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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian adalah alat, prosedur, dan teknik yang dipilih dalam 

melaksanakan penelitian atau mengumpulkan data. Pada penelitian ini, penulis 

mengadakan pengkajian berdasarkan pembuatan website dan aplikasi android 

dengan sistem informasi GIS dan IKR sebagai pendukung CRM (Customer 

Relationship Management) dan BOS (Business Operation System) di MNC Play 

Region Malang. 

 

3.2 Sumber Data 

Sumber data dalam pembuatan website ini menggunakan beberapa sumber 

informasi buku maupun media elektronik, seperti internet. Penulis mengambil 

literatur ini sebagai sumber data karena banyaknya informasi, baik dari blog 

maupun forum-forum terkait cara pembuatan website sehingga membuat penulis 

mudah dalam proses pembuatan website dan mengaplikasikannya. 

 

3.3 Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dengan 

menggunakan metode telaah pustaka yaitu mencari data yang digunakan sebagai 

sumber referensi dalam penelitian, baik itu dari berbagai macam buku maupun 

internet. Terkait dengan data teknisnya penulis mengumpulkan data dari berbagai 

divisi yang terkait dengan proses roll-out jaringan MNC Play di Region Malang. 

Berikut adalah langkah-langkah dalam pengumpulan data: 

1. Tahap Persiapan 

Pertama, penulis memilih mengumpulkan semua data yang diperlukan dari 

berbagai sumber data dan divisi terkait untuk memberikan data yang valid. 

Adapun data yang harus di kumpulkan berupa : 

a. Dokumen  ABD (As Build Drawing) per area dari PPL (Petugas Pengendali 

Lapangan) 
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b. Dokumen GDB (Garmin Data Base) dari tagging Garmin GPS saat ATP 

(Acceptance Test Procedure) dari PPL 

c. Dokumen Tagging Customer dari database Tagging Nasional MNC 

d. Dokumen Redline Wilayah dari CA (Commercial Acquisition )  

e. Dokumen Photo Instalasi dari folder sharing MNC 

f. Dokumen pendukung dari Report OSS (Operational Support System) MNC  

g. Dokumen Pendukung dari Network Development 

h. Dokumen pendukung dari Sales Development 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini penulis melakukan 3 hal yang utama yaitu mempersiapkan 

data untuk database dan perancangan antar muka website serta pembuatan aplikasi 

android web app. 

2.1 Persiapan Database 

Adapun yang dilakukan dalam persiapan data base sebagai berikut : 

2.1.1 Konversi Data Geografis 

Melakukan konversi data geografis yang diperoleh dari dokumen 

GDB menjadi satu satuan yang lebih mudah digunakan dalam proses 

pendataan dan pengolahan data koordiant geografis yaitu Desimal Degrees 

(DMS) sehingga bisa mudah digunakan untuk disimpan dan diolah di 

database. 

2.1.2 Konversi Data KMZ  

Melakukan konversi data redline berupa KMZ ke KML dan DMS. 

Konversi ke KML digunakan untuk membentuk polygon batas daerah dan 

konversi ke DMS untuk memudahkan pengolahan data di dalam database.  

2.1.3 Pendataan Ulang Aset 

Pendataan ulang semua aset yg diperlukan berikut koordinatnya dalam 

bentuk DMS. Hal ini dilakukan untuk memilah aset mana saja yang 

dibutuhkan untuk di data dan diolah di database, sekaligus melakukan 

pengecekan aset yang belum ada data koordinatnya.  
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2.1.4 Input Aset Baru 

Melakukan pendataan koordinat pada aset baru yang ditambahkan 

pasca ATP yang di peroleh dari pendataan ulang aset dengan menggunakan 

Garmin GPS untuk memperoleh data koordinat yang lebih presisi sesuai 

dengan kondisi lapangan. 

2.1.5 Input ID pelanggan 

Melakukan input data ID pelanggan kedalam aset FAT yang sudah di 

data secara berkala sebagai langkah persiapan database yang akurat sementara 

website dalam proses pengerjaan. 

 

2.2 Perancangan Website  

Proses Perancangan website menggunakan bahasa pemrograman PHP, 

Javascript ,database SQL serta Google API. Untuk pengujian awal dengan 

localhost yang menggunakan XAMP untuk simulasi server dan database SQL. 

