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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi adalah salah satu sarana komunikasi yang dibutuhkan 

masyarakat dalam memperoleh sumber informasi. Dalam peranannya, 

perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat seiring dengan kebutuhan 

masyarakat akan informasi. Selain itu, teknologi informasi ini juga dibutuhkan 

oleh suatu perusahaan untuk mempermudah dalam mencari informasi agar lebih 

efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, seperti MNC 

Play. MNC Play merupakan salah satu perusahaan besar yang bergerak dalam 

bidang jasa, yaitu Internet Service Provider (ISP) dan Internet Protocol Television 

(IPTV) yang membutuhkan sistem informasi yang berkualitas untuk melakukan 

pemantauan, pengelolaan aset dan pelanggan yang tersebar di berbagai cabang 

kota besar di Indonesia. 

MNC Play Region Malang merupakan salah satu cabang baru MNC Group 

di kota Malang yang berdiri sejak Desember 2015. Saat ini tercatat ada tiga belas 

ribu pelanggan aktif yang tersebar pada 4410 FAT (Fiber Access Terminal)  di 

seluruh kota maupun kabupaten Malang. Seiring dengan pengembangan wilayah 

dimana banyaknya pelanggan dan aset MNC yang akan terus bertambah, maka 

sangat diperlukan sebuah sistem informasi yang berkualitas dan bisa diakses 

kapan saja dan dimana saja oleh semua divisi yang terkait agar bisa menghasilkan 

kinerja yang lebih baik, efektif dan efisien. 

Dari berbagai divisi yang ada di MNC Play, ada dua divisi yang setiap 

harinya selalu berinteraksi dengan pelanggan, baik itu pelanggan baru maupun 

lama yang membutuhkan pelayanan perbaikan saat terjadi gangguan, yaitu divisi 

operasional dan divisi marketing. Pada saat ini, sistem informasi yang sudah 

berjalan adalah sistem informasi berbasis website yang berupa Redline, yaitu peta 

geografis yang menampilkan area aktif yang bisa dilakukan pemasangan layanan 

MNC dan Costumer Relationship Management (CRM), yaitu sistem informasi 

tentang detail pelanggan tetap yang sudah berlanggan dan berbagai informasi 
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terkait tiket komplain dan laporan harian dari divisi operasional. Namun, kedua 

sistem informasi tersebut hanya bisa diakses dari jaringan intercity MNC dengan 

Vitual Private Network (VPN), sehingga tidak efektif digunakan di lapangan. Oleh 

karena itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi yang lebih fleksibel agar bisa 

digunakan dimana saja, kapan saja dan bisa menggunakan jaringan internet yang 

tidak dibatasi VPN.  

Hal tersebut di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian 

mengenai pengembangan sistem informasi tersebut di MNC Play dengan judul 

skripsi “Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi  GIS (Geographic 

Information System) dan Instalasi Kabel Rumah/Gedung Berbasis Web Sebagai 

Pendukung CRM (Customer Relationship Management) di MNC Play Region 

Malang”. Penelitian ini akan menggunakan dua aplikasi yang masing-masing 

berbasis website untuk memudahkan penggunaan di sisi kantor untuk petugas 

Technical Support (TS) dan aplikasi android webapp untuk petugas lapangan  dan 

marketing. Adapun aplikasi tersebut adalah aplikasi Geographic Information 

System (GIS) dan aplikasi  Instalasi Kabel Rumah (IKR). Penelitian mengenai GIS 

sendiri pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, salah satunya adalah 

milik Dodo Suratmo dengan judul “Pembuatan Aplikasi Informasi Lokasi 

Perguruan Tinggi Di Yogyakarta Berbasis Web GIS”, yang membahas tentang 

pemetaan lokasi perguruan tinggi di Yogyakarta untuk membantu masayarkat 

umum dan pelajar dalam melakukaan pencarian informasi seputar perguruan 

tinggi di Yogyakarta beserta informasi korenspondensinya. Untuk aplikasi GIS 

MNC Malang jauh lebih kompleks karena selain data yang di olah ribuan 

melebihi dari dari data yang diolah penelitian sebelumnya, lebih tepatnya ada 

sekitar 3000 data FAT dan sekitar 17000 data pelanggan. Untuk lokasi FAT dan 

pelanggan di tampilkan langsung berdampingan antara peta dan keterangan terkait 

lokasi berikut juga dengan foto jika ada. Selain menampilkan lokasi juga ada 

fungsi untuk mengetahui lokasi FAT dan Pelanggan terdekat berdasar dengan 

radius yang dipilih secara live di lokasi pengguna. untuk FAT terdekat di 

tampilkan juga informasi alokasi port yang tersedia, di lengkapi juga fungsi untuk 

