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1  PENDAHULUAN 

 

 

Latar Belakang 

 

PT. Metra digital media (mdmedia) merupakan perusahaan yang bergerak 

pada bidang usaha media agency. Perusahaan ini memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi untuk menunjang kegiatan bisnisnya. Portofolio mdmedia 

mencakup pada tiga bidang kelompok yaitu agency, integrated digital media dan 

big data analytic. Pada kelompok agency, mencakup usaha activation, media 

placement, dan creative. Pada kelompok big data analytic mencakup usaha data 

analytic as a business, digital marketing analytic, dan directory services. Pada 

kelompok integrated digital media, mencakup digital out of home, online 

services, dan mobile services.   

Mdmedia yang merupakan anak usaha dari PT. Telekomunikasi indonesia 

tbk.(telkom), dituntut untuk dapat berkontribusi positif kepada lingkungan grup 

perusahaan telkom. Pada tahun ini, perusahaan dituntut untuk mencapai target 

pendapatan (revenue) sebesar satu triliun rupiah. Angka tersebut bukanlah angka 

yang mudah untuk dicapai disaat produk yang selama ini diunggulkan untuk 

menghasilkan revenue yang besar telah mengalami penurunan dari sisi penjualan. 

Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan permintaan (declining 

demand) atas produk-produk tersebut. 

Produk utama yang dihasilkan oleh mdmedia saat ini adalah produk digital 

out of home (DOOH) dan produk buku petunjuk telepon (BPT) atau yang lebih 

dikenal dengan buku kuning (yellowpages). Perusahaan mengalami permasalahan 

saat ini dimana penjualan iklan dari produk yellowpages terus menurun setiap 

tahunnya. Produk yellowpages saat ini banyak ditinggalkan penggunanya. Produk 

yellowpages berupa buku tebal dinilai oleh para pengguna tidak praktis untuk 

dipergunakan. Pengguna saat ini lebih banyak menggunakan mesin pencari google 

maupun teknologi internet lainnya.  

Perusahaan telah melakukan transformasi strategi bisnis khusus untuk 

produk yellowpages ini. Perusahaan memperkenalkan produk yellowpages dalam 

bentuk aplikasi web pada awal tahun 2010 namun produk ini kurang banyak 

berkembang. Pada semester dua tahun 2015 yang lalu, versi baru dari aplikasi 

yellowpages yang berjalan dalam bentuk  aplikasi web dan aplikasi seluler 

(mobile) diluncurkan. Versi baru ini diharapkan menjadi alternatif solusi produk  

baru bagi perusahaan. Jumlah pengguna telepon seluler yang telah menginstall 

aplikasi ini sudah mendekati 50,000 pengguna. Diharapkan dengan adanya 

aplikasi  mobile ini dapat pula menggantikan produk yellowpages versi cetak yang 

kini mulai banyak ditinggalkan penggunanya.  

Para pemasang iklan (advertiser) sangat tertarik untuk memasang iklan 

pada inventori produk ini. Produk ini dinilai mempunyai kekurangan oleh 

pelanggannya.  Produk ini belum dapat melihat tingkat efektifitas kampanye 
pemasaran setiap pemasang iklan. Produk ini belum dapat menyajikan laporan 

dalam bentuk yang terukur. Siapa yang telah melihat atau mengakses iklan yang 

akan ditayangkan? Bagaimana profil pengguna aplikasi mobile yellowpages ini? 

Apakah materi iklan tersebut dilihat oleh orang-orang yang memang memerlukan 

dan tertarik dengan produk atau jasa dari pemasang iklan tersebut? Atau iklan 
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tersebut dinilai telah salah sasaran? Semua pertanyaan-pertanyaan ini belum dapat 

disajikan kepada para calon advertiser. Sehingga banyak para pengiklan yang 

mengurungkan niatnya untuk memasang iklan produknya di inventori ini. Hal ini 

sangat disayangkan mengingat peluang untuk mendapatkan pemasukan baru 

sudah di depan mata namun terlepas kembali hanya karena kurang atau belum 

adanya pengukuran profil pengguna aplikasi selular ini. 

Dalam teori pengukuran (measurement) di dunia iklan, hal ini telah 

menjadi salah satu dari 5 konsideran dalam setiap penyusunan program 

komersialisasi suatu produk dan jasa. Konsideran lainnya yaitu misi (mission), 

uang (money), pesan (message), media, dan ukuran (measurement) itu sendiri 

(Kotler dan Keller 2006). Dengan demikian measurement sudah menjadi 

kebutuhan dasar para advertiser dalam setiap pemasangan materi iklannya. 

