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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

 Trend pengguna jasa telekomunikasi saat ini tidak hanya menggunakan 

layanan suara dan teks, akan tetapi semakin berkembang ke arah multimedia 

seperti gambar dan video.  Perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini telah 

mengarah ke era digital, di mana teknologi mobile broadband dimanfaatkan oleh 

para pengguna untuk memudahkan semua kebutuhan mereka. Para pengguna 

dengan kebutuhan akses data yang cepat dan mobilitas yang tinggi saat ini 

semakin banyak, hal tersebut diketahui dari pendapatan provider dari layanan data 

yang meningkat (Tree, 2012). Mobilitas pengguna dan kebutuhan akses data yang 

semakin tinggi, menuntut penyedia layanan telekomunikasi atau pihak operator 

untuk dapat menyediakan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut.  

Jaringan Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) dan High Speed 

Downlink Packet Access (HSDPA) diharapkan mampu memenuhi kebutuhan para 

pengguna jasa telekomunikasi saat ini.  

Jaringan UMTS atau R99 merupakan salah satu standar teknologi generasi 

ke tiga (3G) dari International Mobile Telecommunication-2000 (IMT-2000) yang 

dirumuskan International Telecommunication Union (ITU). Jaringan UMTS 

merupakan jaringan yang menggunakan teknologi Wideband Code Divison 

Multiple Access (WCDMA). WCDMA merupakan teknologi telekomunikasi 

seluler generasi ke tiga (3G) sebagai pengembangan dari teknologi Global System 

for Mobile (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates 

for GSM Evolution (EDGE) yang berfungsi sebagai air interface untuk sistem 

UMTS (Holma, H. & Toskala, A., 2004). 

Saat ini pihak operator X menggunakan sistem sewa bandwidth per bulan 

untuk memenuhi tuntutan para pengguna. Penentuan besarnya kebutuhan 

bandwidth tiap bulannya masih menggunakan sistem manual. Pada data utilisasi 

Iub beberapa RWBTS wilayah Malang dijelaskan bahwa beberapa BTS memiliki 

utilisasi Iub di bawah 40%. Bahkan ada beberapa BTS yang hanya memiliki 

utilisasi Iub tidak lebih dari 10 %, yang mana menunjukkan bahwa terjadi ketidak 
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seimbangan yang cukup besar antara jumlah bandwidth yang dialokasikan dengan 

jumlah kebutuhan yang diperlukan pada BTS tersebut. Biaya operasional yang 

meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah pelanggan membuat operator 

harus pandai dalam efisiensi penggunaan bandwidth. Dengan metode Time Series 

diharapkan dapat meramalkan jumlah bandwidth yang dibutuhkan di masa yang 

akan datang dengan lebih akurat sehingga dapat memberikan informasi sebagai 

pendukung keputusan dalam menentukan besaran bandwidth yang akan 

dialokasikan. Dan akhirnya biaya yang akan dikeluarkan untuk sewa bandwidth 

dapat diperhitungkan dengan baik.. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Metode peramalan Times Series digunakan untuk membantu meramalkan 

jumlah bandwidth yang dibutuhkan di periode yang akan datang. Dalam 

penelitian ini dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menghitung kebutuhan bandwitdh untuk setiap BTS ?  

2. Bagaimana penerapan metode peramalan Times Series untuk meramalkan 

besarnya bandwidth pada 1 bulan yang akan datang ? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui perkiraan kebutuhan bandwith pada bulan yang akan datang. 

2. Setelah mengetahui perkiraan kebutuhan bandwidth maka dapat membantu 

menentukan besarnya bandwidth yang dibisa diorder saat penyewaan 

terhadap ISP. 

3. Dapat meningkatkan efisiensi atas biaya sewa bandwidth. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang ada pada laporan ini adalah : 

1 Data bandwidh selama 2 tahun terakhir diperoleh dari operator seluler X. 

2 Metode peramalan menggunakan metode Times Series. 
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1.5 Metodologi Penulisan 

 

a. Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Langkah awal yang dilakukan dalam pembuatan program  ini adalah melakukan 

observasi pada kecepatan data untuk jasa telekomunikasi oleh penulis. Observasi 

ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi data bandwidh operator 

seluler setiap bulannya.  

2. Studi Literatur 

Pada bagian ini dipaparkan teori-teori serta pustaka yang dipakai pada waktu 

penelitian. Teori-teori ini diambil dari buku-buku dan internet yang membahas 

tentang penelitian terhadap metode Times Series, Telekomunikasi dan serta 

perkembangan Jaringan seluler. 

3. Analisa Data  

Menganalisa dan menghitung secara manual cara kerja metode Times Series 

untuk meramalkan data. 

 

b. Implementasi 

Mengimplementasikan analisa dan rancangan yang telah dibuat yaitu aplikasi 

peramalan kebutuhan bandwith dengan bahasa pemrograman Java. 

 

c. Pengujian dan Evaluasi 

Tahap ini merupakan tahap pengujian dan evaluasi dari program aplikasi yang 

telah di buat. 

 

d. Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Pada tahap akhir, menyusun laporan sebagai dokumentasi dari pengerjaan tugas 

akhir. Dokumentasi dibuat agar memudahkan pengembangan aplikasi di 

kemudian hari. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terdiri dari 5 bab, yaitu: 
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BAB  I    : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang permasalahan, batasan masalah, tujuan 

pembahasan, metodologi pembahasan, sistematika penulisan dan 

relevansi dari penulisan tugas akhir ini. 

BAB  II   : LANDASAN TEORI 

Membahas tentang teori dasar pemrograman java, arsitektur 

telekomunikasi, beserta metode yang dipakai dalam ilmu peramalan 

(forecasting). 

BAB  III  : DASAR PERHITUNGAN DAN APLIKASI 

Membahas tentang dasar perhitungan dalam peramalan dan aplikasi 

yang dipakai. 

BAB  IV  : PERHITUNGAN DAN ANALISIS 

Berisi tentang hasil perhitungan dan analisis. 

BAB  V   :  PENUP DAN SARAN 

                   Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya   

dan kemungkinan aplikasi. 


