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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era komputerisasi saat ini, Smartphone adalah barang ya ng sedang

populer banyak masyarakat yang menggunakan Smartphone untuk kebutuhan sehari

hari karena memiliki beragam fitur. Diantara banyak Smartphone yang beredar

sekarang ada beberapa sistem operasi yang mendukung Smartphone, yaitu Windows

Mobile, Blackberry, Symbian, Iphone, Android dan lain lain. Android merupakan

salah satu sistem operasi Smartphone yang sedang berkembang saat ini. Android

mempunyai banyak keunggulan dibanding sistem operasi lain. Antara lain sistem

operasi dapat diubah sesuai dengan keinginan sendiri dan banyak aplikasi komputer

yang tersedia untuk Smartphone Android.

PLN adalah badan usaha milik pemerintah yang memiliki kegiatan usaha yang

strategis dalam menyediakan kebutuhan listrik untuk rakyat. Tetapi terkadang

karena begitu dibutuhkannya listrik oleh masyarat hal tersebut dimanfaatkan oleh

pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi seperti praktek

percaloan dalam pengurusan tentang kelistrikan yang merugikan konsumen. padahal

sebenarya banyak layanan dari PLN yang diberikan gratis untuk para pelanggannya.

Praktek percaloan yang terjadi dilingkungan PLN tidak lepas dari minimnya

informasi masyarakat tentang dunia kelistrikan. Sebenarnya setiap dikeluarkan
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informasi atau kebijakan dari PLN sudah dikirimkan surat ke dinas-dinas terkait

atau ditempel di papan pengumuman kantor dan juga beberapa informasi sudah

disampaikan melalui media elektronik atau media cetak tetapi masih banyak saja

masyarakat yang belum mengetahui ada kabar penting apa saja dari kantor PLN.

Dengan semakin banyaknya pengguna listrik dan luasnya wilayah Indonesia,

gangguan terhadap proses distribusi listrik tidak dapat dihindarkan. Maka dari itu

setiap ada masalah tentang gangguan listrik harus segera dengan cepat ditindak

lanjuti. PLN sendiri sudah berusaha maksimal untuk menanggulangi masalah

tersebut dengan memberikan kantor jaga gangguan di daerah terpencil dan layanan

gratis dengan semboyan QUICK RESPON UNIT. Dari analisa penulis pelanggan

memberikan laporan permohonan layanan kepada PLN dengan melalui media

telepon atau mendatangi langsung kantor PLN dari hal tersebut managemen dan

pelaporan penanganan masalah terhadap setiap kasus permohonan layanan

pelanggan belum terorganisir dengan baik.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan

masalahnya yaitu dibutuhkan Aplikasi Permohonan Layanan Pelanggan Listrik

Untuk PLN Rayon Sukoharjo Berbasis Mobile Android.
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1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penulisan proyek akhir ini, maka penulis membatasi pembahasan

masalah yang ada yaitu :

1. Membuat aplikasi mobile untuk para pelanggan di PLN Rayon Sukoharjo

yang dapat mengirim data permohonan layanan gangguan dan mengirim data

permohonan layanan perubahan daya listrik tetapi hanya pelanggan yang

sudah terdaftar atau mempunyai nomor ID pelanggan sebagai pelanggan PLN

Rayon Sukoharjo.

2. Di dalam aplikasi itu sekaligus dapat dijadikan media untuk memberikan

informasi dari pihak PLN Rayon Sukoharjo untuk pelanggannya.

3. Aplikasi dibuat menggunakan bahasa pemrograman java dan pemrograman

PHP sebagai media penyimpanannya menggunakan database MySQL.

4. Aplikasi mobile dapat dijalankan di smartphone berbasis Android minimum

versi 2.2 (Froyo) dan aplikasi websitenya dapat dijalankan di PC

menggunakan browser internet.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk

menyelesaikan pendidikan program Diploma III di Sekolah Tinggi Manajemen

Informatika dan Komputer “Sinar Nusantara” Surakarta dan terbentuknya aplikasi

permohonan layanan pelanggan PLN Rayon Sukoharjo berbasis Mobile android.
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1.5 Manfaat Tugas Akhir

Dengan di susunnya proyek akhir ini di harapkan dapat memberikan manfaat

bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi Pengguna Program.

a. Membantu penanganan pekerjaan menjadi lebih cepat.

b. Memberikan data pekerjaan yang lebih valid dan benar

c. Memberikan solusi baru dalam dunia kerja yang murah dan sesuai

dengan kebutuhan.

d. Sebagai media para pelanggan listrik untuk memperoleh informasi

tentang PLN Rayon Sukoharjo.

2. Bagi Penulis

a. Penulisan Tugas Akhir ini sebagai upaya penerapan ilmu yang diperoleh

selama berada di bangku kuliah dan untuk memenuhi salah satu syarat

kelulusan.

b. Menambah pengetahuan dan pengalaman karena dengan menyelesaikan

tugas ini langsung di hadapkan dengan masalah nyata yang ada di

lapangan.

