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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Sistem

2.1.1 Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau

untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.pendekataan sistem yang

merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan urut-urutan operasi di

dalam sistem. Dengan demikian definisi ini akan mempunyai peranan  yang

penting di dalam pendekatan untuk mempelajari suatu sistem. Pendekatan sistem

yang merupakan kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-komponen atau

subsistem-subsistem merupakan definisi yang lebih luas (Jogiyanto, 2005).

2.1.2 Karakteristik Sistem

Suatu sistem mempunyai karekteristik atau sifat-sifat yang tertentu, yaitu

mempunyai komponen-komponen (componen), batas sistem (bondary),

lingkungan luar sistem (environments), penghubung (interface), masukan (input),

keluaran (output), pengolah (process) dan sasaran (objectives) atau tujuan (goal).

1. Komponen sistem

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi,

yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-

komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem

atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat

dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi

proses sistem secara keseluruhan.

2. Batasan Masalah

Batasan sistem (boundary) merupakan daerah yang membatasi antara

suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya.

Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem di pandang sebagai satu
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kesatuan. Batas suatu sistem menunjukan ruang lingkup (scope) dari

sistem tersebut.

3. Lingkungan Luar Sistem

Lingkungan luar (environment) dari suatu sistem adalah apapun di luar

batas dari sistem yang mempengaruhi sistem operasi. Lingkungan luar

sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan

energi dari sistem tersebut.

4. Penghubung Sistem

Penghubung (interface) merupakan media penghubung antara satu

subsistem dengan sistem sistem lainya. Melalui penghubung ini

memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke

subsitem lainnya.

5. Masukan Sistem

Masukan (input) adalah energi yang di masukkan ke dalam sistem.

Masukan dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) dan

masukan sinyal (signal input). (maintenance input) adalah energi yang di

masukan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah

energi yang di proses untuk di dapatkan keluaran.

6. Keluaran (output) adalah hasil dari energi yang diolah dan di klasifikasi

menjadi keluarkan yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat

merupakan masukan untuk subsistem yang lain.

7. Pengelola Sistem

Suatu siste dapat mempunyai suatu bagian pengelolah yang akan merubah

masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengelilah

masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lainnya menjadi

keluaran berupa barang jadi.

8. Sasaran Sistem

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective).

Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang di  butuhkan

sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem di katakan

berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya.
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2.2 Konsep Dasar Informasi

2.2.1 Pengertian Informasi

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan

lebih berarti bagi yang menerimanya, sedangkan data merupakan sumber

informasi yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata. Informasi merupakan

data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan

seseorang yang menggunakan data tersebut. Informasi adalah data yang telah

diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat

dalam pengembilan keputusan saat ini atau saat mendatang (Jogiyanto, 2005).

2.2.2 Kualitas Informasi

Kualitas dari suatu informasi (quality of information) tergantung dari tiga

hal, yaitu:

1. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahn dan tidak

bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas

mencerminkan maksudnya.

2. Tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima tidak

boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai

lagi. Karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan

keputusan.

3. Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk

pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang

lainnya berbeda. Misalnya informasi mengenai sebab-musabab kerusakan

mesin produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan

akan lebih relevan bila ditujukan kepada ahli teknik perusahaan.

Sebaliknya informasi mengenai harga pokok produksi untuk ahli teknik

merupakan informasi kurang relevan, tetapi relevan untuk akuntan

(Jogiyanto, 2005).
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2.3 Konsep Dasar Sistem Informasi

2.3.1 Definisi Sistem Informasi

Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi,

bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Jogiyanto, 2005).

2.3.2 Komponen Sistem Informasi

Data Diolah Informasi

Gambar 2.1 Siklus Pengolahan Data

Dari gambar terlihat, bahwa untuk melakukan siklus pengolahan data

diperlukan tiga buah komponen, yaitu komponen input, komponen model dan

komponen output. Data yang belum diolah perlu disimpan untuk pengolahan lebih

lanjut, karena tidak semua data yang diperoleh langsung diolah. (Jogiyanto, 2005).

John Burch dan Gary Gurdnitski mengemukakan bahwa sistem informasi

terdiri dari komponen-komponen perangkat keras, perangkat lunak, database,

telekomunikasi, dan manusia. Sementara Burch dan Grudnistki (1986)

berpendapat, sistem informasi yang terdiri dari komponen-komponen diatas

disebut dengan istilah blok bangunan (building block), yaitu blok masukan

(input), blok model (model block), blok keluaran (output block), blok teknologi

(technologi block), dan blok kendali (control block) (Jogiyanto, 2005). Keenam

blok tersebut masing-masing saling berinteraksi satu sama lainnya membentuk

satu kesatuan untuk mencapai sasarannya. Keenam blok tersebut yaitu:

1. Blok masukan

Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input

termasuk metode dan media untuk memperoleh data yang akan

dimasukkan, yang dapat berupa dokumen dasar.

INPUT MODEL OUTPUT
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2. Blok model

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik

yang akan memanipulasi atau mentransformasi data masukan dan data

yang tersimpan dalam basis data untuk menghasilkan keluaran yang

diinginkan.

3. Blok keluaran

Produk dari sistem informasi adalah keluaran berupa informasi yang

berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua semua pemakai

sistem.

4. Blok teknologi

Teknologi merupakan kotak alat (tool-box) dalam sistem informasi.

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model,

menyimpan dan mengakses data, menghasilkan sekaligus mengirimkan

keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan.

5. Blok basis data

Merupakan kumpulan dari file data yang saling berhubungan satu dengan

lainnya, tersimpan dalam komputer dan digunakan perangkat lunak untuk

memanipulasinya

6. Blok kendali

Pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk menyakinkan bahwa

hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah atau bila terlanjur

terjadi kesalahan dapat langsung diatasi.

2.4 Konsep pelayanan

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong

menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan

melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara

ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan

kehidupan manusia. Pelayanan (Barata, 2004) adalah suatu kegiatan atau urutan

kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain

atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan
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merupakan suatu proses untuk menghasilkan suatu produk ataupun jasa yang

kemudian diberikan kepada pelanggan.

Pelayanan merupakan satu hal yang sangat penting dalam dunia bisnis

karena pelayanan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pelanggan..

Pelayanan juga menjadi salah satu pertimbangan seseorang untuk memutuskan

membeli produk atau menggunakan jasa dari sebuah perusahaan. Mengingat

begitu pentingnya pelayanan bagi kelangsungan usaha kita, sudah selayaknya bila

kita selalu menjaga pelayanan kepada pelanggan.

