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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak 

bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat luas. Teknologi informasi 

yang tak pernah mundur dalam perjalanannya selalu menghadirkan 

kemudahan baru bagi umat manusia salah satunya bidang komunikasi. 

Salah satu teknologi komunikasi yang berkembang dan yang paling 

banyak digunakan saat ini adalah Short Message Service (SMS). Layanan 

pesan singkat atau yang lebih sering disebut SMS ini merupakan layana 

dari telepon selular yang memiliki beberapa keuntungan diantaranya 

adalah kemudahan dalam penggunaannya serta biaya yang murah, hal ini 

juga yang menjadikan SMS sebagai media penyampaian informasi. 

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini memberikan 

pengaruh yang sangat besar pada berbagai bidang. Hal ini dapat kita lihat 

bersama dari semakin dibutuhkannya data dan informasi yang sangat 

cepat, tepat dan akurat dalam berbagai bidang. Baik dibidang 

pemerintahan maupun bidang bisnis swasta yang sejatinya sangat 

tergantung pada informasi yang diperlukan. Salah satu teknologi informasi 

yang sudah berkembang dengan sangat pesat dalam hal komunikasi data 

adalah SMS Gateway. SMS Gateway merupakan salah satu hasil 

technology yang berkaitan dengan komunikasi data yang mana dikenal 

dengan jaringan. 

Dengan hadirnya tekhnologi SMS Gateway menjadikan 

komunikasi merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dalam 

kehidupan manusia, karena manusia mempunyai peran yang besar dalam 

berkomunikasi.  Proses komunikasi dapat dilakukan dimana saja dan 

dalam kondisi bagaimanapun.   
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Salah satu peran dalam komunikasi adalah menyampaikan 

informasi yang biasanya akan digunakan untuk mempermudah masyarakat 

dalam mengetahui segala informasi yang akan dibutuhkan dengan cara 

yang cepat,akurat dan efisien.    

Seiring dengan perkembangan teknologi serta pola kehidupan 

masyarakat di Indonesia yang sudah relative maju, dapat dipastikan bahwa 

hampir semua kalangan saat ini telah memanfaatkan fasilitas 

telekomunikasi, hal ini dapat memberikan dampak yang cukup signifikan 

terhadap kemajuan di bidang teknologi komunikasi dalam menopang 

kinerja sebuah instansi pemerintahan, BUMN, maupun perusahaan swasta. 

Judul atau topik yang akan dibahas oleh penulis yaitu Aplikasi Jasa 

Pelayanan Penerbangan berbasis SMS gateway pada PT ANGKASA 

PURA II (Persero) Kantor cabang Bandar Udara Depati Amir 

Pangkalpinang. 

 Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang merupakan salah satu 

kantor cabang yang ada di bawah PT Angkasa Pura II (Persero). Dimana 

Kantor Cabang ini memiliki Divisi yang salah satunya yaitu Divisi Teknik 

dan Dinas Teknik Elektronika & IT Supporting. Peranan Divisi ini sangat 

penting bagi kelangsungan kegiatan yang ada di kantor cabang tersebut 

khususnya bidang telekomunikasi. Untuk itu dengan adanya teknologi 

berbasis SMS Gateway maka akan mempermudah masyarakat untuk 

mendapatkan semua informasi yang behubungan dengan aktivitas di 

Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang, ini dilakukan untuk 

meningkatkan pelayanan terhadap kepuasan bagi pengguna jasa 

penerbangan dan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan yang 

mengelola. 

Kredibilitas serta kepercayaan public, pemilik modal, pelanggan 

dan pemakai jasa merupakan factor yang sangat menentukan bagi 

perkembangan dan kelangsungan usaha perusahaan. Hilangnya kredibilitas 

perusahaan dan kepercayaan para pemangku kepentingan (stakeholders) 
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dapat menyebabkan perusahaan kehilangan peluang bisnis, yang pada 

gilirannya dapat mengancam kelangsungan usaha perusahaan. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan observasi yang kami lakukan di perusahaan tersebut, 

adapun pokok permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :  

a. Tidak akuratnya informasi yang diterima oleh masyarakat pengguna 

jasa penerbangan. 

b. Sistem jadwal yang sudah ada belum terintegrasi.  

c. Belum adanya pengetahuan informasi oleh masyrakat tentang sistem 

yang diterapkan oleh jasa pelayanan penerbangan. 

d. Belum adanya sinkronisasi antara sistem yang ada. 

