

operasional harian bagian Surveillance sub divisi Assurance Center menggunakan 

3 aplikasi utama, yaitu: 

1. NMS (Network Monitoring System) 

NMS berfungsi untuk memonitoring infrastruktur telekomunikasi 

2. T3-Online dan TeNoss 

Aplikasi ticketing gangguan yang berfungsi sebagai sistem pengaduan, 

monitoring dan koordinasi gangguan atas layanan lintas sektoral yang 

melibatkan sumber daya dari bidang atau sub bidang lainnya 

3. SMS Siaga 

Aplikasi Brodcast SMS yang berfungsi untuk mengirimkan notifikasi 

SMS berupa informasi dari ticket gangguan yang dikirimkan kepada 

enginer dan pimpinan divisi, sub divisi, pimpinan Telkom regional 

yang terkait dengan gangguan tersebut. 

Pada aplikasi SMS Siaga, SMS notifikasi bisa memiliki salah satu dari 

empat status, yaitu SMS open yang akan dikirimkan pada saat pertama terjadi 

gangguan, SMS progres yang akan dikirimkan tiap jam pergangguan atau pertiket 

yang menginformasikan progres pebaikan, SMS closed pada saat gangguan 

selesai dan SMS pending yang dikirimkan saat gangguan ditunda perbaikannya. 

SMS notifikasi gangguan yang diterima oleh user tidak akan menjadi masalah jika 

hanya terjadi satu gangguan dalam satu kurun waktu, namun jika terjadi banyak 
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gangguan dalam satu kurun waktu tertentu akan  menyebabkan beberapa masalah 

karena akan ada banyak SMS yang masuk. Masalah-masalah tersebut diantaranya, 

SMS notifikasi yang diterima oleh user menjadi sulit dibaca karena SMS terlalu 

panjang (melibihi satu layar handphone), secara kronologis tidak terurut dan tidak 

dikelompokkan sesuai gangguannya. Berikut ini adalah gambaran SMS notifikasi 

dalam satu kurun waktu pada outbox aplikasi SMS siaga.  

 

Gambar 1.1 Sms Notifikasi Dalam Satu Kurun Waktu 
 

dalam proses perbaikan gangguan, gangguan yang penyelesaiannya 

melebihi 4 jam, membuat penilaian buruk bagi pelaksana perbaikan, sehingga 

dibutuhkan tanda khusus pada SMS gangguan, supaya menjadi media pengingat 

bagi pelaksana perbaikan. Selain itu, hal lain yang membutuhkan tanda khusus 

pada SMS gangguan adalah pelanggan yang memiliki prioritas tinggi, sehingga 

jika layanan yang digunakan oleh pelanggan tersebut terganggu bisa menjadi 

perhatian khusus bagi pelaksana perbaikan. 

SMS notifikasi gangguan hanya mengirimkan sebuah informasi dalam 

bentuk teks saja, hal ini dirasa kurang informatif, karena terkadang dibutuhkan 

sebuah informasi dalam bentuk gambar dalam menginformasikan sebuah 

gangguan. Selain itu, data SMS notifikasi gangguan yang masuk seharusnya dapat 
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diolah menjadi data statistik gangguan untuk menunjang evaluasi perbaikan 

gangguan. Hal lain yang dirasa cukup penting, terkadang user penerima SMS 

broadcast membutuhkan akses informasi dari SMS tersebut menggunakan 

komputer atau laptop karena dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk 

menggunakan handphone, misalnya saja sedang dalam rapat ataupun 

menyelesaikan suatu pekerjaan.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka akan dibangun suatu aplikasi penerima 

SMS broadcast berbasis android yang dapat menangani masalah diatas.  

Pembahasan pembangunan aplikasi ini di buat menjadi proyek akhir yang diberi 

judul “Pembangunan Aplikasi Client SMS Notifikasi Gangguan Layanan 

Telekomunikasi Berbasis Mobile Android di Sub Divisi Assurance Center PT. 

Telkom Indonesia”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dikaji adalah: 

1. Bagaimana mengelompokkan dan mengurutkan SMS notifikasi gangguan 

berdasarkan nomor atau id tiket gangguan agar progresnya dapat lebih 

mudah diikuti? 

2. Bagaimana memberikan peringatan yang berbeda sesuai tipe dan prioritas 

gangguan pada SMS notifikasi gangguan yang masuk? 

3. Bagaimana mempermudah dan mempercepat pencarian SMS notifikasi 

gangguan? 