2.5 Camp

Camp merupakan istilah dalam sebuah kamus bahasa asing yang artinya

suatu tempat atau perkemahan. Istilah camp sering digunakan dalam lingkungan

area PT. CPI yang artinya komplek atau kumpulan perumahan. Camp merupakan

identitas dari perumahan yang terletak di area PT. CPI wilayah distrik Rumbai,

Minas, Duri dan Dumai.

2.6 Teknologi ADSL pada Telepon dan Internet

Menurut (Telkom Speedy 2011), ADSL atau yang biasa disebut

Asymmetric Digital Subscriber Line adalah salah satu bentuk teknologi DSL atau

Digital Subscriber Line. Ciri khas dari ADSL adalah sifatnya yang asimetrik,

yaitu data yang ditransferkan dalam kecepatan yang berbeda dari satu sisi ke sisi

yang lainnya. Dengan asumsi sebagian pengguna internet akan lebih banyak

mengunduh atau download data dari internet dibandingkan mengunggah atau

upload data ke internet. Oleh karena itu, kecepatan upstream dan downstream

yang tidak sama diistilahkan dengan asymmetric

Teknologi ADSL memungkinkan penyaluran data dan suara secara

simultan melalui satu saluran telepon biasa. Selama koneksi internet digunakan,

layanan telepon, fax, bahkan internet dial-up tetap dapat dilakukan seperti biasa.

Sebelum adanya teknologi ADSL, kita mengenal sistem yang disebut dial-up.

Sistem dial-up menggunakan kabel telepon sebagai jaringan penghubung antara

pelanggan dengan penyedia jasa internet. Dial-up memiliki banyak kekurangan
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dalam penggunaannya, salah satunya dalah rendahnya kecepatan dalam

mengakses internet, terlebih di waktu-waktu tertentu yang merupakan waktu sibuk

dimana banyak orang yang menggunakan internet. Selain itu, karena

menggunakan sambungan telepon, kita tidak bisa menggunakan telepon apabila

sedang menggunakan internet dan rendaman juga bisa dibilang tinggi. ADSL

memungkinkan untuk menerima data sampai kecepatan 1,5 hingga 9 Mbps

(downstream) dan mengirim data pada kecepatan 16 hingga 640 Kbps (upstream).

ADSL di Indonesia mulai berkembang saat PT. Telkom memperkenalkan produk

Speedy kepada masyarakat Indonesia. Dengan promosi-promosi yang cukup

gencar, Telkom Speedy mampu berhasil dipasarkan di kalangan rumah tangga

dengan menggunakan kabel telepon yang sebelumnya sudah ada.

2.7 Rumah Kabel

Rumah kabel berasal dari kata rumah dan kabel yang memiliki arti rumah

yang memiliki bentuk berukuran kecil sebagai tempat pendistribusian kabel

telepon (Widyaningsih, 2005). Rumah kabel adalah bagian yang terpenting dalam

jaringan kabel telepon antara pesawat pelanggan dengan sentral telepon. Rumah

kabel memiliki beberapa nama lain di zaman sekarang ini yaitu feeder point,

serving area interface (SAI) atau Cross Connect Point, dan Cross Connect

Cabinet. Penempatan rumah kabel biasa dijumpai di pinggir jalan yang ketinggian

rumah kabel tersebut 50 cm di atas permukaan tanah. Rumah kabel adalah sebagai

tempat untuk memecahkan sambungan menjadi ratusan pair pada kabel

pelanggan.

Berbagai jenis kapasitas rumah kabel dari ukuran sebesar 800, 1200, 1600,

dan 2400. Dan memiliki susunan blok-blok terminal rumah kabel berkapasitas

100 dan 200 SST. Adapun pendistribusian digunakan dalam arti mengkoneksikan

kabel primer dari sekunder sampai kabel sentral. Pada umumnya rumah kabel

yang memiliki satu pintu mempunyai kapasitas 1200 pair sedangkan rumah kabel

yang memiliki dua pintu mempunyai kapasitas dua kali lipatnya yaitu 2400 pair.

Adapun pengertian dari blok terminal pada rumah kabel sebagai berikut :
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1. Sebuah blok terminal ditunjukan hanya boleh diterminasikan pada kabel

sekunder dan kabel primer

2. Sebuah blok terminal rumah kabel merupakan perlengkapan rumah kabel

yang kebel sekunder dan kabel primer diterminasikan

3. Sebuah penghubung kawat yang antara bolok-blok terminal dimana

kegunaan kabel sekunder dan primer diterminasikan ke dalam istilah

Jumper Wire.

Jenis kabel dalam rumah kabel

1. Kabel primer atau main feeder

Kabel Primer adalah kabel yang berbentuk ukuran yang sangat besar

biasa digunakan untuk pemakaian pada local loop dan biasanya terdiri dari

3600 pair kabel. Dari sentral kabel primer dikeluarkan menuju ke rumah

kabel, penghubung kabel biasanya melalui bawah tanah atau dipendam

yang menghubungkan panel-panel pada bagian bawah rumah kabel.

Jumlah pair dalam kabel primer sebanyak 2/3 dari perkiraan total kabel

sekunder yang diterminasi dalam rumah kabel untuk demand lima tahun.

Aplikasi tanam lansung pada kabel primer cocok diterapkan pada daerah

relatif stabil dengan ukuran demand kurang dari 300 pair maksimal 1400

pair. Ada aplikasi duct (pipa yang di cor beton) pada kabel primer cocok

diterapkan pada daerah yang tidak setabil seperti rawan penggalian atau

pembongkaran. Demand dalam satu cabang harus diatas dari 300 pair,

ketahanan kabel atau duct harus mencapai 10 tahun, dan memiliki

kapasitas duct smpai lima tahun. Untuk penggunaan aplikasi duct pada

kabel primer diperlukan konstruksi handhole dan manhole yang berguna

untuk menarik kabel. Handhole dan manhole diletakan pada trotoar jalan

yang mudah dijangkau dan memiliki panjang maksimum 150 in dan 240 tn

untuk rute jalur yang berbelok.

2. Kabel sekunder atau branch feeder

Kabel sekunder adalah kabel yang memiliki versi yang berbentuk

ukuran lebih kecil dari kabel primer. Kapasitas kabel ini lebih sedikit bila

dibandingkan dari kabel primer.  penghubung kabel ini hanya sebatas pada
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rumah kabel yang satu dengan rumah kabel yang lain. Distribution point

menerima jumlah pair yang tidak tetap sehingga mempengaruhi dalam

menentukan ukuran kabel sekunder, estimasi kabel sekunder adalah untuk

demand lima tahun. Pengakumulasian jumlah pair yang terdistribusikan

sepanjang rute kabel sekunder sebanyak 200 pair lebih baik menggunakan

layanan per 100 pair. Pengaplikasian kabel sekunder ada yang terpasang di

udara dan yang terpendam di dalam tanah. kabel yang berada di udara atau

kabel udara biasa diterapkan rute daerah temporer dengan kepadatan

demand yang rendah atau lokasi tanah yang susah digali. Sehingga perlu

ada tiang-tiang utama, tiang penyokong, tiang percabangan dan lain-lain

dalam jaringan kabel sekunder.