perhitungan jarak dan estimasi kabel dari lokasi ke FAT yang di pilih. juga ada 
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menu untuk menampilkan polygon area dari tiap tiap rw yg sudah di lakukan 

survey oleh CA berikut status dari survey tersebut, dienkapi juga dengan fungsi 

edit polygon dan pembuatan data kml dalam satu langkah.   

Aplikasi GIS pada skripsi ini juga akan digunakan untuk melakukan 

identifikasi, penyimpanan data, dan analisis data yang berbasis lokasi geografis 

dari pelanggan yang dalam periode active paid, suspended maupun kondisi 

terminate. Aplikasi IKR untuk identifikasi, penyimpanan, pengubahan, dan 

analisis data terhadap pelanggan di perangkat pasif FAT, serta berbagai informasi 

lain yang berupa tiket pengaduan, data korespondensi marketing dan informasi 

First Level Handling untuk membantu marketing melakukan perbaikan ringan 

pada pelanggan yang mengalami gangguan.  

Untuk saat ini aplikasi yang ada pada MNC masih terpisah sendiri –sendiri 

sehingga data yang ada bersifat parsial padahal data-data tersebut berhubungan 

satu sama lain. Data koordinat FAT dan tiang dalam bentuk gdb dan kmz. Data 

koordinat pelanggan dalam bentuk csv dengan sistem yang terpisah dan tidak ada 

interface yang baik. Data polygon area, subscriber management dalam aplikasi 

yang hanya bisa diakses dengan jaringan VPN, sehingga diperlukan suatu sistem 

informasi yang dapat menampung semua data tersebut dan memberikan suatu 

interface yang lebih bersahabat, dapat diakses dengan handphone dan mudah 

digunakan dimanapun dengan jaringan apapun. Oleh karena itu, melalui sistem 

informasi IKR dan GIS yang lebih practical, maka akan dapat menunjang kinerja 

tim di lapangan lebih efektif dan efisien. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana merancang aplikasi GIS dan IKR berbasis website dengan bahasa 

pemrograman PHP (Personal Home Page) dan database SQL (Structured 

Query Language)?  

2. Bagaimana memanfaatkan Google Maps API untuk penyimpanan dan 

pengolahan data geografis pelanggan dan aset? 
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3. Bagaimana mengoptimalkan Google Maps API untuk menampilkan posisi 

terdekat dengan metode perhitungan harvensine? 

4. Bagaimana memilih dan menggunakan serta melakukan pengaturan hosting 

server untuk mengunggah website agar bisa diakses secara global? 

5. Bagaimana membuat aplikasi berbasis android web aplication dari website 

yang sudah diunggah ke hosting server? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendesain website untuk penyimpanan dan pengolahan data aset pasif dan 

pelanggan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database SQL. 

2. Mengoptimalkan penggunaan Google Maps API untuk menampilkan dan 

mengolah  data geografis aset dan pelanggan yang sudah tersimpan di database 

SQL serta melakukan pencarian posisi aset terdekat dengan metode harvensine. 

3. Mengatur konfigurasi hosting server untuk mengunggah web agar bisa diakses 

secara global. 

4. Mendesain dan membuat web application berbasis android untuk efisiensi 

penggunaan secara mobile. 

 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk perusahaan, memudahkan inventaris data asset pasif dan data 

pelanggan untuk memaksimalkan revenue perusahaan baik dari penjualan 

yang lebih baik maupun dari perbaikan pelayanan ke pelanggan aktif 

sehingga menurunkan tingkat curn yang disebabkan oleh pelayanan aftersales 

yang buruk. 

