
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
  

ABSTRAK 
 

PT Telkom Akses (PTTA) mengalami berbagai kendala dalam mengelola 

infrastruktur jaringannya yang sangat besar dan kompleks. Salah satunya adalah 

tidak efisien-nya koordinasi antara teknisi dengan helpdesk saat melakukan 

penyambungan pada ODP. Jumlah pelanggan yang banyak dan tersebar di 

berbagai lokasi menyebabkan koordinasi memakan waktu yang lama. 

Permasalahan inefisiensi pada PT Telkom Akses (PTTA) dapat diatasi 

dengan membangun Sistem Informasi Geografis (SIG). Yang akan menggunakan 

SIG tersebut adalah helpdesk dan teknisi, Sistem berbasis web akan digunakan 

oleh helpdesk sedangkan sistem berbasis mobile akan digunakan oleh teknisi. 

Sistem berbasis web akan dibangun menggunakan PHP dan sistem berbasis 

mobile akan dibangun di platform Android.  

Sistem dirancang menggunakan UML, dan ERD yang diimplementasikan 

menggunakan PHP, MySQL, Android SDK dan Google Maps API. Aplikasi pada 

sisi helpdesk dapat melakukan fungsi kelola ODP, kelola pelanggan, dan kelola 

pengguna. Sedangkan pada sisi teknisi dapat melakukan fungsi pencarian lokasi 

ODP, lihat detail ODP dan memperbaharui data ODP, lihat pelanggan yang 

tersambung, dan verivikasi lokasi ODP. Berdasarkan Black-box testing, seluruh 

fungsionalitas dari sistem pemetaan ODP web dan Android yang telah dibangun 

dapat berjalan dengan baik.  

Kata Kunci: Sistem Informasi Geografis, Optical Distribution Point (ODP), 

mobile, Black-box testing 

 

 



 
 

  
  

ABSTRACT 
 

PT Telkom Access (PTTA) has various problems in managing its huge 

and complex network infrastructure. One of them is inefficient coordination 

between technicians with helpdesk when connecting to ODP. A large number of 

customer and located in multiple locations caused coordination to take a long 

time. 

The problem of inefficiency in PT Telkom Access (PTTA) can be 

overcome by building Geographic Information System (GIS). Who will use the 

GIS are helpdesk and technician. Web-based systems will be used by helpdesk 

and mobile-based systems will be used by technicians. The web-based system 

will be built using PHP and a mobile-based system will be built on the Android 

platform. 

The system is designed using UML and ERD which is implemented using 

PHP, MySQL, Android SDK and Google Maps API. Applications on the 

helpdesk side can manage ODP, manage customers, and manage users. While 

on the technician side can do ODP location search, see ODP details and 

update ODP data, see the connected customers, and verify ODP location. 

Based on Black-box testing, all the functionalities of the web and Android ODP 

mapping system that have been built can work well. 

Keywords : Geographic Information System, Optical Distribution Point (ODP), 

mobile, Black-box testing 

 



BAB I   

PENDAHULUAN 
 

1. AA 

1.1 Latar Belakang 

 PT Telkom Akses (PTTA) adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis 

penyediaan layanan konstruksi dan pengelolaan infrastruktur jaringan yang 

merupakan anak perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) (PT Telkom 

Akses, 2017). Pendirian PTTA merupakan bagian dari komitmen Telkom untuk terus 

melakukan pengembangan jaringan broadband untuk menghadirkan akses informasi 

dan komunikasi tanpa batas bagi seluruh masyarakat indonesia. Saat ini PTTA 

sedang membangun jaringan backbone berbasis Serat Optik dan Internet Protocol 

(IP) dengan menggelar 30 node terra router dan 75.000 Km kabel Serat Optik. 

