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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, dan dengan 

meningkatnya ilmu pengetahuan di bidang teknologi telekomunikasi dan 

teknologi komputer untuk melakukan tugas-tugas informasi sehingga arus 

informasi dapat berjalan dengan baik.  Teknologi Informasi berkembang dengan 

pesat di berbagai aspek kehidupan, mulai dari personal hingga instansi. Dalam 

sebuah instansi baik negeri maupun swasta, teknologi informasi sangat 

dibutuhkan untuk optimalisasi segala proses yang berkaitan dengan pembangunan 

dan perbaikan sistem. Salah satu bentuk optimalisasi tersebut adalah penerapan 

sistem informasi. Kriteria dari sistem informasi antara lain adalah fleksibel, efektif 

dan efisien. 

Salah satu contoh alat telekomunikasi yang sangat pesat perkembangannya 

saat ini adalah alat telekomunikasi berbasis Android. Android itu sendiri adalah 

merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler 

seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka 

bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk 

digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli 

Android Inc., pendatang baru yang membuat perangkat lunak untuk ponsel. 

Kemudian untuk mengembangkan Android, dibentuklah Open Handset Alliance, 

konsorsium dari 34 perusahaan perangkat keras, perangkat lunak, dan 

telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, 

dan Nvidia. 

Android memiliki tujuan utama untuk memajukan inovasi perangkat telepon 

bergerak agar pengguna mampu mengeksplorasi kemampuan dan menambah 

pengalaman lebih dibandingkan dengan platform mobile lainnya. Hingga saat ini 

Android terus berkembang, baik secara sistem maupun aplikasinya. Dengan 

semakin berkembangnya perangkat mobile serta teknologi yang menyertainya 

akan sangat berpengaruh pada perkembangan aplikasi mobile. Perkembangan 
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aplikasi mobile tersebut akhirnya memberikan dampak pada berbagai bidang 

kehidupan kita. Salah satunya adalah bidang penerbangan. 

Pada instansi perum LPPNPI (Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi 

Penerbangan Indonesia) Cabang Pangkalpinang atau lebih dikenal dengan sebutan 

AirNav Indonesia yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa penerbangan. 

Untuk itu AirNav Indonesia Cabang Pangkalpinang dituntut untuk semakin lebih 

baik dalam menjalankan tugasnya dalam bidang penerbangan, terutama dalam 

bidang pelayanan keselamatan penerbangan kepada maskapai penerbangan. 

Kendala yang sering dihadapi dalam kegiatan rutinitas setiap penerbangan 

sebelum beroperasi teknisi harus mengecek peralatan dan menulis hasil dari 

pengecekan secara manual dengan mengisi form logbook meter reading. 

Tujuannya memastikan kondisi peralatan dan parameter harus sesuai antara data 

nilai yang telah di tetapkan maupun data nilai pada tampilan peralatan navigasi 

DVOR (Doppler Very High Freqency Omni Range) & DME (Dirrectional 

Measuring Equipment) harus tidak melenceng, mengingat pentingnya kedua 

peralatan tersebut yang digunakan oleh pesawat terbang. Nilai parameter yang 

tercatat pada logbook meter reading masing-masing peralatan menjadi sangat 

penting, karena nantinya sebagai data backup untuk melakukan analisa jika terjadi 

kerusakan pada peralatan. 

Untuk mengatasi kendala diatas maka diperlukan sebuah sistem monitoring 

pelaporan data meter reading peralatan dengan memanfaatkan smartphone 

berbasis android yang berguna untuk optimalisasi pengendalian data operasi dan 

meningkatkan kehandalan peralatan. Dengan adanya aplikasi berbasis android, 

selain bersifat paperless (meninggalkan Logbook hardcopy) juga dilengkapi 

sebuah sistem input nilai paramater dengan memanfaatkan aplikasi yang terinstall 

pada Smartphone teknisi yang berguna untuk memonitoring perubahan nilai yang 

telah ditetapkan. Aplikasi input data meter reading ini merupakan aplikasi yang 

digunakan untuk mengetahui kondisi peralatan di Ruang Peralatan Navigasi 

AirNav Indonesia Cabang Pangkalpinang. Beberapa penilitian yang terkait dengan 

penulis lakukan berkenaan dengan Aplikasi Input Data Meter Reading Peralatan 
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Navigasi (DVOR&DME) Berbasis Android Pada AirNav Indonesia Kantor 

Cabang Pangkalpinang. 