Pengunggahan ke hosting dilakukan setelah pengujian offline berhasil dengan 

menggunakan Filezilla. Untuk flowchart website sistem informasi IKR dan GIS 

ditunjukkan dalam gambar 3.1, sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Flow Chart 
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2.3 Pengungahan ke Web Hosting 

Setelah melalui pengujian secara offline, maka website yang sudah 

dirancang bisa diunggah ke web hosting. Terlebih dahulu kita lakukan pendaftaran 

untuk mendapatkan akun FTP untuk penyimpanan file website dan databasenya 

pada hosting tersebut. Sebelum diunggah kita lakukan pengaturan pada script dan 

connect untuk menghubungkan database sesuai dengan konfigurasi web hosting. 

Proses pengunggahan script dan file lainnya bisa menggunakan Filezilla. Untuk 

databasenya di setting dengan melakukan import database di PHP-nya di web 

hosting.   

 

2.4 Pembuatan Aplikasi Android 

Pembuatan aplikasi android dengan fitur web application dilakukan setelah 

website sudah bisa diakses secara online. Untuk pembuatan aplikasi android bisa 

menggunakan website2apk yaitu sebuah program yang bisa menghasilkan aplikasi 

android berupa web app dengan memasukan setting yang kita inginkan, serta 

pengaturan icon, splash screen, dan berbagai pengaturan terkait perijinan 

penggunaan sensor yang ada di handphone dan juga kamera serta penyimpanan ke 

dalam perangkat. Untuk versi dasar dapat digunakan secara gratis, namun yang 

versi professional harus dengan lisensi berbayar. 

 

3. Tahap Pengujian 

Adapun tahap pengujian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Pengujian offline dengan localhost dan database SQL di XAMP 

b. Pengujian online dengan hosting server dan database SQL di server 

c. Pengujian akurasi aplikasi dengan kondisi lapangan 

d. Pengujian akurasi perhitungan jarak aplikasi dengan kondisi lapangan  

e. Pengujian selama 3 bulan secara real time dengan data aktif sesuai dengan 

aktivitas kerja team lapangan. 
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3.4 Analisis Data 

Adapun Teknik menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tahap Pertama 

Penulis mengacu pada referensi yang ada, yaitu buku maupun internet 

dalam pembuatan website.  

2. Tahap Kedua 

Penulis membuat tabel jadwal kegiatan program yang digunakan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan penelitian ini. 

3. Tahap Ketiga 

Pada tahap ini, setelah melakukan tahapan seperti jadwal di atas, penulis 

membuat kesimpulan dan saran dari hasil analisa yang sudah dibuat, serta 

menuliskannya dalam bentuk laporan yang mengacu pada pedoman 

penulisan ilmiah dan melakukan konsultasi secara bertahap kepada 

pembimbing.  

 

3.5 Instalasi XAMPP 

Untuk melakukan instalasi XAMPP terlebih dahulu harus mengunduh file 

installer yang harus disesuaikan dengan sistem operasi yang digunakan dan 

pastikan untuk mengunduh tipe yang sesuai, baik itu tipe yang 32bit atau 64bit. 

Untuk installer ini tidak berbayar sehingga hanya dibutuhkan koneksi internet 

untuk mengunduhnya. 

Persyaratan untuk menginstal Xampp juga tidak terlalu berat, minimal 

harus memiliki RAM 64 MB, ruang di hardisk 750 MB dan bisa menggunakan 

windows XP atau yang lebih baru. Dengan persayaratan diatas, user dapat 

memperoleh satu set aplikasi berikut : 

1. Apache 2.4.33 

2. MariaDB 10.1.32 

3. PHP 5.6.36  

4. phpMyAdmin 4.8.0.1 

5. OpenSSL 1.0.2j 
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6. ADOdb 518a 

7. Mercury Mail Transport System v4.63 (not included in the portable version) 

8. FileZilla FTP Server 0.9.41 (not included in the portable version) 

9. Webalizer 2.23-04 (not included in the portable version)  

10. Strawberry Perl 5.16.1.1 Portable 

11. Tomcat 7.0.56 

12. XAMPP Control Panel Version 3.2.2 

Untuk melakukan proses instalasi juga cukup mudah dengan mengikuti petunjuk 

instalasi dari menu instalasi XAMPP. Jika sudah terinstall, maka user akan 

melihat antarmuka XAMPP Control Panel ditunjukkan dalam gambar 3.2 seperti 

berikut : 

 

 

Gambar 3.2 XAMPP Control Panel 

 

Tekan tombol start untuk mengaktifkan fitur yang dibutuhkan. Dalam hal ini, 

penulis mengkatifkan Apache Server, MySQL dan Fillezilla. 