Pembangunan kabel serat optik merupakan bagian dari program Indonesia Digital 

Network (IDN) 2015. Wilayah operasi PT. Telkom Akses berada di seluruh 

Kawasan Nusantara yang terbagi dalam lima wilayah operasi (PT Telkom Akses, 

2017), yaitu, eilayah Operasi Sumatera, wilayah Operasi Jakarta, Banten, wilayah 

Operasi Jawa Barat, Jawa Tengah, wilayah Operasi Jawa Timur, Bali, Mataram, 

Kupang, dan wilayah Operasi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua 

Komponen penting yang ada pada jaringan berbasis serat optik adalah 

Optical Distribution Point (ODP). Optical Distribution Point adalah tempat 

terminasi kabel yang memiliki sifat-sifat tahan korosi, tahan cuaca, kuat dan kokoh 

dengan konstruksi untuk dipasang di luar. ODP berfungsi sebagai tempat instalasi 

sambungan jaringan optik single-mode terutama untuk menghubungkan kabel serat 

optik distribusi dan kabel drop. Perangkat ODP dapat berisi optical pigtail, 

connector adaptor, splitter room dan dilengkapi ruang manajemen fiber dengan 

kapasitas tertentu. Saat ada permintaan dari pelanggan untuk memasang layanan 

fiber optik, maka fiber optik yang akan terhubung ke pelanggan akan disambungkan 

dengan ODP.  

Setiap ada penyambungan baru, tentu terdapat berbagai kendala mengingat 

jaringan yang dikelola sangat besar dan kompleks. Salah satunya adalah tidak 



 
 

  
  

efisien-nya koordinasi antara teknisi dengan helpdesk saat melakukan penyambungan 

pada ODP. Sesuai dengan data dari PT Telkom Akses, terdapat 14.650 buah ODP 

yang tersebar di wilayah bali selatan. Jumlah teknisi yang ada berjumlah 120 orang 

yang dibagi kedalam 11 wilayah operasi. Jumlah pelanggan yang banyak dan 

tersebar di berbagai lokasi menyebabkan koordinasi memakan waktu yang lama. 

Agar teknisi dapat segera menyambungkan pelanggan dengan ODP terdekat, maka 

para teknisi membutuhkan informasi lokasi spesifik dari ODP yang ingin diperbaiki. 

Selama ini tidak ada sistem pemetaan ODP yang digunakan. Para teknisi hanya 

membaca daftar lokasi ODP untuk mencari lokasi suatu ODP. Koordinasi antara 

teknisi dengan helpdesk pun dilakukan hanya via telepon. Agar perusahaan dapat 

memberikan pelayanan maksimal, maka masalah yang ada harus diatasi sesegera 

mungkin. Jumlah teknisi yang terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah pelanggan 

menyebabkan penyambungan tidak bisa dilakukan tepat waktu.  

Permasalahan inefisiensi dalam suatu organisasi dapat diatasi dengan 

membangun sistem informasi yang tepat. Dalam konteks pengelolaan ODP yang 

tersebar di berbagai wilayah, masalah ini dapat diatasi dengan membangun Sistem 

Informasi Geografis (SIG). Beberapa penelitian terkait sistem informasi geografis 

pemetaan infrastruktur jaringan yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya; 

Pemetaan BTS di Sumbar pada PT Axiata (Guspa, 2017) dan pemetaan Pemancar 

GSM di Makassar (Labadja, dkk, 2012). Penelitian tersebut mengintegrasikan data 

setiap Base Transceiver Station (BTS) sehingga mempercepat akses pengguna 

terhadap lokasi, jumlah dan biaya operasional-nya.  Selain itu, penelitian tentang 

Sistem Informasi Geografis secara umum yang pernah dilakukan antara lain; Sistem 

pencarian Ruang Perkuliahan di Universitas Widyatama dengan menggunakan 

MapInfo dan Visual Basic dengan sistem Metodologi Waterfall serta tools untuk 

pemodelan menggunakan UML (Unified Modeling Language) (Sumaja, 2013), dan 

Sistem pencarian Rumah Sakit berdasarkan Jenis Asuransi Kesehatan berbasis 

Android di Wilayah Denpasar (Wilantika, dkk, 2016). Penelitian-penelitian tersebut 

dapat mempermudah pencarian lokasi suatu tempat tertentu beserta informasi 

pendukungnya. Penelitian yang telah disebutkan dapat diadaptasi untuk membangun 



 
 

  
  

sistem informasi geografis pemetaan ODP sehingga dapat memberikan informasi 

mengenai lokasi-lokasi ODP. 