3. Distribution Cable adalah kabel yang bekerja untuk menghubungkan

rumah kabel (RK) kepada kotak Distribution Point (DP).

Gambar 2.2 Gambar Box Rumah Kabel

2.8 Helpdesk

Dari perspektif umum, helpdesk merupakan bagian pelengkap dari sebuah

fungsi pelayanan, dan bertanggung jawab sebagai sumber dari pemecahan

masalah atau issue lainnya. Menurut Wooten (2001), ”Helpdesk is a formal

organization that provides support function to users of the companies product,

services, or technology”. Jadi helpdesk merupakan bagian dari perusahaan yang

menyediakan dokumen fungsi produk, servis atau teknologi dari perusahaan

tersebut. Helpdesk adalah sebuah departemen atau bagian dalam perusahaan yang

melayani atau menanggapi pertanyaan teknis pengguna. Pertanyaan dan jawaban

dapat disampaikan melalui telepon, email, web atau fax. Berdasarkan definisi
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diatas helpdesk merupakan bagian struktur atau program yang menangani

pertanyaan dan keluhan baik itu dari pihak internal atau pihak eksternal dengan

menyediakan informasi atau solusi yang dibutuhkan pengguna.

Gambar 2.3 Cara Kerja Helpdesk

2.9 Konsep Slovin

Dalam mencantumkan rumus untuk menentukan ukuran sampel yang

dibuat Slovin, memperoleh keterangan yang lengkap mengenai konsep dasar yang

dipakai membangun rumus tersebut. Dengan hanya mendasarkan pada rumus

untuk mengetahui konsep dasar yang digunakan. Salah satu metode yang

digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus Slovin

(Sugiyono, 2006), sebagai berikut:

dimana

n = jumlah sampel

N= jumlah populasi

E = batas toleransi kesalahan (error tolerance)

Dengan demikian, ketika peneliti telah memutuskan untuk memakai rumus

Slovin dan Tabel Krejcie-Morgan, agar penggunaannya tidak salah, maka harus

mampu menjawab empat pertanyaan dasar berikut ini:

1. Apakah Rumus dan Tabel tersebut diperuntukan untuk penelitian yang

ditujukan mengukur rata-rata, total, proporsi populasi, atau yang lainnya.

2. Berapa nilai (a) yang digunakan dalam Rumus dan Tabel tersebut, untuk

menggambarkan tingkat keandalannya.
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3. Berapa nilai galat pendugaan (d) yang dimasukan dalam perhitungan untuk

memberi gambaran akibat dari kesalahan sampling .

4. Berapa besar keragaman populasi yang dipakai dalam perhitungan, dan

bagaimana bentuknya, apakah berupa varians (s) atau proporsi P(1-P).

Lebih rinci mengenai asal muasal rumus Slovin itu, bisa dilihat dengan

mencermati persamaan-persamaan berikut ini:

Dari penurunan rumus generik di atas, dihasilkan sebuah persamaan yang

persis sama dengan rumus Slovin. Sehingga dengan mencermati persamaan-

persamaan matematis tersebut, dapat diketahui beberapa keterangan mengenai

rumus Slovin yaitu:

1. Rumus Slovin dapat dipakai untuk menentukan ukuran sampel, hanya jika

penelitian bertujuan untuk yang menduga proporsi populasi.

2. Asumsi tingkat keandalan 95%, karena menggunakan a=0,05, sehingga

diperoleh nilai Z=1,96 yang kemudian dibulatkan menjadi Z=2.8

3. Asumsi keragaman populasi yang dimasukan dalam perhitungan adalah

P(1-P), dimana P=0,5.

4. Nilai galat pendugaan (d) didasarkan atas pertimbangan peneliti.
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2.10 Skala Likert

Skala Likert menurut (Djaali, 2008) ialah skala yang dapat dipergunakan

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang

tentang suatu objek, kejadian, gejala sosial atau fenomena pendidikan. Skala

Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner,

dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei.

Nama skala ini diambil dari nama Rensis Likert, pendidik dan ahli psikolog

Amerika Serikat. Rensis Likert telah mengembangkan sebuah skala untuk

mengukur sikap masyarakat di tahun 1932. Untuk mendapatkan jawaban harus

dibuat instrumen (kuesioner) yang dihubungkan dengan bentuk pernyataan.

Responden diminta memilih satu dari lima pilihan jawaban yang dituliskan dalam

angka 1-5, masing-masing menunjukkan sangat setuju (5), setuju (4), netral atau

cukup (3), tidak setuju (2), sangat tidak setuju (1).

Tabel 2.1 Bobot nilai Skala Likert
Kriteria Jawaban Bobot Nilai

Sangat Setuju 5

Setuju 4

Cukup 3

Tidak Setuju 2

Sangat Tidak Setuju 1

Setelah menghitung skor rata-rata, langkah selanjutnya adalah

menggunakan rentang skala penilaian untuk menentukan posisi tanggapan

responden dengan menggunakan nilai skor setiap variabel. Selanjutnya rentang

skala dihitung dengan rumus, sebagai berikut :

Rs=( )

di mana :

R (bobot) = bobot terbesar – bobot terkecil

M = banyaknya kategori bobot

Pada penelitian ini rentang skala Likert yang digunakan adalah 1 sampai 5,

sehingga rentang skala penilaian yang didapat adalah :
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Tabel 2.2 Rentang skala likert
Rentang Skala Kategori

0 < ğ ≤ 20 Buruk

20 < ğ ≤ 40 Kurang Baik

40 < ğ ≤ 60 Rata-rata

60 < ğ ≤ 80 Baik

80 < ğ ≤ 100 Sangat Baik

2.11 Metode Berorientasi Objek

Sampai bebeberapa tahun yang lalu, pendekatan serta metodologi

terstruktur adalah pendekatan yang terbaik dalam usaha mengembangkan sistem

informasi atau perangkat lunak. Tapi keinginan dan harapan pengguna serta

teknologi berkembang lebih jauh dari pendekatan terstruktur, karena berbagai

alasan yang akan dibahas pada bagian-bagian selanjutnya, tidak cukup memadai

lagi untuk mengembangkan perangkat lunak atau sistem informasi yang berbiaya

relatif rendah, sesuai dengan kebutuan dan harapan pengguna, serta tepat waktu.