Ada 3 bagian penting dari XAMPP yang berperan dalam perancangan ini, yaitu : 

1. Htdocs merupakan sebuah folder penyimpanan web server untuk halaman–

halaman web yang sudah dibuat dan nantinya akan ditampilkan. Baik pada 

web server yang asli maupun XAMPP, bentuk Htdocs-nya sama namun yang 
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berbeda adalah di kapasitasnya. Karena XAMPP menggunakan penyimpanan 

internal computer, maka kapasitasnya menyesuaikan komputer yang 

digunakan, sedangkan pada hosting berbayar kapasitas yang disediakan 

mengikuti ketentuan yang dibuat. 

2. phpMyAdmin merupakan suatu software khusus untuk mengelola administrasi 

MySQL. Jika pada Htdocs menyimpan file–file tampilan web, maka di 

phpMyAdmin ini terdapat semua database yang digunakan untuk keperluan 

website. 

3. Control Panel dapat mengontrol atau mengendalikan XAMPP dengan lebih 

efektif, mulai dari mengatur setting website, database, dan masih banyak lagi. 

Dalam dunia hosting lebih dikenal istilah CPanel. 

 

3.6 Perancangan Tata Letak Website 

Tidak dapat dipungkiri bahwa tata letak (layout) dari website sangat 

berpengaruh pada kemudahan dalam penggunaan website dan bisa 

memaksimalkan kinerja pengguna itu sendiri. Perancangan tata letak dalam 

website meliputi pemilihan kolom yang diperlukan, ukuran kolom, simbol yang 

digunakan, bentuk bahkan warna yang secara psikologi juga berpengaruh pada 

pengguna website. Selain itu faktor estetika juga harus diperhatikan agar 

pengguna merasa nyaman dalam menggunakan website, baik dalam tampilan 

desktop maupun dalam tampilan mobile. Oleh karena itu, pengaturan ukuran 

dengan CSS sangat diperhatikan untuk tampilan deskop dan mobile.  

Untuk perancangan tata letak website ini, ada beberapa langkah yang harus 

dilakukan dalam pembuatannya. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Langkah pertama adalah mendata semua fungsi yang akan ditampilkan dalam 

website sampai bagian yang kecil, mulai dari fungsi yang hanya bersifat 

menampilkan data dari database, kemudian fungsi perubahan dan hapus data 

dari database hingga fungsi yang membutuhkan pengolahan data dari database 

sebelum ditampilan, yaitu berupa summary data dalam bentuk tabel dan 

diagram. Termasuk diantaranya juga mendata fungsi yang berkaitan dengan 
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import dan export database harus dirancang dengan mengedepankan sisi 

kemudahan dari sisi pengguna agar tidak berinteraksi langsung dengan 

antarmuka database seperti phpMyAdmin, sehingga rancangan tersebut 

nantinya akan menjadi satu wadah yang bisa memberikan kemudahan 

pengguna untuk berinteraksi dengan database.  

2. Langkah kedua adalah membuat rancangan tata letak menu dan kolom-kolom 

yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi yang sudah didata sebelumnya. 

Sebisa mungkin menghindari banyak halaman agar lebih efisien, sehingga 

pengguna tidak banyak berpindah halaman. Hal ini bisa dioptimalkan dengan 

metode modal yang bisa ditampilkan tanpa harus berpindah halaman baru. 

Dalam mendesain sebaiknya menggunakan aplikasi yang mendukung desain 

gambar seperti coreldraw untuk membat rancangan tata letak. Selain itu, 

aplikasi ini juga memiliki fungsi lain untuk merancang estetika dari website 

tersebut. 

3. Langkah ketiga adalah menuangkan desain yang sudah dibuat dari aplikasi 

gambar ke dalam kode PHP. Untuk gambar yang dibutuhkan seperti logo dan 

pendukung lain sebaiknya di download dan disiapkan dalam satu folder agar 

bisa diakses dengan mudah. Untuk memulai membuat halaman antarmuka 

website, terlebih dahulu membuat satu folder baru didalam folder Htdocs 

dalam direktori XAMPP. Beri nama pada folder tersebut sesuai dengan 

website yang akan dibuat seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3.3.  

 

 

Gambar 3.3 Pembuatan Folder Baru Di dalam Folder Htdocs 
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File pertama yang harus dibuat adalah index.php karena file ini yang akan 

otomatis diakses pertama kali saat website dibuka. Halaman awal yang 

disusun dalam website adalah berupa login page dengan kolom username dan 

password, seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3.4. 