3. Bagi Instansi Kampus

a. Penelitian dan pembuatan program ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan di bidang teknologi komunikasi nirkabel, sehingga dapat



5

memunculkan penelitian lebih lanjut tentang pemanfaatan teknologi yang

dapat mempermudah kebutuhan manusia yang lain.

b. Sebagai referensi dalam penyusuanan Tugas Akhir yang akan dilakukan

oleh mahasiswa lain yang sedang mengambil tema yang sama, sehingga

mampu mengembangkan aplikasi ini menjadi lebih sempurna.

1.6 Metode Penelitian

Pengumpulan data merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi di dalam

melakukan penelitian, dalam usaha untuk mendapatkan data yang valid dan sesuai

dengan yang diinginkan maka penulis menggunakan beberapa Metode penelitian

dalam pembuatan tugas akhir ini yaitu:

1. Metode Pengambilan dan Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ada beberapa cara yang dilakukan diantaranya

adalah:

a. Metode Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara mencari referensi dari buku-buku

yang berkaitan dengan proyek yang akan dibuat sebagai acuan pembuatan

aplikasi.
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b. Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung kantor PLN

Rayon Sukoharjo untuk mengumpulkan informasi melakukan tanya jawab

kepada petugas pencatat meter petugas gangguan dan pihak-pihak terkait.

2. Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem adalah metode yang menentukan langkah-

langkah dalam melakukan perancangan sistem yaitu :

a. Analisis Sistem

Tahap ini terdapat kegiatan-kegiatan studi kelayakan sistem yang

dibangun. Mencari tahu mengenai sistem yang sudah berjalan,

mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul pada sistem yang

ada, kemudian mencari solusi atau masalah yang ada untuk kemudian

diterjemahkan sebagai kebutuhan sistem yang baru berdasarkan hasil studi

kelayakan.

b. Perancangan Sistem

Dokumen analisis kebutuhan sistem yang telah terdefinisi dengan baik

dan sesuai dengan keinginan pengguna diterjemahkan kedalam sebuah

desain sistem yang akan mempermudah penerjemahan sistem ke dalam

bentuk program.

Analisis yang dilakukan meliputi, menggunakan metode permodelan

Data Flow Diagram (DFD) atau sering disebut Diagram Arus Data (DAD).
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Desain program bermanfaat sebagai penggambaran alur data, dengan

melakukan desain atau program maka dapat pula disusun strategi pembuatan

aplikasi yang lebih menarik dan sederhana.

c. Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan suatu investigasi yang dilakukan untuk

mendapatkan informasi mengenai kualitas dari aplikasi atau layanan yang

sedang diuji sehingga dapat memahami tingkat risiko pada implementasinya.

Teknik-teknik pengujian menyeluruh, namun tidak terbatas pada

proses mengeksekusi suatu bagian program atau keseluruhan aplikasi dengan

tujuan untuk menemukan bug aplikasi (kesalahan atau cacat lainnya).Proses

pengujian aplikasi akan dilakukan dengan cara menginstal aplikasi yang

sudah dibuat ke perangkat smartphone android mulai android versi 2.2

(Froyo) atau versi atasnya untuk mengetahui aplikasi dapat berjalan sesuai

dengan yang diharapkan serta dapat diterapkan menggunakan karakteristik

yang sama.

Selanjutnya Pembuat aplikasi akan memberikan kesempatan kepada

pihak yang terkait yaitu para karyawan dan pelanggan PLN Rayon

Sukoharjo untuk mencoba sekaligus aplikasi pelanggan listrik PLN Rayon

sukoharjo berbasis android ini untuk mengetahui apakah aplikasi sudah

memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan yang mendasari

perancangan dan pengembangan aplikasi tersebut.
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1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan makalah ini menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari

beberapa bab sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN, yang berisi latar belakang, tujuan dan

manfaat, rumusan masalah, batasan masalah, metodologi penelitian dan

sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI, memuat tinjauan pustaka yang berisi

teori-teori yang mendukung.

3. BAB III TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN, memuat tentang latar

belakang perusahaan dan data-data yang diperlukan dalam perancangan

suatu sistem.

4. BAB IV PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI, pada bab ini memuat

tentang langkah perancangan sistem dan hasil analisa pembahasan sistem

yang sifatnya terpadu.

5. BAB V PENUTUP, yang memuat Kesimpulan dan Saran.

6. DAFTAR PUSTAKA, berisi tentang daftar referensi yang digunakan

sebagai pedoman dalam menyelesaikan proyek akhir.

7. LAMPIRAN, menampilkan hasil penyusunan program dan lampiran lain

yang ditampilkan pada penyusunan proyek akhir.