Alasan mengapa saat ini pendekatan dalam pengembangan Perangkat Lunak

dengan berorientasi obyek, pertama adalah skalabilitas, di mana obyek lebih

mudah dipakai untuk menggambarkan sistem yang besar dan komplek. Kedua

Permodelan Dinamik, yaitu dapat dipakai untuk permodelan sistem dinamis dan

waktunya (Nugroho, 2005).

Analisis dan desain berorientasi objek adalah cara baru dalam memikirkan

suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar

dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek, yang merupakan kombinasi antara

struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Pengertian "berorientasi objek"

berarti bahwa kita mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek

tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya.

2.11.1 Object Oriented Analysis (OOA)

Menurut (Nugroho, 2005) OOA adalah tahapan perangkat lunak dengan

menentukan spesifikasi sistem (sering orang menyebutnya sebagai SRS atau
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(System Requirement Spesification) dan mengidentifikasi kelas - kelas serta

hubungannya satu terhadap yang lainnya.

Ivar Jacobson memperkenalkan konsep use case sebagai skenario untuk

menjelaskan interaksi pengguna dengan sistem. Skenario-skenario hanya untuk

memperlihatkan satu contoh dalam kolaborasi. Untuk memahami semua aspek

kolaborasi dan semua aksi yang mungkin, beberapa skenario mungkin diperlukan.

Pada penggunaan yang sederhana, kita mungkin dapat menangkap use case

dengan cara berbicara dengan pengguna tertentu, mendiskusikan suatu yang akan

dilakukan oleh sistem dan sebagainya. Menggambarkan proses – proses dan

interaksi-interaksi peringkat tinggi dengan para pengguna dan menganalisisnya

dirujuk sebagai pemodelan use case (use case modeling). Model use case

menggambarkan pandangan pengguna atau kebutuhan pengguna.

Mencari objek-objek fisik pada sistem juga memungkinkan kita untuk

mendapatkan informasi lebih lengkap objek-objek pada sistem yang

bersangkutan.Objek-objek dapat bersifat mandiri, organisasi-organisasi, satuan

informamsi, gambar-gambar, atau apapun yang menyusun suatu aplikasi dalam

konteks representasi dunia nyata dalam sistem yang sedang dikembangkan.

Adapun aktifitas utama dari OOA adalah:

1. Menganalisis masalah domain

2. Menjelaskan sistem proses

3. Mengidentifikasi objek

4. Menentukan atribut

5. Mengidentifikasi operasi

6. Komunikasi objek

2.11.2 Object Oriented Design (OOD)

Desain berorientasi objek (OOD) adalah tahapan perantara untuk

memetakan spesifikasi atau kebutuhan sistem yang akan dibangun dengan konsep

berorientasi objek ke desain pemodelan agar lebih mudah diimplementasikan

dengan pemrograman berorientasi objek (Rosa, 2011).
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Menurut (Nugroho, 2005), OOD adalah merancang kelas-kelas yang

teridentifikasi selama tahap analisis dan antarmuka (User Interface). Selama tahap

ini kita mengidentifikasi dan menambah beberapa objek dan kelas yang

mendukung implementasi dari spesifikasi kebutuhan. Proses pada OOD meliputi:

1. Mendefenisikan konteks dan mode dari penggunaan sistem.

2. Mendesain arsitektur sistem.

3. Identifikasi objek sistem utama.

4. Mengembangkan model desain.

5. Menentukan interface objek.

2.12 Unified Modelling Language (UML)

2.12.1 Pengenalan UML

Pada perkembangan perangkat lunak, diperlukan bahasa yang digunakan

untuk memodelkan perangkat lunak yang akan dibuat dan perlu adanya

standarisasi agar orang di berbagai negara dapat mengerti pemodelan perangkat

lunak. Banyak orang yang telah membuat bahasa pemodelan pembangunan

perangkat lunak sesuai dengan teknologi pemrograman yang berkembang pada

saat itu, misalnya sempat berkembang dan digunakan oleh banyak pihak adalah

Data Flow Diagram (DFD) untuk memodelkan perangkat lunak yang

menggunkan pemrograman prosedural atau stuktural, kemudian juga ada State

Transition Diagram (STD) yang digunakan untuk memeodelkan sistem real time

(waktu nyata).

Pada perkembangan teknik pemrograman berorientasi objek, munculah

sebuah standarisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak yang

dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek, yaitu

Unified Modeling Language (UML). UML (Unified Modelling Language) adalah

sebuah alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan sistem berorientasi

objek. UML muncul karena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk

menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari sistem

perangkat lunak (Rosa A.S, 2011).
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2.12.2 Sejarah UML

Bahasa pemrograman berorientasi objek yang pertama dikembangkan

dikenal dengan Simula-67 yang dikembangkan pada tahum 1967. Bahasa

pemrograman ini kurang berkembang dan dikembangkan lebih lanjut, namun

dengan kemunculannya telah memberikan sumbangan yang besar pada

pengembang bahasa pemrograman berorientasi objek selanjutnya (Rosa A.S,

2011).

2.12.3 Tujuan UML

Tujuan utama UML diantaranya untuk :

1. Menyediakan bahasa pemodelan visual dan siap pakai untuk

mengembangkan dan pertukaran model-model yang berarti.

2. Menyediakan mekanisme perluasan dan spesialisasi untuk memperluas

konsep-konsep inti

3. Mendukung spesifikasi independen bahasa pemrograman dan proses

pengembangan tertentu

4. Menyediakan basis formal untuk pemahaman bahasa pemodelan

5. Mendukung konsep-konsep pengembangan level lebih tinggi seperti

komponen, kolaborasi, framework dan pattern.

2.12.4 Diagram-Diagram UML

Dalam membangun suatu model perangkat lunak dengan UML, digunakan

bentuk-bentuk diagram atau simbol untuk merepresentasikan elemen-elemen

dalam sistem. Bentuk diagram yang digunakan untuk merepresentasikannya

adalah sebagai berikut : (Nugroho : 2005)

Tabel 2.3 : Keterangan diagram UML
Diagram Tujuan

Use Case Menunjukkan sekumpulan kasus fungsional dan

aktor dan hubungannya.

Activity Pandangan operasi, bagaimana objek-objek

bekerja, aksi-aksi yang mempengaruhi obyek,
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pandangan use case workflow.

Sequence Berfungsi untuk overview prilaku sistem,

menunjukkan objek-objek yang diperlukan,

mendokumentasikan skenario dari suatu diagram

Use Case, memeriksa jalur-jalur pengaksesan.

Class Memodelkan kosakata di sistem, distribusi dan

tanggung jawab, tipe primitif, kolaborasi, skema

database logik.