 

 

Gambar 3.4 Tampilan Halaman Awal Website 

 

Setelah halaman login maka masuk pada menu utama dengan menu utama dan 

menu tambahan serta beberapa fungsi lain pendukung.  

4. Langkah berikutnya melakukan pengkodean dalam PHP pada setiap halaman 

yang sudah dirancang sebelumnya. Langkah pengkodean ini dibagi dalam 2 

bagian utama yaitu pengkodean untuk tampilan website berupa kolom-kolom 

yang dibutuhkan dan pengkodean untuk logika yang akan disusun agar fungsi 

yang user inginkan bisa tercapai dan hasilnya dapat ditampilkan dengan benar 

dan baik. Untuk pengkodean tampilan menggunakan bahasa PHP, sehingga 

semua kolom, pemanggilan gambar dan lain-lain dilakukan sesuai dengan 

kode PHP. Untuk logika yang akan digunakan bisa menggunaan PHP 

terutama yang berhubungan dengan pemanggilan data dari database dan 

fungsi aritmatik, serta fungsi lainnya. Hanya saja untuk fungsi logika PHP 

harus dengan trigger GET atau POST sehingga terkadang tidak terlalu efisien. 

Untuk fungsi yang lebih kompleks dan efisien maka digunakan Java Script, 

Jquery dan Ajax untuk menghasilkan fungsi logika yang jauh lebih baik, cepat 

dan efisien.  
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5. Setelah semua halaman selesai dikodekan, maka bisa di ujicoba melalui 

browser dengan alamat localhost dan pilih folder yang dibuat sebelumnya 

pada folder Htdocs.  

 

3.7 Perancangan Database 

Percancangan database juga sangat krusial dalam perancangan website, 

karena mempengaruhi bagaimana data akan dipanggil dan dilakukan pengolahan 

serta pemutahiran (update) data dilakukan. Maka perlu dirancang database yang 

saling berhubungan jika memang saling berkaitan atau ada kolom data yang sama 

sehingga lebih efesien dan lebih cepat diakses.  

Langkah pertama kita harus mendata terlebih dahulu data apa saja yang 

kita butuhkan, type data yang akan di gunakan, batasan karaketer dan hubungan 

tabel satu dengan yang lain. Jika data yang kita dapatkan belum sesuai dengan 

desain database yang kita rancang, maka perlu dilakukan perubahan data dan 

penyesuaian sehingga bisa diunggah ke dalam database untuk ditampilkan dan 

diolah. 

Secara garis besar, dalam penyusunan aplikasi web ini dibutuhkan 

beberapa data sebagai berikut: 

1. Data koordinat FAT dan ODC berikut kodenya 

2. Data koordinat pelanggan yang sudah berlangganan 

3. Data polygon area untuk setiap RW dari kelurahan yang telah memiliki 

infrastuktur dan yang dalam proyeksi akan di bangun jaringan 

4. Data alokasi frame/slot/port dari OLT ke ODC 

5. Data alokasi port setiap FAT yang sudah terpakai 

6. Data Serial Number dan MAC address perangkat 

7. Data kode sales berikut nomor telepon 

8. Data petugas technical support dan field operation  

9. Data foto instalasi 

10. Data pendukung lain berupa detail pelanggan seperti alamat, nomor telepon, 

status berlangganan, dan lain-lain. 
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Dari data-data yang dibutuhkan di atas, diperlukan pengumpulan data-data 

awal yang masih mentah dari berbagai divisi yang memiliki kompetensi dalam 

pengumpulan data tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.5. Adapun 

data-data awal yang sudah diperoleh sebagai berikut: 

1. Dokumen  ABD (As Build Drawing) per area dari PPL (Petugas Pengendali  

Lapangan) 

2. Dokumen GDB (Garmin Data Base) dari tagging Garmin GPS saat ATP 

(Acceptance Test Procedure) dari PPL 

3. Dokumen tagging customer dari database tagging nasional MNC 

4. Dokumen redline wilayah dari CA (Commercial Acquisition )  

5. Dokumen foto Instalasi dari folder sharing MNC 

6. Dokumen pendukung dari report OSS (Operational Support System) MNC  

7. Dokumen pendukung dari Network Development 

8. Dokumen pendukung dari Sales Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Proses Pengumpulan Data-Data Awal 

 