Penelitian [1] mengenai “Aplikasi Survei Berbasis Android”, Penelitian [2] 

mengenai “Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Capaian Kinerja Berbasis 

Android Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan”,  Penelitian [3] 

mengenai “Aplikasi Penginputan Nilai Siswa SMA Negeri 1 Kabanjahe Berbasis 

Android”, Penelitian [4] mengenai “Perancangan Sistem Informasi Mobile 

Berbasis Android Untuk Kontrol Persediaan Barang di Gudang”, Penelitian [5] 

mengenai “Analisis, Desain, dan Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik 

Mobile Berbasis Android”. Dengan melihat permasalahan diatas maka penulis 

membuat suatu aplikasi dengan judul “Aplikasi Input Data Meter Reading 

Peralatan Navigasi (DVOR & DME) Berbasis Android Pada AirNav Indonesia 

Kantor Cabang Pangkalpinang”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis 

merumuskan permasalahan yang ada, yaitu : 

“Bagaimana cara memudahkan teknisi dalam penginputan data, pencarian data 

dan menganalisa kerusakan secara cepat dan efisien ?” 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada tujuan yang ingin 

dicapai, maka penulis memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Aplikasi ini dibuat untuk digunakan teknisi dalam penginputan dan pencarian 

data nilai hasil pada tampilan peralatan DVOR dan DME. 

2. Aplikasi ini dirancang dan dibangun dengan menggunakan perangkat lunak OS 

Windows 7, Xampp, Android Studio dan menggunakan perangkat keras berupa 

personal computer dan smartphone Android. 
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1.4. Tujuan dan Manfaat 

1.4.1. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan aplikasi input data meter reading 

peralatan navigasi DVOR & DME yang nantinya dapat memenuhi keselamatan 

penerbangan, sehingga mempermudah teknisi dalam melakukan penginputan data, 

pencarian data dan menganalisa kerusakan dengan cepat. 

1.4.2. Manfaat  

1. Mempermudah bagi pengguna smartphone dan personal computer yang saling 

integrasi untuk menggunakan perangkat android dalam pencarian data secara 

cepat, juga meningkatkan kinerja kualitas pelayanan keselamatan penerbangan 

pada instansi AirNav Indonesia Cabang Pangkalpinang sehingga menjadi lebih 

efektif dan efisien. 

2. Sebagai pengembangan tentang aplikasi input data meter reading peralatan 

navigasi DVOR & DME pada instansi perum LPPNPI (Lembaga 

Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia) Cabang 

Pangkalpinang atau lebih dikenal dengan sebutan AirNav Indonesia yang 

bergerak dalam bidang pelayanan jasa penerbangan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam bab per bab untuk mempermudah di 

dalam pembahasan sistem yang saling mendukung, dimana pada setiap bab 

disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan yang merupakan garis besar isi dari tiap 

bab. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan 

teori-teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan 

secara detail. Landasan Teori dapat berupa definisi-definisi atau 
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model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang 

diteliti. Pada bab ini juga dituliskan tentang tools/software 

(komponen) yang digunakan untuk pembuatan aplikasi atau 

untuk keperluan penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab Metodologi Penelitian terdiri dari 3 bagian utama yaitu 

model pengembangan perangkat lunak, metode Pengembangan 

perangkat lunak, dan tools (alat bantu dalam analisis dan 

merancang Aplikasi). 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi antara lain: struktur organisasi, jabaran tugas dan 

wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil 

solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, 

perancangan sistem (dalam menjelaskan bab 4, model, metode, 

dan tools harus dipaparkan sesuai dengan uraian). 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat 

mengemukakan kembali masalah penelitian (mampu menjawab 

pertanyaan dalam rumusan masalah), menyimpulkan bukti-bukti 

yang diperoleh dan akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil 

yang didapat (dikerjakan), layak untuk digunakan 

(diimplementasikan).  

Saran merupakan manifestasi dari penulis untuk dilaksanakan. 

Saran dicantumkan karena peneliti melihat adanya jalan keluar 

untuk mengatasi masalah, saran yang diberikan tidak terlepas 

dari ruang lingkup penelitian (untuk objek penelitian maupun 

pembaca yang akan mengembangkan hasil penelitian). 

 


