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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan Negara yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang 

mengalami peningkatan setiap tahun. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan 

berpengaruh pada perkembangan suatu wilayah. Ada beberapa perancangan dan 

perencanaan yang memperhatikan tingkat pertumbuhan penduduk, seperti bidang 

ekonomi, bidang teknologi dan bidang yang lainnya. Tingkat pertumbuhan penduduk di 

pedesaan dengan perkotaan tentu berbeda. Bukan hanya penduduk, tetapi dari segi 

aktivitas dan fasilitas pun jauh berbeda. Salah satu wilayah yang menjadi Ibu Kota 

Provinsi dan memiliki tingkat pertumbuhan penduduk setiap tahun mengalami 

peningkatan adalah Kota Mataram. Pertumbuhan penduduk lima tahun terakhir Kota 

Mataram mengalami peningkatan yang signifikan, dilihat dari Badan Pusat Statistik 

Kota Mataram yang tergambar Mataram Dalam Angka 2016. 

Kota Mataram adalah Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berfungsi 

sebagai pusat pemerintahan. Selain itu, Kota Mataram juga berfungsi sebagai pusat 

pendidikan dan bisnis. Kota Mataram memiliki beberapa potensi yang dapat di 

kembangkan, seperti kawasan pariwisata, perdagangan dan jasa. Untuk menunjang 

kelancaran aktivitas tersebut, dibutuhkan teknologi yang memadai. Teknologi yang 

berkembang dalam kehidupan masyarakat dan perkembangannya begitu cepat yaitu 

teknologi seluler. Salah satu teknologi seluler yang paling banyak digunakan adalah 

Mobile Phone. 

Mobile Phone merupakan alat komunikasi jarak jauh yang terhubung melalui 

jaringan yang disebut Base Transceiver Station (BTS). BTS berfungsi sebagai 

penghubung jaringan satu dengan yang lain, agar pengguna seluler dapat 

berkomunikasi. Teknologi Mobile Phone telah memberikan banyak kemudahan dan 

manfaat dalam kehidupan dan aktivitas masyarakat, sehingga pengguna seluler juga 

mengalami peningkatan. Peningkatan pengguna seluler akan berpengaruh terhadap 

kebutuhan komponen penunjangnya, seperti Base Transceiver Station. Pengguna seluler 
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yang semakin meningkat, menyebabkan peningkatan kebutuhan BTS yang melayani 

pengguna seluler pada suatu tempat atau wilayah. 

Peningkatan pengguna seluler dan kebutuhan BTS dipengaruhi oleh pertumbuhan 

penduduk suatu tempat. Untuk mengantisipasi peningkatan pelanggan seluler di Kota 

Mataram sampai tahun 2020, maka dilakukan peramalan atau proyeksi jumlah 

pertumbuhan penduduk Kota Mataram dengan menggunakan data pertumbuhan 

penduduk pada tahun sebelumnya. Sehingga peningkatan pelanggan seluler dimasa 

mendatang dapat diproyeksikan. Bukan hanya pelanggan seluler, tetapi kebutuhan BTS 

yang mampu melayani pelanggan seluler pun dapat diproyeksikan. Proyeksi dilakukan 

untuk mengambil kebijakan dan solusi yang efektif dan efisien apabila terjadi 

peningkatan dimasa mendatang.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang diangkat yaitu : 

1. Berapa proyeksi jumlah pertumbuhan penduduk Kota Mataram per kecamatan 

sampai dengan tahun 2020? 

2. Berapa proyeksi jumlah pelanggan seluler per kecamatan di Kota Mataram 

berdasarkan proyeksi jumlah pertumbuhan penduduk per kecamatan di Kota 

Mataram sampai dengan tahun 2020? 