Collaboration Memodelkan pandangan prilaku sistem pada link-

link di antara objek-objek. Ilustrasi dari use case,

memeriksa jalur-jalur pengaksesan

State Diagram Mendokumentasikan beragam kondisi/keadaan

yang bisa terjadi terhadap sebuah class dan

kegiatan apa saja yang dapat merubah

kondisi/keadaan

Component

Diagram

Memecah sistem menjadi komponen-komponen

dan ingin menampilkan hubungan-hubungan

mereka dengan antarmuka

Deployment Konfigurasi pemprosesan saat jalan dan

komponen-komponen yang terdapat didalamnya.

Sumber : Buku Adi Nugroho (2005)

1. Use case Diagram

Diagram Use case merupakan salah satu diagram untuk memodelkan

aspek perilaku sistem. Use case menggambarkan fungsionalitas dari sistem

dan memfokuskan pada “apa” yang diperbuat sistem dan siapa yang berinteraksi

dengan sistem misalnya login ke sistem, meng-create daftar stok barang dan

Diagram use case menunjukkan sekumpulan use case, aktor, dan

hubungannya.

Gambar 2.4 Use case Diagram
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2. Activity Diagram

Pada dasarnya. Diagram aktivitas adalah Diagram flowchart yang

diperluas yang menunjukkan aliran kendali satu aktivitas ke aktivitas lain.

Kegunaan diagram ini adalah untuk memodelkan workflow atau jalur

kerja, memodelkan operasi, bagaimana objek-objek bekerja, aksi-aksi dan

pengaruh terhadap objek. Simbol-simbol yang terdapat dalam Activity

Diagram, Sebagai contoh, pelanggan melakukan login (masuk) pada

halaman website untuk bergabung, jika pelanggan belum terdaftar, maka

akan ditolak oleh sistem dan dikembalikan. Proses penjabarannya adalah

sebagai berikut :

Gambar 2.5 Activity Diagram

3. Sequence diagram

Sequence diagram mendokumentasikan komunikasi/interaksi antar

kelas-kelas. Diagram ini menunjukkan sejumlah obyek dan message

(pesan) – yang diletakkan diantara obyek-obyek didalam use case. Perlu

diingat bahwa di dalam diagram ini, kelas-kelas dan actor-aktor diletakkan

dibagian atas diagram dengan urutan dari kiri ke kanan dengan garis

lifeline yang diletakkan secara vertikal terhadap kelas dan actor

Gambar 2.6 Sequence diagram
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4. Class Diagram

Class Diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi

akan menghasilkan sebuah obyek dan merupakan inti dari pengembangan

dan desain berorientasi obyek. Class menggambarkan keadaan

(atribut/properti) suatu system

Gambar 2.7 Class Diagram

5. Collaboration Diagram

Collaboration diagram menggunakan prinsip yang sama dengan

sequence diagram, sama-sama memodelkan interaksi antar obyek-obyek,

yang membedakannya hanya cara penggambarannya saja. Pada

collaboration diagram ini, obyek-obyek dan message (pesan) yang ada

digambarkan mirip seperti flowchart, hanya saja, untuk menjaga urutan

pesan yang diterima oleh masing-masing obyek, pesan-pesan tersebut

diberi nomor urutan pesan

Gambar 2.8 Collaboration Diagram

6. State Diagram

Statechart diagram, atau yang biasa juga disebut state diagram

digunakan untuk mendokumentasikan beragam kondisi/keadaan yang bisa

terjadi terhadap sebuah class dan kegiatan apa saja yang dapat merubah

kondisi/keadaan
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Gambar 2.9 State Diagram

7. Component Diagram

Komponen perangkat lunak adalah bagian fisik dari sebuah sistem

yang menetap di komputer. komponen merupakan implementasi software

dari sebuah class. Komponen bias berupa tabel, file data, file exe, file

DLL, dokumen dan lain-lain. Component diagram mengandung

komponen, interface dan relationship. Komponen diagram ini digunakan

pada saat anda ingin memecah sistem menjadi komponen-komponen dan

ingin menampilkan hubungan-hubungan mereka dengan antarmuka

Gambar 2.10 Component Diagram

8.  Deployment Diagram

Deployment diagram menunjukkan tata letak sebuah sistem secara

fisik, menampakkan bagian-bagian software yang berjalan pada bagian-

bagian hardware yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah

sistem dan keterhubungan antara komponen-komponen hardware tersebut.

Deployment diagram digunakan pada bagian awal proses perancangan

sistem untuk mendokumentasikan arsitektur fisik sebuah sistem. Berikut

adalah notasi-notasi yang digunakan pada deployment diagram :
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Gambar 2.11 Contoh Deployment Diagram

2.13 Jurnal Pendukung

1. “Aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 Dalam Pembuatan Program

Iinformasi Jaringan Rumah Kabel STO Purwodadi di PT. Telekomunikasi

Indonesia Kantor Cabang Purwodadi Jawa Tengah” oleh Rina

Widyaningsih Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negri Semarang 2005.

Dalam Jurnal ini membahas tentang pembuatan program aplikasi Rumah

Kabel untuk memudahkan karyawan PT. Telkom mengetahui lokasi DP

dan jaringan RK serta identitas pelanggan PT Telkom. Selama ini untuk

mengetahui lokasi DP dan RK tersebut dilakukan secara manual. Ketika

ada laporan atau pengaduan gangguan dari pelanggan kepada pihak PT

Telkom bahwa pesawat teleponnya tidak dapat digunakan sebagaimana

mestinya maka pengaduan diteruskan ke meja ukur. Bila setelah dicek

ternyata memang terjadi gangguan pada saluran DP dan RK maka pihak

PT Telkom segera meninjau lokasi yang bersangkutan sehingga

dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengetahui daerah kerusakan

dan diperlukan dua kali kerja. Jika teknisi sudah hafal letak DP, RK

maupun jaringan kabel yang terhubung ke telepon yang tidak berfungsi

tersebut, bisa dipastikan perbaikan akan lebih cepat tetapi jika tidak maka

harus diurutkan.
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2. “Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web Pada Kejaksaan Negeri

Wonosari” oleh Eri Ernawati Jurusan Sistem Informasi Sekolah Tinggi

Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Yogyakarta 2013.

Dalam Jurnal ini membahas tentang suatu sistem informasi yang didukung

dengan media web sehingga memberikan memudahkan pada pengunjung

(user) untuk berinteraksi. Sehingga suasananya menjadi lebih hidup, hal

inilah yang menyebabkan banyak organisasi baik bisnis maupun

nonbisnis, instansi, lembaga termasuk lembaga masyarakat (khususnya

Kejaksaan Negeri Wonosari), yang memanfaatkan web sebagai salah satu

media yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap

masyarakat

3. “Sistem Informasi Pemasangan Baru Line Speedy di Telkom Area Kudus”

oleh Lydia Evita Sandra Dewi Fakultas Teknik Jurusan Sistem Informasi

Universitas Muria Kudus 2011.

