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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya zaman yang sangat maju ini peningkatan jumlah 

penduduk semakin meningkat dari tahun ke tahun, begitu juga di imbangi oleh 

laju pertumbuhan pemakai handphone. Tidak seperti dahulu hanya beberapa merk 

handphone yang ada di dunia tetapi sekarang ada puluhan merk handphone yang 

tersebar di pasaran dengan kecanggihannya tersendiri atau yang disebut dengan 

smartphone. 

Dengan banyaknya pemakaian smartphone di kalangan masyarakat 

mempengaruhi pemakaian naik turunnya bandwidth dari provider yang mereka 

pakai untuk smartphone yang di pakai contohnya yang kita bahas adalah provider 

dari XL Axiata. XL Axiata memiliki 300 BTS yang tersebar di Malang Raya [7] 

dan setiap bulan naik turunnya trafik xl axiata tidak menentu di setiap wilayah 

BTS yang ada khususnya di Malang Raya. 

XL Axiata belum mempunyai BTS sendiri sehingga masih menyewa BTS 

ke Indosat pada tiap bulannya dengan kapasitas bandwidth yang berbeda di setiap 

BTS XL Axiata. Karena sewa bandwidth ke Indosat selalu statis atau tetap dari 

bulan ke bulan, sehingga XL Axiata merasa merugi.[8] 

Dalam masalah ini metode deret waktu dianggap paling tepat untuk 

memperkirakan penyewaan kapasitas bandwidth pada waktu berikutnya karena 

metode ini paling cocok untuk menghitung data dari kurun waktu tertentu 

berdasarkan waktu dengan interval yang uniform sama. [8] 

Sehingga diharapkan dengan adanya perkiraan deret waktu dapat 

membantu xl axiata untuk memperkirakan kebutuhan bandwidth di semua daerah-

daerah BTS yang ada di malang yang dengan tujuan untuk menekan kerugian 

penyewaan bandwidth di indosat setiap bulannya karena kebutuhan bandwidth di 

setiap BTS berbeda tergantung pemakaian provider xl axiata di setiap daerah. [8] 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah 

pada tugas akhir ini adalah : “untuk mengetahui naik turunnya bandwidth pada 

XL Axiata pada tiap bulannya”. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk mempermudah xl axiata  mengetahui naik turunnya bandwidth yang ada 

di daerah malang. 

2. Untuk menekan kerugian yang akan timbul tiap bulannya pada xl axiata. 

3. Untuk memaksimalkan pemakaian bandwidth pada tiap bulannya. 

1.4 Batasan Masalah 

Permasalahan ini dibatasi pada: 

1. Data trafik hanya dari XL AXIATA untuk wilayah Kota malang. 

2. Data yang dipakai tahun 2012. 

3. Untuk hari besar menggunakan perhitungan manual dengan range penambahan 

sewa bandwith sebesar 10 Mb. 

4. Perhitungan perkiraan dengan deret waktu 

5. BTS yang diteliti mencangkup 5 wilayah yaitu : Suluh, Bimbing, Sawojajar , 

Klojen dan Lowok waru masing – masing dua BTS. 

6. Untuk perhitungan 2G dan 3G dihitung jadi satu dalam program.  

7. Program menggunakan java standart edition dan My Sql. 

1.5 Metodologi 

Metodelogi penyelesaian masalah yang dilakukan dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini adalah: 

1. Studi Literatur 

Bertujuan untuk mempelajari teori-teori dan mendapatkan informasi yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diambil melalui buku-buku dan 

literatur yang dibutuhkan terutama kajian tentang deret waktu. 

2. Analisa Masalah  

Pada tahap ini akan dilakukan analisa terhadap masalah yang ada, seperti 

meperkirakan kapasitas bandwidth yang berubah pada tiap bulan. 
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3. Rancangan sistem dan Implementasi 

Pada tahap ini akan dilalukan perkiraan pada tiap BTS untuk mengetahui naik 

turunnya kapasitas kemudian akan dihitung untuk mengetahui kapasitas 

bandwidth yang dibutuhkan bulan berikutnya. 

4. Analisa Hasil 

Analisa hasil mengacu pada  implementasi yang dilakukan, yaitu dengan 

menganalisa hasil dari perhitungan kapasitas bandwidth. 

5. Penyusunan Laporan dan Kesimpulan 

Penulisan laporan mengacu pada pedoman penulisan ilmiah dalam hal ini 

penulisan skripsi yang bentuk bakunya telah diatur oleh pihak jurusan Teknik 

Informatika. Selanjutnya diambil kesimpulan dari hasil implementasi dan 

pengujian terhadap data uji. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika yang penulis lakukan dalam tugas akhir ini, terbagi menjadi: 

BAB I   : Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, metodelogi 

penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 

BAB II  : Laandasan Teori 

Bab ini membahas teori-teori yang mendukung dalam pembuatan 

aplikasi. 

BAB III :  Analisa dan Perancangan Sistem 

     Bab ini membahas tentang proses analisa dan perancangan sistem. 

BAB IV : Implementasi dan Hasil Uji Coba 

Bab ini memuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan 

terhadap sistem yang telah di buat. 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. 