Dari data awal ini terlebih dahulu dilakukan perubahan data untuk 

disesuaikan dengan desain database yang telah dirancang, sehingga perlu adanya 

pembersihan data dengan cara sortir data dan konversi data agar bisa dimasukkan 

ke dalam database. Sortir data dilakukan dengan cara membuang kolom-kolom 

yang tidak dibutuhkan dan menyimpan kolom data yang dibutuhkan, serta 
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melakukan pengaturan ulang urutan kolom sesuai dengan desain data base yang 

telah dibuat. Konversi data berhubungan dengan tipe data yang dibutuhkan untuk 

database terutama tipe koordinat lokasi. Koordinat yang digunakan di dalam 

database adalah tipe Desimal Degree karena lebih mudah penulisan dan 

pengolahannya, sedangkan data mentah yang diperoleh dari Garmin Database 

masih berupa data dengan minutes dan second sehingga perlu adanya perubahan 

menjadi Desimal Degree. Selain itu diperlukan juga melakukan extract data 

koordinat dari file KMZ dengan merubahnya menjadi KML sehingga bisa difilter 

dan disortir dengan menggunakan Microsoft Excel. Data redline dari CA juga 

menggunakan format yang berbeda yaitu “longitude-latitude”, sehingga perlu 

juga dilakukan perubahan sesuai format yang umum digunakan yaitu “latitude-

longitude”. Untuk melakukan perubahan ini digunakan Makro Vba dalam 

Microsoft Excel agar pengerjaan lebih cepat dan minim kesalahan. 

Setelah semua data selesai difilter dan disortir, maka dapat dilakukan 

proses import ke dalam database dengan menggunakan Microsoft Excel untuk 

membuat file CSV (Comma Separated Value) untuk memudahkan user 

melakukan proses tersebut. Untuk melakukan import database menggunakan 

fasiltas phpMyAdmin dari XAMPP. Prosesnya cukup mudah yaitu dengan 

memilih table database yang dituju dan klik menu import, seperti yang 

ditunjukkan dalam gambar 3.6. 

 

 

Gambar 3.6 Tampilan Layar Import Database 



 

 

38 

 

Pilih file yang akan di import dan klik GO untuk mulai melakukan import. Setelah 

itu, akan ada pesan jika sukses maupun ada kesalahan dari data yang akan di 

import ataupun ketidaksesuaian tipe data yang akan diinput dengan tipe data 

dalam database. 

  

3.8 Entity Relationship Diagram 

Dalam perancangan database ini di gunakan ERD sebagai berikut : 

a) Entity Relationship Diagram IKR ,ditunjukkan dalam gambar 3.7 

 

Gambar 3.7 ERD IKR 
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b) Entity Relationship Diagram GIS ditunjukkan dalam gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 ERD GIS 

 

3.9 Data Flow Diagram 

Dalam perancangan database ini di gunakan konteks diagram, ditunjukkan 

dalam gambar 3.9 sebagai berikut : 
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Gambar 3.9 Konteks Diagram IKR dan GIS 

 

 Dari konteks diagram ini maka disusun Data Flow Diagram Level 0 

seperti yang ditunjukkan dalam gambar 3.10, sebagai berikut: 
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Gambar 3.10 DFD level 0 
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Gambar 3.11 DFD User level 1 

 

Keterangan DFD level 1 user pada gambar 3.11 sebagai berikut : 

1. Proses Login 

Dalam proses login user memasukkan data login berupa username dan 

password, user akan mendapatkan status login. 

2. Pencarian  Tiang 

User memasukkan parameter pencarian berupa kode tiang secara penuh 

ataupun sebagian, user akan mendapatkan hasil pencarian tiang sesuai 

parameter yang dimasukkan. 

3. Pencarian id FAT 

User memasukkan parameter pencarian berupa kode FAT secara penuh 

ataupun sebagian, user akan mendapatkan hasil alokasi port , fsp dan 

status port di FAT yang di cari. 

4. Pencarian Id Customer 

User memasukkan parameter pencarian berupa id pelanggan secara penuh 

ataupun sebagian, user akan mendapatkan hasil id pelanggan yg sesuai 

berikut alokasi port id tersebut di FAT, dan serial number, mac address 

perangkat yang dipakai pelanggan. 

5. Pencarian  SN/MAC 

User memasukkan parameter pencarian berupa serial number / mac 

address secara penuh ataupun sebagian, user akan mendapatkan hasil id 

customer yang berkaitan dengan SN/MAC tersebut berikut kode sales 

yang melakukan probing ke pelanggan 

 

User 
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db lokasifat 

hasil pencarian  id  FAT 

View id cst 
db lokasi 

hasil pencarian id customer 

Viewnearby FAT 

db lokasifat Hasil pencarian FAT terdekat 

db tb_data1 

View nearby Cst 
db lokasi 

hasil pencarian cst terdekat 

Input data  

Input data Cst dan photo rumah 

Tampilan data customer 

db lokasi 

db photo 

View redline 
db lokasipoly 

Tampilan redline 

View alamat cst 
db statuscst 

Hasil pencarian alamat 
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6. Pencarian Winback 

User memasukkan parameter pencarian berupa id pelanggan secara penuh 

ataupun sebagian, user akan mendapatkan hasil pencarian status penarikan 

alat yang ada dipelanggan yang di lakukan team dismantle. 