3. Berapa proyeksi jumlah kebutuhan Base Transceiver Station (BTS) 

telekomunikasi seluler per kecamatan di Kota Mataram berdasarkan proyeksi 

pelanggan seluler per kecamatan di Kota Mataram sampai tahun 2020? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah :  

1. Proyeksi jumlah pertumbuhan penduduk Kota Mataram per kecamatan sampai 

dengan tahun 2020, menggunakan rumus geometris dengan data pertumbuhan 

penduduk lima tahun terakhir yaitu tahun 2011 sampai tahun 2015. 

2. Proyeksi jumlah pelanggan seluler per kecamatan di Kota Mataram 

menggunakan proyeksi jumlah pertumbuhan penduduk per kecamatan Kota 

Mataram sampai dengan tahun 2020. Pada perhitungan pelanggan seluler tidak 

membedakan pelanggan masing-masing operator, karena mencari pelanggan 

seluler secara keseluruhan per kecamatan di kota Mataram. Adapun parameter 
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terkait dalam proyeksi ini adalah pertumbuhan penduduk dan teledensitas 

seluler. 

3. Proyeksi jumlah kebutuhan BTS 3G per kecamatan di Kota Mataram 

menggunakan proyeksi jumlah pelanggan seluler per kecamatan di kota mataram 

sampai dengan tahun 2020. Pada pembahasan ini tidak membahas pembelahan 

sel, tidak membedakan BTS masing-masing operator dan hanya layanan suara. 

Adapun parameter terkait perhitungan ini adalah konfigurasi antena, kebutuhan 

trafik, lama pembicaraan, dan grade of service (GOS).  

 

1.4 Tujuan Penelitian   

Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui proyeksi jumlah pertumbuhan penduduk per kecamatan di 

Kota Mataram sampai dengan tahun 2020. 

2. Untuk mengetahui proyeksi jumlah pelanggan seluler berdasarkan proyeksi 

pertumbuhan penduduk di Kota Mataram sampai dengan tahun 2020. 

3. Untuk mengetahui proyeksi jumlah kebutuhan Base Transceiver Station (BTS) 

berdasarkan proyeksi jumlah pelanggan seluler di Kota Mataram sampai tahun 

dengan 2020. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penyusunan Tugas Akhir  ini sebagai berikut : 

1. Sebagai langkah awal pemerintah kota Mataram dan masing-masing penyedia 

jasa layanan telekomunikasi untuk membuat kebijakan dan peraturan berkaitan 

dengan peralatan penunjang telekomunikasi yang memperhatikan lokasi, 

keindahan, keselamatan dan kesehatan sesuai dengan peraturan daerah Kota 

Mataram. 

2. Sebagai pertimbangan dalam merencanakan akses penunjang telekomunikasi 

menjadi lebih baik untuk kelancaran berkomunikasi di tengah-tengah Kota 

Mataram sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pusat 

pemerintahan di tahun 2020. 
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1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini disesuai dengan peraturan penulisan 

Tugas Akhir sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang uraian latar belakang,   

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penelitian. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisi pembahasan tentang teori-teori 

peramalan, statistik, Global Sistem For Mobile Communication (GSM), 

Base Transceiver Station (BTS), trafik pelanggan, pelanggan seluler, 

penduduk  dan teori-teori terkait dengan penyelesaian rumusan masalah. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN. Bab ini berisi perancangan penelitian, 

lokasi penelitian, waktu penelitian, alat penelitian, data penelitian, teknik 

pengumpulan data, tahapan penelitian, dan prosedur penelitian, untuk  

menyelesaikan rumusan masalah yang telah diangkat.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisi hasil dan pembahasan 

rumusan masalah, serta analisa hasil penelitian yang dilakukan tentang 

analisa statistik peramalan jumlah pelanggan seluler dan kebutuhan Base 

Transceiver Station (BTS) di Kota Mataram sampai dengan tahun 2020.  

BAB  V : KESIMPULAN. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil yang diperoleh 

pada penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk peneliti yang 

selanjutnya, sehingga penelitian berikutnya mendapatkan hasil lebih baik. 