  

3. Tujuan Penulisan 

a. Membantu Masyarakat selaku pengguna jasa penerbangan akan 

pentingnya informasi layanan jasa penerbangan. 

b. Untuk mengetahui jadwal penerbangan yang lebih terkini.   

c. Sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya pengetahuan tentang 

informasi sistem penerbangan.  

d. Sebagai pengembangan informasi yang sudah ada di PT ANGKASA 

PURA II (Persero) Kantor cabang Bandar Udara Depati Amir 

Pangkalpinang. 

 

4. Batasan Permasalahan 

Penulis memfokuskan untuk membatasi lingkup masalah penelitian 

agar tidak meluas dan semakin terarah.Adapun batasan tersebut yaitu : 

e. Studi kasus yang digunakan dalam aplikasi ini adalah Bandara Depati 

Amir Pangkal Pinang 

f. Aplikasi ini dibuat untuk digunakan oleh PT ANGKASA PURA II 

(Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Depati Amir khususnya 
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pelayanan jasa penerbangan dalam memberikan informasi terkini 

mengenai jadwal penerbangan. 

g. Aplikasi ini hanya menyediakan fitur yang dibutuhkan untuk 

penyimpanan data informasi jadwal penerbangan. 

h. Aplikasi ini hanya membahas mengenai informasi jadwal penerbangan 

yang tidak terjadwal, penundaan penerbangan dan informasi pesawat 

yang kembali ke Bandara asal. 

i. Aplikasi ini tidak melayani informasi perubahan cuaca disekitar 

wilayah Pangkalpinang. 

 

5. Metodologi  Penelitian 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan data yang 

akurat dengan menggunakan beberapa metode yaitu: 

a. Studi pustaka 

Mempelajari teori-teori yang menunjang dan mencari informasi yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

b. Perancangan Sistem 

c.  Dalam sistem ini dibuat Aplikasi Informasi Jadwal Penerbangan 

Pesawat berbasis SMS gateway di PT ANGKASA PURA II (Persero) 

Kantor cabang Bandar Udara Depati Amir Pangkalpinang. 

d. Pembuatan perangkat lunak 

Dalam pembuatannya perangkat lunak ini menggunakan  Java,  

Netbeans dan dikombinasikan dengan MySQL. 

e. Pengujian dan analisis sistem 

Menguji sistem atau perangkat lunak yang telah dibuat apakah sesuai 

yang di harapkan. 

f. Penyusunan laporan 

Merupakan langkah terakhir dalam penelitian. 
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6. Sistematik Penulisan 

Dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Praktek ini, penyusun 

menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk melengkapi data 

yang dibutuhkan antara lain: 

 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah. 

batasan masalah, tujuan, metodologi perancangan, 

sistematika penulisan. 

 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan konsep dan teori dasar yang 

mendukung penulisan tugas akhir ini seperti, Java, Netbeans 

7.2, MySQL, dan teknologi komunikasi. 

 

BAB III :  ORGANISASI 

Bab ini menjelaskan tentang Struktur Organisasi 

Perusahaan tempat / lokasi Praktek, Visi / Misi dan Logo 

Perusahaan serta Sejarah berdirinya Perusahaan. 

Diharapkan untuk memberikan hasil tambahan guna 

memenuhi kebutuhan pengguna jasa penerbangan. 

 

BAB IV :  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan mengenai analisis dan perancangan 

Aplikasi Informasi Jadwal Penerbangan Pesawat berbasis 

SMS gateway dan sistem  secara keseluruhan. 
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BAB V :  PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari 

pembahasan tentang Aplikasi Informasi Jadwal 

Penerbangan Pesawat berbasis SMS gateway di PT 

Angkasa Pura II (Persero) Kantor cabang bandara Depati 

Amir. 

 

 