7. Pencarian salescode  

User memasukkan parameter pencarian berupa kode sales secara penuh 

ataupun sebagian, user akan mendapatkan hasil pencarian kode sales yang 

sesuai berikut nama sales, nomor telepon, nama team leader sales, nomor 

telepon team leader, dan sales manager. 

8. Pencarian Info IKR 

User memasukkan parameter pencarian berupa id FAT  secara penuh 

ataupun sebagian, user akan mendapatkan hasil pencarian penambahan 

spliter atau FAT yang sesaui dengan parameter. 

9. Pencarian Trouble Ticket 

User mendapatkan list trouble ticket yang hari itu di bawa oleh teknisi 

perbaikan (PKR) dengan filter berdasarkan id pelanggan, nama pelanggan, 

alamat pelanggan dan jenis ticket. 

10. Pencarian FAT Trouble 

User mendapatkan list FAT yang mengalami gangguan dengan filter 

berdasarkan id pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan dan kode 

FAT. 

11. Update Remark Recycle 

User melakukan perubahan pada status pengecekan id recycle dan 

menambahkan keterangan yang sesuai. 

12. Input Keterlambatan Team 

User melakukan penambahan data berupa laporan keterlambatan team 

dilengkapi dengan alasan keterlamabatan di slot 1 baik instalasi maupun 

perbaikan. 

13. Ganti Password 

User melakukan pergantian password pada akun user yang bersangkutan. 

14. Statistik Area 

User mendapatkan list penetrasi area per rw yang merupakan hasil 

pengolahan data dari table tb_data1 dengan table rw2, sehingga diperoleh 

jumlah port yang sudah terpakai dan yang masih bisa di jual di urutkan 

berdasarkan rw masing-masing.  

15. Statistik Port 

User mendapatkan data alokasi port terpakai pada tiap- tiap FAT yang ada 

yang diolah dari table tb_data1 dan table tiang. 

16. Pencarian Lokasi FAT 
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User memasukkan parameter pencarian berupa id FAT secara penuh 

ataupun sebagian, user akan mendapatkan hasil pencarian lokasi FAT yang 

sesuai dengan parameter. 

17. Pencarian FAT Terdekat 

User mendapatkan lokasi dari FAT terdekat sesaui dengan radius jarak 

yang di pilih oleh user, user akan mendapatkan daftar FAT dengan radius 

jarak, dan jumlah port yang tersisa di masing- masing FAT 

18. Pencarian lokasi Customer 

User memasukkan parameter pencarian berupa id pelanggan secara penuh 

ataupun sebagian, user akan mendapatkan hasil pencarian lokasi 

pelanggan yang sesuai dengan parameter 

19. Pencarian Customer Terdekat 

User mendapatkan lokasi dari pelanggan terdekat sesaui dengan radius 

jarak yang di pilih oleh user, user akan mendapatkan daftar pelanggan 

yang sesaui dengan radius. 

20. Input Petunjuk Rumah dan Foto’ 

User melakukan perubahan data petunjuk rumah sesuai dengan kondisi 

lapangan dan menambahkan foto rumah pada id pelanggan yang 

bersangkutan. 

21. Redline 

User mendapatkan tampilan polygon area sesuai dengan lokasi user, 

polygon memberikan batas wilayah , keterangan lengkap kelurahan dan rw 

serta status ijin dari rw tersebut.  

22. Pencarian Alamat Customer 

User memasukkan parameter pencarian berupa alamat pelanggan secara 

penuh ataupun sebagian, user akan mendapatkan hasil pencarian alamat  

pelanggan terdaftar yang sesuai dengan parameter berikut dengan id 

pelanggan, nama pelanggan dan status berlangganannya 

23. Menampilan FAT dan Customer per area 

User mendapatkan tampilan posisi semua FAT , pelanggan dan juga batas 

wilayah sesuai dengan kelurahan dan rw yang di pilih oleh user. 

24. Request Perpaihan FAT 

User melakukan penambahan data FAT yang di minta untuk dirapikan, 

dan juga memperoleh informasi FAT yang sudah selesai dirapikan berikut 

data photo yang berkaitan. 