2. Untuk calon pelanggan, bisa memperoleh info lebih pasti tentang jaringan yg 

tersedia di area Malang dari pihak sales maupun dari petugas Walk In Center 

di kantor MNC Malang.  



 

 

5 

 

3. Untuk pelanggan aktif , memudahkan teknisi menemukan lokasi rumah 

pelangan dan bisa melakukan perbaikan maupun service request oleh 

pelanggan lebih cepat. 

4. Untuk petugas teknisi lapangan, memudahkan melakukan pengerjaan terkait 

pemasangan baru maupun perbaikan maupun  service request. 

5. Untuk sales , memudahkan pencarian area yang masih belum maksimal 

penjualan dan memudahkan pencarian FAT yang masih tersedia untuk dijual 

ke pelanggan. 

6. Untuk pembaca mendapatkan informasi tentang penyusunan sistem 

manajemen asset beserta pemetaannya dengan memanfaatkan API Google 

Map. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Fokus pembahasan adalah perancangan dan pembuatan website GIS dan IKR 

dengan bahasa pemrograman PHP dan database SQL.  

2. Ruang lingkup pembahasan diarahkan pada pendataan dan pengolahan data 

dari aset pasif maupun aktif serta pelanggan MNC Play Region Malang. 

3. Pembagian Website  

3.1 Website IKR 

1. Membahas pendataan aset MNC Play Region Malang berupa kode 

FAT tiang, dan FSP OLT, serta penggunaan port FAT sesuai ID 

pelanggan, Serial Number dan MAC address ONT sesuai ID pelanggan 

ke dalam database SQL.  

2. Membahas informasi pendukung seperti kode sales yang disertai 

nomor handphone sales yang bersangkutan dan juga data aset yang 

sudah diambil oleh tim Dismantle. 

3. Membahas pendataan dan pengolahan informasi terkait proses 

perbaikan layanan pelanggan berdasarkan Trouble Ticket dan juga 

pendataan FAT yang bermasalah serta data lainya untuk masalah 

terkait pemasangan baru di pelanggan kedalam database SQL. 



 

 

6 

 

4. Membahas pengolahan data, baik berupa pencarian data dari database 

dan perubahan data di database SQL. 

5. Membahas pembaharuan informasi database dengan metode import 

database dengan file CSV dan metode export database ke CSV untuk 

keperluan analisa data. 

3.2 Website GIS (Geographic Information System) 

1. Membahas pendataan aset MNC Play Region Malang yang berupa 

koordinat tiang dan FAT serta koordinat pelanggan untuk disimpan di 

database SQL. 

2. Membahas pendataan batas–batas wilayah area coverage MNC Play 

Region Malang berikut status area tersebut untuk disimpan di database 

SQL. 

3. Membahas penggunaan Google Maps API untuk menampilkan 

koordinat FAT dan pelanggan serta batas wilayah area coverage MNC 

Play Region Malang dari database SQL. 

4. Membahas pengambilan data koordinat berdasarkan geolocation dan 

geocoding, serta input manual koodinat untuk disimpan dan diolah 

dengan Google Maps API. 

5. Membahas metode pengolahan data geografis untuk menentukan 

lokasi terdekat dari database SQL berdasarkan radius jarak yang 

ditentukan dengan metode harvensine. 

6. Membahas metode penggunaan polygon untuk menampilan batas 

wilayah area coverage, baik dengan KML maupun dengan koordinat 

yang disimpan di database. 

7. Membahas pengolahan data, baik berupa pencarian data dari database 

maupun perubahan data di database SQL. 

8. Membahas pembaharuan informasi database dengan metode import 

database dengan file CSV dan metode export database ke CSV untuk 

keperluan analisa data. 
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3.3 Hosting Server 

Membahas pemilihan dan pengunaan hosting server serta pengaturannya 

untuk mengunggah website IKR dan GIS. 

3.4 Pembuatan APK untuk android 

Membahas pembuatan web aplication untuk penggunaan di perangkat 

seluler berbasis android dengan menggunakan program website APK.  