4. Bagaimana agar SMS notifikasi gangguan dapat menampilkan file 

gambar? 

5. Bagaimana agar user dapat mengakses SMS notifikasi gangguan yang ada 

pada handphone user dari perangkat komputer? 

6. Bagaimana memperoleh data statistik gangguan dari SMS broadcast yang 

masuk? 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang dan membangun aplikasi penerimaan SMS notifkasi gangguan 

dengan kemampuan sebagai berikut: 

a. Dapat mengelompokan  SMS berdasarkan nomor tiket gangguan 

dan mengurutkan progres SMS notifikasi gangguan pernomor tiket 

gangguan. 

b. Memberikan peringatan yang berbeda untuk tipe dan prioritas 

gangguan atau tipe SMS notifikasi gangguan. 

c. Mempermudah dan mempercepat pencarian SMS notifikasi 

gangguan. 

d. Dapat menampilkan file gambar. 

2. Membangun aplikasi yang dapat mengakses SMS notifikasi gangguan 

yang ada pada handphone user dari perangkat komputer. 

3. Membangun aplikasi mobile yang dapat mengolah data SMS notifkasi 

gangguan menjadi data statistik gangguan. 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam perancangan aplikasi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian dan pengambilan data dilakukan di bagian Surveillance sub 

divisi Assurance center divisi Network of Broadband, PT Telekomunikasi 

Indonesia. 

2. Komputer yang mengakses data SMS dari handphone bersistem operasi 

Microsoft Windows. 

3. Handphone penerima SMS broadcast gangguan minimal bersistem operasi 

Android 4.0 (ice cream sandwich) dan terkoneksi dengan internet jika 

ingin menampilkan gambar. 

4. File gambar yang ditampilkan berasal dari url (Uniform resource locator)  

yang disertakan di SMS. 
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5. SMS yang masuk kedalam handpone harus berjalan normal (tidak terjadi 

data SMS yang hilang ataupun Urutan SMS yang masuk harus berurutan 

sesuai dengan waktu pengiriman) 

6. File gambar yang ditampilkan berformat JPEG, BMP dan PNG. 

7. Data yang digunakan adalah data pada periode tahun 2012-2014. 

1.5 Metodologi Penelitian 

 Metodologi penelitian yang penulisan gunakan dalam tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mencari data mengenai keadaan system yang 

sekarang melalui keterangan langsung dari pengguna. 

2. Analisis  

Dalam tahapan ini dilakukan proses analisis kebutuhan sistem yang 

didapat dari tahapan observasi serta perubahan apa yang harus dilakukan 

dalam sistim yang ada agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. 

3. Perancangan 

Proses perancangan ini dilakukan untuk menerjemahkan syarat kebutuhan 

ke dalam aplikasi yang akan dibuat sebelum dibuat coding. 

4. Coding 

Pada tahap ini desain yang sudah dibuat diterjemahkan ke dalam bahasa 

pemrograman sesuai dengan apa yang diperlukan oleh setiap proses yang 

ada pada aplikasi pendukung keputusan sesuai dengan desain yang telah 

dibuat. 

5. Testing 

Setelah sistem telah menjadi aplikasi yang siap pakai, aplikasi yang telah 

dibangun diuji kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna serta 

kinerjanya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Laporan Tugas Akhir ini terdiri dari enam bab dengan pokok bahasan tiap 

bab adalah: 

1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini dibahas mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan 

masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.  

2. Bab II Landasan Teori, pada bab ini dijelaskan teori-teori yang 

berhubungan dengan perangkat lunak yang akan dibangun dan hal-hal 

yang terkait dalam pengembangan SMS notifikasi gangguan layanan 

telekomunikasi. 

3. Bab III Analisis, pada bab ini dibahas mengenai identifikasi masalah, 

penyebab masalah, cara kerja sistem lama, solusi yang ditawarkan, analisis 

kebutuhan non fungsional, analisis kebutuhan fungsional. 

4. Bab IV Perancangan, pada bab ini dibahas rancangan system SMS yang 

baru dalam bentuk diagram diagram UML beserta rancangan antar 

mukanya. 

5. Bab V Implementasi dan Pengujian, pada bab ini dibahas proses 

implentasi dari sistem yang telah dibangun. 

6. Bab VI Kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan serta rangkuman dari 

kegiatan penelitian/pengembangan system yang telah dilakukan dan saran 

untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 

 


