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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, Regional Pangkalpinang 

adalah perusahaan milik Negara yang bergerak dibidang informasi dan 

komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap 

khusus wilayah Pangkalpinang. 

 PT. Telekomunikasi Indonesia Regional Pangkalpinang mempunyai 

banyak pelanggan di wilayah pangkalpinang dan sekitarnya. Banyak diantaranya 

yang membutuhkan informasi mengenai pelayanan Telkom. Namun, Telkom 

belum bisa melayani seluruh kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh 

pelanggan khususnya mengenai informasi pelanggan, maka perlu dibentuk suatu 

aplikasi informasi khususnya mengenai info pelanggan. 

 Aplikasi informasi pelanggan Telkom ini merupakan aplikasi yang berisi 

informasi pelanggan, dan informasi tambahan yang bisa diketahui oleh pelanggan 

melalui mobile device, seperti handphone, PDA phone, dan Smartphone. Aplikasi 

informasi pelanggan Telkom ini dapat membantu pelanggan dalah memperoleh 

informasi yang dibutuhkan, sehingga pelanggan akan lebih mudah mendapatkan 

informasi secara detail. 

 Sehubungan dengan hal diatas, penulis mengembangkan aplikasi 

sederhana yang menyediakan informasi kepada pelanggan Telkom, berbasis 

platform Smartphone. Dengan ini penulis merancang aplikasi dengan judul 

“Perancangan Aplikasi Informasi Layanan Pada Pelanggan Telkom Berbasis 

Android”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas ada beberapa masalah yang penulis      

rumuskan : 

a. Bagaiman mengembangkan sistem pelayanan informasi pelanggan Telkom     

berbasis sistem operasi android? 

b. Bagaimana merancang aplikasi informasi yang dapat memudahkan 

pelanggan untuk memperoleh informasimengenai Telkom? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Penulisan skripsi ini menekankan pada pembuatan aplikasi informasi 

layanan pelanggan Telkom berbasis android, yang mencangkup berbagai hal, 

sebagai berikut : 

a. Pengelolaan aplikasi ini hanya menampilkan informasi Telkom, registrasi 

login account , laporan gangguan, info layanan, form permintaan tambah 

layanan, hubungi kami dan tentang aplikasi. 

b. Perancangan aplikasi dilakukan dengan bahasa pemprograman dengan 

menggunakan aplikasi Android Studio. 

c. Data pelanggan yang ditampilan hanya berupa data terstuktur yang 

diberikan oleh pihak Telkom. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 1.4.1 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Mengembangkan sistem  informasi layanan pelanggan Telkom 

berbasis Android. 

b. Memberikan kemudahan kepada pelanggan Telkom untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 
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 1.4.2 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Menambah wawasan dalam perancangan aplikasi informasi 

pelanggan Telkom. 

b. Menerapkan ilmu-ilmu dalam merancang sebuah sistem aplikasi. 

c. Melatih kemampuan dalam menganalisa, mengolah masalah 

sehingga dapat memberikan solusi yang tepat terhadap masalah 

yang ada. 

  

1.5 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah: 

 1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk 

mendapatkan data yang akan diolah kedalam aplikasi info layanan 

pelanggan Telkom berbasis Android. 

b. Studi Pustaka 

 Dalam hal ini teori-teori yang berhubungan dengan pengumpulan 

 data dan penelitian sejenis yang pernah dikembangkan untuk 

 sebagai alat banding. Penjelasan dari masing-masing data tersebut 

 diambil dari buku-buku, studi sejenis maupun dari internet. 

c. Document 

Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari 

lembaga/institusi terkait. 

d. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul 

data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. 
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1.5.2 Metode Pengembangan Sistem 

 Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penulisan ini 

adalah model Waterfall. Waterfall model adalah salah satu model 

pengembangan software, dimana kemajuan suatu proses dipandang 

sebagai terus mengalir ke bawah seperti air terjun. 

Tahap – tahap pengembangan waterfall model adalah : 

a. Analisis dan definisi persyaratan 

b. Perancangan sistem dan perangkat lunak 

c. Implementasi dan pengujian unit 

d. Integrasi dan pengujian sistem 

e. Operasi dan pemeliharaan 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan diuraikan teori, perancangan, aplikasi, 

dan kajian-kajian yang diperlukan dalam penulisan 

penelitian ini. 

 

BAB III  PERMODELAN PROYEK 

  Dalam bab ini berisikan mengenai dari PEP (Project  

  Execution Plan). 
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BAB IV  ANALISIS, PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi anatara lain: Tinjauan umum yang              

menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, 

yang dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah 

yang dihadapi. Bab ini point utamanya adalah analisis 

masalah, perancangan, dan implementasi sistem. 

 

 BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang 

memaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian yang 

dilakukan. 

 

  