Dalam Jurnal ini membahas tentang pembuatan sistem informasi

pemasangan baru Line Internet Speedy untuk menanggapi permintaan

pelanggan yang ingin mendaftarkan diri untuk memasang jaringan

internet. Perlu adanya suatu sistem informasi pengolahan data yang cepat,

tepat dan akurat terhadap area Kudus. Saat ini proses pemasangan cukup

lambat dan memakan banyak waktu karena sebagian pekerjaannya di

kerjakan secara manual atau semi komputerisasi. Hal tersebut merupakan

suatu keharusan untuk meningkatkan mutu perusahaan

4. “Analisis Sistem Informasi Pasang Baru Speedy di Telkom STO

Losarang” oleh Ricky Kurniawan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

Jurusan Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia 2010.

Dalam Jurnal ini membahas tentang banyaknya minat masyarakat yang

mendaftarkan diri untuk memasang jaringan internet Speedy baik dari

segmen perusahaan ataupun bisnis maka perlu adanya suatu sistem

informasi pengolahan data yang cepat, tepat dan akurat. Kinerja sistem

yang sedang berjalan di PT. Telkom STO Losarang cukup lambat dan

memakan banyak waktu karena sebagian pekerjaannya di kerjakan secara
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manual atau semi komputerisasi. Desain sistem pada perancangan sistem

informasi merupakan hal yang sangat diperlukan. Dengan beberapa masalah

yang di alami sistem lama maka desain sistem informasi di PT. TELKOM

STO Losarang pananganan pemrosesan terhadap masalah pemasangan baru

speedy adalah hal utama oleh karena itu di dalam desain sistem perbaikan

dalam pemasangan pasang baru speedy yang dihasilkan merupakan suatu

keharusan untuk meningkatkan mutu perusahaan.

5. “Pembangunan Trouble Ticket System Berbasis Web Pada Direktorat TIK

UPI” oleh oleh Seli Marlina Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Jurusan

Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia 2011.

Dalam Jurnal ini membahas tentang masih manualnya pengelolaan

keluhan gangguan layanan yaitu hanya dicatat pada file atau berkas, ketika

ada keluhan gangguan dari customer kemudian helpdesk akan mencatat

dan mencari gangguan tersebut. Helpdesk membutuhkan waktu yang

lumayan cukup lama untuk mencatat dan mencari data. Sering terjadi

kehilangan berkas-berkas pencatatan saat helpdesk memberi tugas kepada

teknisi yang akan mengerjakan gangguan. Kemudian manager tidak bisa

melihat kinerja atau pekerjaan apa saja yang telah dilakukan teknisi dan

ganguan jaringan apa saja yang sering terjadi atau muncul perperiode.

Untuk menjawab permasahan tersebut dibuatlah Trouble Ticket System

(TTS). TTS adalah sistem yang mengelola gangguan pengguna layanan

TIK yang berada di civitas akademika UPI. Customer dapat melaporkan

gangguan kepada helpdesk melalui telepon, fax, email, dan form keluhan,

kemudian helpdesk akan mencatat gangguan yang diterima dari customer

pada sistem TTS dengan cara membuka sebuah ticket. Sebuah ticket akan

berisi id ticket yang digenerate oleh sistem TTS, identitas customer,

gangguan, status, prioritas, tanggal open dan teknisi yang menangani.

Helpdesk akan mendelegasikan gangguan kepada teknisi untuk ditindak

lanjuti. Hasil pekerjaan teknisi akan dilaporkan dan dicatat di TTS.

Manager membuat akun untuk pengguna TTS, membuat laporan ticket

perperiode, melihat grafik gangguan, dan melihat grafik penanganan.
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2.14 Profil PT. Chevron Pasific Indonesia

PT. Chevron Pacivic Indonesia  (PT. CPI) merupakan salah satu kontraktor

PSC (Production sharing Contract) yang merupakan salah satu usaha perusahaan

minyak Amerika yakni Chevron Corporation. PT. CPI adalah salah satu unit

bisnis dibawah wilayah Indo Asia Bussiness Unit  (IBU). Sebelum diterakannya

surat keputusan No. C-25712 HT.01.04.TH.2005 tanggal 16 September 2005.

2.14.1 Sejarah Perusahaan

PT Caltex Pacific indonesia (CPI) didirikan pada tahun 1924, dimana

perusahaan ini merupakan kontraktor minyak terbesar di indonesia oleh regu

geologi Standart Oil Company of California ( SOCAL ) yang sekarang bernama

Chevron Coporation. Daerah ekplorasi minyak mentah (crude oil) PT CPI yang

berada diwilayah Riau daratan. SOCAL diberi izin oleh pemerintah Hindia

belanda untuk melanjutkan proses eksplorasi minyak mentah didaerah Sumatra

Tengah sekitar tahun 1930 oleh karena itu dibentuklah N.V Nederlanche Pacific

Petroleum Maatchppij (NPPM) yang merupakan cikal bakal dari PT.CPI pada

bulan Juni 1930. Beberapa tahun kemudian SOCAL ditawari pemerintah Hindia

Belanda suatu daerah seluas 600.000 Ha di daerah Sumatera Tengah. SOCAL dan

Texas Oil Company (TEXACO) bergabung dan sepakat mendirikan suatu

perusahaan perminyakan yang diberi nama California Texas Petrolium

Cooperation (CALTEX) pada bulan Juli 1936. Kubu I merupakan sumur minyak

mentah yang pertama kali dieksplorasi oleh CALTEX sekitar bulan April 1939

setelah itu beberapa bulan kemudian ditemukan sumur minyak di lapangan Rantau

dan di lapangan Sebanga. Berturut-turut pada bulan berikutnya ditemukan

kembali cadangan minyak yang baru antara lain didaerah Rantau Bais dan

lapangan Duri yang masing-masing pada bulan November 1940 dan Maret 1941.

Pada saat Perang Dunia II, kegiatan SOCAL terhenti karena PT. CPI dikuasai oleh

pemerintah Jepang yang pada saat itu menjajah Indonesia sehingga semua tenaga

ahli dari Eropa dipulangkan. Selanjutnya Jepang melanjutkan pengeboran sumur

eksplorasi di Minas I dengan menggunakan peralatan  yang ditinggal oleh Caltex

dan berhasil  mencapai kedalaman 2623 kaki. Pengeboran oleh caltex diadakan
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lagi setelah berakhirnya Perang Dunia II, tepatnya Januari 1949. Undang-undang

pertambangan dipelajari dan disusun pada tahun 1950 oleh pemerintah Republik

Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah Indonesia memberi

izin atas berdirinya N.V Caltex Petrolium Maatschappij (CPPM) atau Caltex Oil

Company (CPOC) untuk melanjutkan kegiatan NPPM.