Dalam mengolah data ODP, pihak-pihak yang terlibat adalah helpdesk yang 

bertugas mengkoordinasikan aktivitas pengelolaan ODP dan teknisi yang betugas di 

lapangan. Karakteristik pekerjaan helpdesk yang bertempat di satu kantor sangat 

berbeda dengan teknisi yang bekerja berpindah-pindah tempat. Sesuai dengan 

karakter pengguna sistem, maka sistem informasi geografis yang dibangun 

hendaknya berbasis web dan mobile. Sistem berbasis web akan digunakan oleh 

helpdesk sedangkan sistem berbasis mobile akan digunakan oleh teknisi.  Karena 

sistem yang dibangun pada sisi teknisi berbasis mobile, maka yang dipilih untuk 

membangunnya adalah platform mobile yang paling banyak digunakan saat ini yaitu 

Android. Platform Android memiliki beberapa keunggulan dibanding platform lain 

yaitu; user friendly, kemudahan notifikasi, dan open source. Dengan menggunakan 

sistem pemetaan ODP dalam pengelolaan jaringan, maka pelanggan akan 

mendapatkan maanfaat berupa peningkatan pelayanan oleh PT Telkom Akses.  

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka pada penelitian ini penulis 

mengusulkan perancangan dan pembangunan Sistem Informasi Geografis pemetaan 

ODP pada PT Telkom Akses wilayah Bali Selatan bebasis web pada sisi helpdesk 

dan berbasis mobile pada sisi teknisi.  

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana merancang dan membangun Sistem Informasi Geografis Pemetaan 

Optical Distribution Point (ODP) PT. Telkom Akses Bali Selatan berbasis Web 

dan Android. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Merancang dan membangun Sistem Informasi Geografis Pemetaan Optical 

Distribution Point (ODP) PT. Telkom Akses Bali Selatan berbasis Web dan 

Android.  



 
 

  
  

1.4 Manfaat Penelitian 

Maanfaat yang diperolah dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. PT Telkom Akses dapat meningkatkan efisiensi kerja teknisi berupa kemudahan 

dalam memperoleh informasi dan lokasi Optical Distribution Point (ODP) di 

Bali Selatan. 

2. Sistem yang dibangun juga dapat memudahkan helpdesk dalam mengelola data 

Optical Distribution Point (ODP). 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem informasi geografis Optical Distribution Point (ODP) yang dibangun 

hanya mencakup wilayah Bali Selatan. 

2. Data yang digunakan dalam rancang bangun Sistem Informasi Geografis Optical 

Distribution Point (ODP) adalah data yang diperoleh dari PT. Telkom Akses Bali 

Selatan. 

3. Library yang digunakan untuk mempetakan Optical Distribution Point (ODP) 

adalah Google Map API. 

4. Sistem dari sisi helpdesk dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, 

Apache Web Server, Database MySQL, dan aplikasi pendukung lainnya. 

5. Sistem dari sisi teknisi dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java, Java 

Development Kit (JDK), SDK Android, IDE Android Studio. 

6. Sistem dari sisi teknisi dirancang untuk berjalan pada Sistem Operasi Android 

mobile version 4.4.2 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini terdiri dari lima bab antara lain 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, permasalahan yang 

dihadapi, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah penelitian, dan 

sistematika penulisan. 



 
 

  
  

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini memaparkan tentang kajian pustaka yang terdiri dari kajian mutakhir, 

pengenalan tentang PT Telkom Akses, pengertian ODP, pengertian Sistem Informasi 

secara umum dan Sistem Informasi Geografis, Model Proses Waterfall dan UML. 

Dijelaskan juga teknologi yang digunakan untuk membangun sistem pada penelitian 

ini yaitu, PHP, Web Service, JSON, MySQL, Android dan Google Maps API.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan tentang rancangan sistem yang akan dibangun dan 

bagaimana mengujinya. Pada Bab ini juga dijelaskan tentang bagaimana penelitian 

ini dilakukan, yang terdiri dari; lokasi penelitian, waktu penelitan, sumber data, alat 

penelitian tahapan penelitian, analisis kebutuhan, rancangan sistem, pengujian sistem 

dan jadwal penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjabarkan tentang hasil aplikasi yang telah dibuat dan hasil uji 

coba perangkat lunak serta menganalisa sistem secara keseluruhan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan dari apa yang telah dibahas sebelumnya serta saran-

saran yang ditujukan untuk kelanjutan pengembangan sistem berikutnya. 

 


