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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Bandar Udara Depati Amir adalah bandar udara yang terletak di Kota 

Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bandara ini dikelola 

oleh PT. Angkasa Pura II sejak bulan Januari 2007. Pada awalnya bernama 

Pelabuhan Udara Pangkalpinang yang dibangun sejak penjajahan Jepang 

tahun 1942 sebagai pertahanan dari serangan tentara sekutu. Sesuai dengan 

surat Sekjen Dephub No. 378 / TLK / DEPHUB / VIII / 85 tanggal 22 

Agustus 1985 nama Pelabuhan Udara diubah menjadi Bandar Udara. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. SK.1 / AU.106 / 

PHB-99 tanggal 25 Agustus 1999, Bandar Udara Pangkalpinang diubah 

menjadi Bandar Udara Depati Amir Bangka, yang merupakan UPT dari 

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian 

Perhubungan. 

 Sejak 1 Januari 2007, Bandara ini diserahkan pengelolaannya kepada 

sebuah BUMN yang membidangi pengelolaan beberapa bandara di 

wilayah barat Indonesia, yaitu PT. Angkasa Pura II (Persero). 

 Bandara ini telah sekian kali mengalami perubahan fisik, baik wilayah 

Terminal penumpang, fasilitas Landasan pacu, apron, maupun ruang 

udara. Terminal penumpang terus mengalami perluasan. Landasan pacu, 

pada awalnya berupa hamparan rumput, kemudian tanah keras atau biasa 

disebut runway strip. Seiring dengan bertambahnya kapasitas dan ukuran 

pesawat yang semakin besar, landasan pacu dikembangkan dengan 

konstruksi aspal. 

Pada tahun 1978, landasan tersebut dipindah bergeser ke arah barat 

sejauh sekitar 75 meter, dengan panjang 1200m. Kemudian secara 
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bertahap terus diperpanjang 1600 m, 1800m, 2000m (saat ini), 2250m 

(dalam proses), dan selanjutnya tahun 2010 ini akan diperpanjang hingga 

2500m. Dalam sejarah perpanjangan landasan pacu ini, pernah juga 

memotong sebuah jalan raya, hingga pada akhirnya jalan raya tersebut 

dialihkan ke arah jalur yang lebih sesuai. Hingga saat ini runway bandara 

ini telah mampu didarati pesawat type Boeing 737-800/900 & Airbus 

A320, walaupun dalam kapasitas yang terbatas. 

Tempat parkir pesawat (apron) juga telah beberapa kali mengalami 

overlay ( penebalan aspalt ). Hingga saat ini apron bandara ini telah 

mampu menampung 5 pesawat berbadan lebar sekaligus, seperti type 

Boeing 737-800/900 & Airbus A320. 

2. Masalah 

Masalah yang sering dialami oleh penyedia jasa layanan penerbangan 

yaitu : 

1. Informasi penerbangan pesawat terbang yang sulit didapatkan oleh 

calon jasa / pengguna penerbangan secara langsung 

2. Informasi Keterlambatan pesawat yang yang sulit didapatkan oleh 

calon jasa / pengguna penerbangan secara langsung 

3. Diskon harga tiket pesawat yang jarang di informasikan kepada 

masyarakat luas khususnya diwilayah kepulauan Bangka Belitung 

 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan ini adalah menganalisa dan merancang suatu aplikasi 

dekstop sebagai server yang dapat membantu memberikan service kepada 

para penguna jasa penerbangan dalam memperoleh informasi secara 

otomatis. Dan kemudian juga akan dikembangkan program aplikasi 

mobile yang diinstal dalam handphone sebagai client yang berfungsi 

sebagai interface dalam berinteraksi dengan server. Keuntungan adanya 
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aplikasi ini disamping dapat mempercepat, mempermudah, dan 

menghemat waktu dalam menyampaikan informasi kepada para pengguna 

jasa layanan penerbangan dengan menggunakan aplikasi yang sudah 

terinstal di handphone. Selain itu juga dapat membantu pihak penyedia 

jasa layanan penerbangan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan 

bagi para pengguna jasa penerbangan karena mereka akan mendapatkan 

informasi yang diperlukan dalam waktu yang relatif cepat. 

4. Batasan Pemasalahan 

Adapun bab ini hanya membahas mengenai jadwal, keterlambatan, dan 

mengenai diskon tiket penerbangan perbangan di PT. Angkasa Pura 

Wilayah pangkalpinang kepulauan Bangka belitung 

5. Metode penelitian 

a. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan laporan Kerja Praktek ini, penyusun 

menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk melengkapi 

data-data yang dibutuhkan antara lain: 

1) Metode Inter view 

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau 

tanya jawab secara langsung kepada pembimbing Kuliah Kerja 

Praktek atau semua pihak yang terkait di tempat Praktek. 

2) Metode Observasi 

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan langsung terhadap obyek yang telah diambil. 

3) Metode Praktek Langsung 

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan 

praktek secara langsung agar mengetahui cara kerja, perawatan, 

perbaikan dan lain — lain, sehingga memudahkan dalam 

pengumpulan data. 
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4) Metode Kepustakaan 

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca dan 

mempelajari buku — buku secara literatur yang ada 

hubungannya dengan masalah yang dihadapi dan menyusunnya 

menjadi sebuah laporan. 

 

6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran isi 

laporan ini, dalam hal ini penulis membagi laporan menjadi empat bab, 

yaitu : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan memaparkan mengenai Latar Belakang, Masalah, 

Tujuan Penulisan, Batasan Permasalahan, Metode Penelitian Serta 

Sistematika Penulisan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini membahas tentang teori – teori dasar yang berkaitan dengan 

pembuatan aplikasi ini, mulai dari teori yang bersifat umum sampai teori 

yang membahas tentang perangkat lunak yang digunakan untuk membuat 

aplikasi sms. 

BAB III. ANALISA SISTEM DAN ORGANISASI 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang sejarah, 

Tugas, Fungsi dan Kewenangan serta Struktur Organisasi, analisis system, 

analisa  masalah system, spesifikasi masalah hardware dan software, dan 

diagram ERD. 
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BAB IV. IMPLEMENTASI DAN ANALISA PROGRAM 

Dalam bab ini mengambarkan rancangan system yang diusulkan seperti 

rancangan basis data, diagram aliran system, perancangan tampilan 

interface, tampilan sms balasan, evaluasi program. 

BAB V. PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap seluruh kegiatan 

tugas akhir yang dilakukan 

 