Pada tanggal 20 April 1952 diresmikan proyek pengembangan lapangan

minyak Minas dan bertepatan hari itu juga dilakukan pengapalan minyak pertama

Minas Crude Oil dari Perawang menggunakan tanker menyusuri Sungai Siak

menuju Sungai Pakning di selat Malaka dan selanjutnya dieksport kepasar dunia.

Produksi minyak bumi yang dihasilkan pada saat itu rata-rata 15.000 barrel

perhari yang berasal dari 35 sumur (2 sumur eksplorasi dan lainnya sumur

pertambangan). Pada tahun 1954, lapangan minyak Duri mulai beroperasi

sehingga produksi saat itu telah mencapai 20.000 barrel perhari.

Program perluasan I yang dilakukan oleh pihak Caltex meliputi :

1. Pengembangan lapangan minyak Duri

2. Pengembangan stasiun-stasiun pengumpul dan stasiun pompa Duri

3. Pengembangan jalan, instalasi minyak, pemasangan pipa saluran bergaris

tengah 60 cm dari Minas ke Duri dan pipa saluran bergaris tengah 75 cm

dari Duri ke Dumai sepanjang 120 km

4. Pengembangan komplek perumahan Duri dan Dumai.

5. Pengembangan dermaga minyak pertama di Dumai, sampai sekarang telah

ada empat dermaga di Dumai.

Sejak tanggal 15 Juli 1958 yang bertepatan dengan diresmikannya

program perluasan I oleh Mentri Perindustrian Ir. F.J. Inkirawang dilakukan

pengeksporan produk Caltex dari termaga Dumai sampai sekarang. Wilayah

konsensi CPPM dan CPOOC yang disebut Rokan I Block dan Rokan III Block

dikembalikan Caltex kepada pemerintah RI berdasarkan UU No. 44 tahun 1960

pada tahun 1963, akan tetapi operasi pelaksanaannya dikembalikan lagi oleh

pemerintah ke Caltex. Pada bulan September 1963 ditandatangani pernjanjian

antara perusahaan-perusahaan asing dengan perusahaan pemerintah (Pertamina)

yang meliputi wilayah :
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1. PT Caltex Pacific Indonesia, Wilayah Kangguru seluas 9.030 km2

2. C & T (Calasiatic & Topco / Texmaco) wilayah A, B, C dan D seluas

12.328 km2 yang pelaksanaan operasinya diserahkan kepada PT.CPI

Pada tahun 1968 dibangun dua tangki terbesar didunia dengan kapasitas

690.000 barel di Dumai dan pada tahun itu terjadi perubahan wilayah kerja yaitu :

1. “Perjanjian Karya” PT CPI mendapat ratifikasi DPR RI ditambah dengan

wilayah sekitar Minas Tenggara, Libo Tenggara, Libo Barat Laut dan

Sebanga menjadi 9.898 km2.

2. “Perjanjian C & T” dievalusi, dari wlayah A, B, C dan D setelah

mendapatkan tambahan daerah seluas 4.300 km2, maka sebagian blok A

dan B dan block C dikembalikan kepada pemerintah RI dari PT. CPI

Pada bulan Juli 1970 dumulai program perluasan II yang meliputi  Bangko

dan Kotabatak, program ini juga meliputi pembangunan jalan ke Bangko, instalasi

minyak serta penyaluran minyak ke Dumai. Program ini berakhir pada bulan Mei

1972. Program perluasan III dimulai bulan Juni 1977 dengan proyek utama adalah

Beruk-Zamrud. Pada bulan Agustus 1971 ditandatangani Production Sharing

Contract (PSC) / Kontrak Bagi Hasil untuk :

1. C & T  wilayah Coastal plains dan Pekanbaru (Chevron & Texaco KPS

CPP) seluas 21.975 km2

2. Pembaruan perjanjian atas wilayah Kangguru CPI untuk masa 1983-2001

Dalam kontrak bagi hasil tersebut antara lain menetapkan bahwa

Pertamina adalah pengendali manajemen operasional dan yang menyetujui

program kerja dan anggaran tahunan. PT. CPI sebagai kontraktor berkewajiban

melaksanakan kegiatan operasional dan menyediakan keahlian teknis dan

investasi serta biaya operasi. Radio pembagian untuk kontrak bagi hasil yang

disepakati damai saat ini adalah sebesar 88%  untuk pertamina dan 12% untuk PT

CPI ditambah dengan ketentuan khusus lainnya berupa fleksibilitas atau intensif

bagi PT CPI untuk hal-hal tertentu. Pada 11 Maret 1995 PT. CPI menetapkan

suatu sistem manajemen yang disebut organisasi Strategic Business Unit (SBU).

Jika pada sistem lama (Distric Sistem) garis koordinasi manajemen bersifat

sentralistik, dalam SBU garis koordinasi manajemen bersifat desentralistik atau
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otonomisasi. Akhirnya pada 9 Oktober 2001 dua perusahaan besar induk PT. CPI

yaitu Chevron dan Texaco bergabung (merger) menjadi Chevron Texaco. Dan

sejak saat itu manajemen PT. CPI juga ikut berubah dari SBU menjadi Indonesia

Business Unit (IBU). Dan pada 16 Oktober 2005, nama Caltex Pacific Indonesia

berubah menjadi Chevron Pacific Indonesia. Perubahan ini dilakukan untuk lebih

mempertajam fokus kegiatan perusahaan sebagai bagian dari organisasi Chevron

global. Pada saat ini CPI berada di bawah naungan Chevron Indonesia company

(ex. Unocal Indonesia Company), Chevron Makasar Ltd (ex. Unocal Makasar

Ltd,) dan Geothemal Operations.

2.14.2 Visi dan Misi serta Nilai-nilai Dasar PT CPI

PT.CPI memiliki visi, misi dan nilai-nilai pokok perusahaan.

Visi : “Sebagai perusahaan energi Indonesia yang paling dikagumi

karena Karyawan (sumber Daya Manusia), Kemitraan dan Kinerjanya.”

Misi : “Sebagai  mitra usaha BP Migas, PT Chevron Pacific Indonesia

berusaha untuk memberikan nilai tambah secara efektif dengan mencari

dan mengembangkan sumberdaya minyak dan gas bumi untuk

kesejahteraan bangsa Indonesia dan kepentingan pemegang saham.”

Nilai-nilai yang dianut oleh PT Chevron Pacific Indonesia antara lain :

1. Integritas

PT. CPI bersikap jujur, dan selalu berusaha konsisten dengan ucapannya.