25. Request Maintenance FAT 

User melakukan penambahan data FAT yang di minta untuk di perbaiki, 

dan juga memperoleh informasi FAT yang sudah selesai di perbaiki  

berikut data photo yang berkaitan. 
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Gambar 3.12 DFD Admin level 1 

 

Keterangan DFD level 1 admin pada gambar 3.12 sebagai berikut: 

1. Proses Login 

Dalam proses login admin memasukkan data login berupa adminname dan 

password, admin akan mendapatkan status login 

2. Pencarian  Tiang 

Admin memasukkan parameter pencarian berupa kode tiang secara penuh 

ataupun sebagian, admin akan mendapatkan hasil pencarian tiang sesuai 

parameter yang dimasukkan. Admin dapat melakukan perubahan data dan 

juga penghapusan data, yang mana akan  merubah data di table tiang dan 

tb_data1 

3. Pencarian id FAT 

Admin memasukkan parameter pencarian berupa kode FAT secara penuh 

ataupun sebagian, admin akan mendapatkan hasil alokasi port , fsp dan 

status port di FAT yang di cari. Admin dapat melakukan perubahan data 

dan juga penambahan data, yang mana akan  merubah data di table tiang 

dan tb_data1 

4. Pencarian Id Customer 

Admin memasukkan parameter pencarian berupa id pelanggan secara 

penuh ataupun sebagian, admin akan mendapatkan hasil id pelanggan yg 

sesuai berikut alokasi port id tersebut di FAT, dan serial number, mac 

address perangkat yang dipakai pelanggan. 

5. Pencarian  SN/MAC 

Admin memasukkan parameter pencarian berupa serial number / mac 

address secara penuh ataupun sebagian, admin akan mendapatkan hasil id 
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customer yang berkaitan dengan SN/MAC tersebut berikut kode sales 

yang melakukan probing ke pelanggan 

6. Pencarian Winback 

Admin memasukkan parameter pencarian berupa id pelanggan secara 

penuh ataupun sebagian, admin akan mendapatkan hasil pencarian status 

penarikan alat yang ada dipelanggan yang di lakukan team dismantle. 

7. Pencarian salescode  

Admin memasukkan parameter pencarian berupa kode sales secara penuh 

ataupun sebagian, admin akan mendapatkan hasil pencarian kode sales 

yang sesuai berikut nama sales, nomor telepon, nama team leader sales, 

nomor telepon team leader, dan sales manager. 

8. Pencarian Info IKR 

Admin memasukkan parameter pencarian berupa id FAT  secara penuh 

ataupun sebagian, admin akan mendapatkan hasil pencarian penambahan 

spliter atau FAT yang sesaui dengan parameter. Admin dapat melakukan 

perubahan data dan juga penghapusan data, yang mana akan  merubah data 

di table tiang dan tbnote 

9. Pencarian Trouble Ticket 

Admin mendapatkan list trouble ticket yang hari itu di bawa oleh teknisi 

perbaikan (PKR) dengan filter berdasarkan id pelanggan, nama pelanggan, 

alamat pelanggan dan jenis ticket. Admin dapat melakukan penambahan 

data, perubahan data dan juga penghapusan data, yang mana akan  

merubah data di table tb_tt 

10. Pencarian FAT Trouble 

Admin mendapatkan list FAT yang mengalami gangguan dengan filter 

berdasarkan id pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan dan kode 

FAT. Admin dapat melakukan penambahan data, perubahan data dan juga 

penghapusan data, yang mana akan  merubah data di table tb_trouble. 

11. Update Remark Recycle 

Admin melakukan penambahan data, perubahan data dan juga 

penghapusan data recycle , yang mana akan  merubah data di table rccek. 

12. Input Keterlambatan Team 

Admin dapat melakukan penambahan data, perubahan data dan juga 

penghapusan data keterlambatan team, yang mana akan  merubah data di 

table lateness. 

13. Statistik Area 

Admin mendapatkan list penetrasi area per rw yang merupakan hasil 

pengolahan data dari table tb_data1 dengan table rw2, sehingga diperoleh 

jumlah port yang sudah terpakai dan yang masih bisa di jual di urutkan 

berdasarkan rw masing-masing.  
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14. Statistik Port 

Admin mendapatkan data alokasi port terpakai pada tiap- tiap FAT yang 

ada yang diolah dari table tb_data1 dan table tiang. 