2. Kepercayaan

PT. CPI memiliki prinsip saling mempercayai, menghormati, mendukung

dan berusaha mendapatkan kepercayaan diri dari rekan mitra usahanya.

3. Keragaman

PT. CPI belajar menjunjung tinggi ideologi dan budaya dimana PT.

Chevron Pacific Indonesia bekerja dan menghormati perbedaan yang ada.

4. Kemitraan

PT. CPI memiliki tekad konsisten menjadi mitra usaha yang baik bagi

pemerintah, perusahaan lain, pelanggan, masyarakat dan rekan kerja.
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5. Kinerja yang unggul

PT. CPI memliki tekad untuk stay ahead (tetap unggul) dalam setiap hal

yang dilakukan dan berupaya keras untuk terus memperbaiki diri.

6. Tanggung jawab

PT. CPI bertanggung jawab, baik secara orang-perorang maupun sebagai

kelompok untuk setiap hal yang dikerjakan dan tindakan yang dilakukan.

7. Pertumbuhan

PT. CPI menyukai perubahan yang mendukung pembaharuan dan

kemajuan, serta berusaha mencari dan mengejar kesempatan.

8. Perlindungan terhadap Manusia dan Lingkungan

PT. CPI memberikan perlindungan keselamatan kerja dan kesehatan,

baik terhadap manusia maupun lingkungan.

PT. CPI memegang beberapa prinsip sebagai landasan beroperasi yaitu :

1. Kepemimpinan

Berupaya keras untuk menghasilkan kinerja bertaraf dunia dengan sistem

yang tahan uji yaitu Sistem Managemen Operasional Terbaik untuk

mengelola masalah keselamatan kerja, kesehatan dan lingkungan.

2. Keselamatan dan operasi bebas kecelakaan

Membangun, melaksanakan, memelihara, bahkan menarik kembali

peralatan PT. CPI demi menghindari luka-luka maupun kecelakaan.

3. Pemberian saran dan nasehat

Bekerja memegang teguh etika untuk saling membangun dan menyajikan

keahlian teknis untuk membahas hukum serta peraturannya

4. Pemberian jaminan

Menjaga kebijaksanaan perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah.

5. Pemeliharaan sumber daya alam

Memelihara sumber daya perusahaan dan sumber daya alam dengan

berusaha memperbaiki proses dan mengukur peekembangannya.

6. Penjagaan dan pemeliharaan produk.

Bersama dengan seluruh pihak yang terlibat sepanjang masa hidup prosuk

mengelola resiko yang dapat ditimbulkan oleh produk.
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7. Menghindari pencemaran

Secara terus-menerus berusaha memperbaiki prose kegiatan PT. CPI

untuk memperkecil pencemaran dan pembuangan.

8. Pemindahan harta

Mengatur kewajiban serta tanggung jawab terhadap lingkungan hidup

sebelum kegiatan jual-beli harta dilakukan.

9. Menjaga masyarakat

Menjangkau masyarakat dan melibatkan diri didalam musyawarah

terbuka demi membangun rasa saling percaya.

10. Penanganan keadaan darurat

Pencegahan lebih diutamakan, namun selalu siap menghadapi keadaan

darurat, memadamkan setiap kejadian kecelakaan dengan cepat dan tepat.

2.14.3 Lokasi dan Daerah Operasi

Wilayah eksplorasi PT. CPI mencakup 7 wilayah kontrak yang tersebar

di 4 provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Utara dan Aceh dengan luas area

keseluruhan adalah 42.000 km2. Selama kurun waktu 1976-1985, PT. CPI

berhasil menyelesaikan 137 sumur ekplorasi yang terdiri dari 6 sumur di daerah

PT. CPI, 18 sumur di daerah “perjanjian Karya C&T”, 36 sumur di daerah

Coastal Plains Pekanbaru, 7 sumur di daerah Mountain Front Kuantan, 6 sumur

di daerah Langsa, 3 sumur di daerah Jambi dan 1 sumur di daerah Singkarak.

PT. Chevron Pasific Indonesia membagi daerahnya menjadi 6 distrik

yaitu :

1. Distrik Jakarta, untuk memudahkan hubungan dengan pemerintah pusat.

2. Distrik Rumbai, merupakan pusat administrasi untuk wilayah sumatera

3. Distrik Minas, daerah operasi produksi minyak jenis Sumatera Light

Crude (SLC).

4. Distrik Duri merupakan Operasi produksi minyak jenis Heavy Crude/Duri

Crude dengan sistem flooding.

5. Distrik Dumai merupakan penampungan, pelabuhan, pemasaran dan

pengapalan crude oil.
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6. Distrik Bekasap, merupakan daerah eksplorasi minyak.

Blok C&T-CPP diserahkan kepada Pemda Riau dan Pertamina untuk

dikelola sendiri akhir tahun 2002, kemudian kembali menyerahkan

pengelolaan C&T-FMK kepada Pemda Riau akhir tahun 2004.

2.14.4 Struktur Organisasi

Sejak tanggal 11 Maret 1995, PT. Chevron Pacific Indonesia

memberlakukan struktur organisasi baru yakni dari bentuk departemen menjadi

Strategic Bussiness Unit (SBU) yang bersifat tim kerja sehingga dalam

perusahaan seakan-akan ada perusahaan-perusahaan kecil. Dalam SBU ini

dibentuk unit-unit yang beranggotakan orang-orang dengan disiplin ilmu dan

keahlian tertentu. Dengan manajemen sistem SBU ini, otonomi tiap unit menjadi

makin besar (desentralisasi) sehingga diharapkan tercipta sistem kerja yang

efektif. Pada awal 2002, unit pendukung produksi teknis dan unit pengelolaan

lingkungan kerja yang tadinya SBU diganti menjadi Operating Unit (OU) sebagai

akibat mergernya Chevron dan Texaco yang lebih dikenal dengan Indonesian

Business Unit (IBU). Mulai tahun 2005 struktur organisasi PT. Chevron Pacific

Indonesia mulai berubah lagi. Kepemimpian PT. Chevron Pacific Indonesia

dipegang oleh seorang President Director yang berkedudukan di Jakarta.

Sedangkan kepemimpinan di Sumatera dipegang oleh seorang Executive

Managing Director.
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Gambar 2.12 Struktur Organisasi IBU Information Technology

Gambar 2.13 Struktur Organisasi IT Computing Infrastructure
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Dalam unit ini setiap anggota diarahkan pada kerjasama tim sebagai suatu

kelompok kerja. Berikut Struktur Organisasi secara khusus untuk Information

Technology Telecommunication & Network Departement   (IT-TELNET) :

Gambar 2.14 Struktur organisasi IBU IT PT. CPI & IT Telnet

(Sumber : IT- Telnet SATOS)