15. Manage data User 

Admin dapat melakukan penambahan data, perubahan data dan juga 

penghapusan data user , yang mana akan  merubah data di table members 

16. Manage data Team 

Admin dapat melakukan penambahan data, perubahan data dan juga 

penghapusan data team, yang mana akan  merubah data di table vendor. 

17. Manage data Wilayah 

Admin dapat melakukan penambahan data, perubahan data dan juga 

penghapusan data wilayah, yang mana akan  merubah data di table rw2 

18. Manage data Remark TT 

Admin dapat melakukan penambahan data, perubahan data dan juga 

penghapusan data remark TT, yang mana akan  merubah data di table 

remarkmt 

19. Manage data Inspektor 

Admin dapat melakukan penambahan data, perubahan data dan juga 

penghapusan data inspector , yang mana akan  merubah data di table 

inspektor 

20. Pencarian Lokasi FAT 

Admin memasukkan parameter pencarian berupa id FAT secara penuh 

ataupun sebagian, admin akan mendapatkan hasil pencarian lokasi FAT 

yang sesuai dengan parameter. Admin dapat melakukan penambahan data, 

perubahan data dan juga penghapusan data FAT, yang mana akan  

merubah data di table lokasifat 

21. Pencarian FAT Terdekat 

Admin mendapatkan lokasi dari FAT terdekat sesaui dengan radius jarak 

yang di pilih oleh admin, admin akan mendapatkan daftar FAT dengan 

radius jarak, dan jumlah port yang tersisa di masing- masing FAT 

22. Pencarian lokasi Customer 

Admin memasukkan parameter pencarian berupa id pelanggan secara 

penuh ataupun sebagian, admin akan mendapatkan hasil pencarian lokasi 

pelanggan yang sesuai dengan parameter. Admin dapat melakukan, 

perubahan data dan juga penghapusan data, yang mana akan  merubah data 

di table lokasi. 

23. Pencarian Customer Terdekat 

Admin mendapatkan lokasi dari pelanggan terdekat sesaui dengan radius 

jarak yang di pilih oleh admin, admin akan mendapatkan daftar pelanggan 

yang sesaui dengan radius. 
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24. Input Petunjuk Rumah dan Foto 

Admin melakukan perubahan data petunjuk rumah sesuai dengan kondisi 

lapangan dan menambahkan foto rumah pada id pelanggan yang 

bersangkutan, yang akan merubah data pada tabel lokasi dan table photo 

25. Redline 

Admin mendapatkan tampilan polygon area sesuai dengan lokasi admin, 

polygon memberikan batas wilayah , keterangan lengkap kelurahan dan rw 

serta status ijin dari rw tersebut. Admin dapat melakukan penambahan 

data, perubahan data dan juga penghapusan data, yang mana akan  

merubah data di table lokasipoly. 

26. Pencarian Alamat Customer 

Admin memasukkan parameter pencarian berupa alamat pelanggan secara 

penuh ataupun sebagian, admin akan mendapatkan hasil pencarian alamat  

pelanggan terdaftar yang sesuai dengan parameter berikut dengan id 

pelanggan, nama pelanggan dan status berlangganannya 

27. Menampilan FAT dan Customer per area 

Admin mendapatkan tampilan posisi semua FAT , pelanggan dan juga 

batas wilayah sesuai dengan kelurahan dan rw yang di pilih oleh admin. 

28. Perpaihan FAT 

Admin melakukan penambahan data FAT yang di minta untuk dirapikan, 

melakukan report pada fat yang sudah dirapikan dengan memasukkan data 

photo yang berkaitan. Yang mana akan merubah data pada table 

perapihan_fat dan table foto_perapihan 

29. Request Maintenance FAT 

30. Admin melakukan penambahan data FAT yang di minta untuk diperbaiki, 

melakukan report pada fat yang sudah diperbaiki dengan memasukkan 

data photo yang berkaitan. Yang mana akan merubah data pada table 

mt_fat dan table foto_mf 

31. Manage data Kecamatan 

Admin dapat melakukan penambahan data, perubahan data dan juga 

penghapusan data kecamatan , yang mana akan  merubah data di table 

kecamatan 

32. Manage data Kelurahan 

Admin dapat melakukan penambahan data, perubahan data dan juga 

penghapusan data kelurahan , yang mana akan  merubah data di table area. 

33. Manage data Rw 

Admin dapat melakukan penambahan data, perubahan data dan juga 

penghapusan data rw , yang mana akan  merubah data di table rw. 
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34. Manage data Status

Admin dapat melakukan penambahan data, perubahan data dan juga

penghapusan data status area, yang mana akan merubah data di table

status.