Sehingga hal ini telah menjadi kebutuhan dan fitur yang seharusnya ada dari 

setiap inventori ruang iklan pada setiap aplikasi mobile milik mdmedia. 

Dengan adanya kondisi ini, perusahaan harus segera menyiapkan langkah-

langkah perbaikan aplikasi ini. Mengingat peluang dalam pemasaran digital 

khususnya pada aplikasi mobile internet yang bersifat komunitas sangatlah besar. 

Berdasarkan data perkiraan dari emarketer.com yang dapat dilihat pada Tabel 1, 

total pembelanjaan pada media digital diperkirakan naik sebesar dua digit setiap 

tahunya selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019. Pemasang iklan di 

Indonesia pada tahun 2017 diperkirakan  akan membelanjakan iklan sebesar 2.34 

milyar dollar amerika, naik sekitar 65% dibandingkan dengan tahun 2016.  

 

Tabel 1  Belanja iklan dari total media, digital dan mobile internet di Indonesia    

tahun 2013-2019 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total media**  $8.05 $9.82 $11,39 $13.22 $15.20 $17.17 $19.19 

 % perubahan 20.0% 22.0% 16.0% 16.0% 15.0% 13.0% 14.0% 

Digital***  $0.23 $0.46 $0.83 $1.42 $2.34 $3.51 $4.92 

 % perubahan 90.0% 98.0% 80.0% 70.0% 65.0% 50.0% 40.0% 

% dari total 

media 

2.9% 4.7% 7.3% 10.7% 15.4% 20.4% 25.1% 

Mobile 

Internet****  

$0.01 $0.04 $0.13 $0.32 $0.74 $1.49 $2.68 

 % perubahan 200.0% 250.0% 200.0% 150.0% 130.0% 100.0% 80.0% 

% dari digital  5.3% 9.3% 15.5% 22.8% 31.8% 42.3% 54.4% 

% dari total 

media 

0.2% 0.4% 1.1% 2.4% 4.9% 8.7% 13.7% 

Catatan:  Angka disajikan dalam satuan milyar dengan Nilai kurs 1 USD=Rp 11.849.90  

              **        Termasuk iklan digital (desktop/laptop dan mobile), direktori, majalah,  

                          Koran, outdoor, radio dan TV. 

              ***      Desktop, laptop, telepon genggam, tablet, sms, mms, pesan p2p 

              ****    Display (Banners, video, richmedia), search, tablet namun diluar  

                          SMS, MMS, dan pesan p2p. 
Sumber : www.emarketer.com 

 

Menariknya, khusus pada iklan mobile terjadi kenaikan 3 digit, yang 

diperkirakan sebesar 130% pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 

2016. Angka ini senilai dengan 0.32 milyar dolar amerika dan sebanding dengan 

2.4% dari perkiraan keseluruhan pembelanjaan iklan pada media iklan pada tahun 
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2016. Berdasarkan akhir dari data perkiraan eMarketer.com, pada tahun 2019, 

mayoritas dari pembelanjaan iklan digital akan beralih ke iklan mobile. 

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat dilihat pembelanjaan iklan digital 

pada mobile akan tetap berada pada iklan kategori display, listing yang berbayar, 

dan classifieds. Ketiga kategori pada tahun 2017 diperkirakan  akan meningkat 

dengan angka yang hampir berdekatan. Kategori display pada tahun 2017 

diperkirakan senilai 1,236 juta dolar Amerika, meningkat sebesar 64.4% 

dibanding pada tahun 2016.  Pada kategori listing yang berbayar atau pencarian 

(search) pada tahun 2017 diperkirakan senilai 1058.1 juta dolar amerika, 

meningkat sebesar 65.7% dibanding pada tahun 2016. Kategori classifields pada 

tahun 2017 diperkirakan senilai 46.8 juta dolar amerika,  meningkat sebesar 

65.0% dibanding pada tahun 2016. 

 

Tabel 2  Belanja iklan digital di Indonesia tahun 2013-2019 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Display** (juta) $140.5 $258.7 $450.

7 

$751.9 $1,236 $1,854 $2,580 

--- % perubahan 83.9% 84.1% 74.2% 66.9% 64.4% 50.0% 39.2% 

---% dari total 60.0% 55.8% 54.0% 53.0% 52.8% 52.8% 52.5% 

Search*** 

(juta) 

$89.0 $195.7 $367.

2 

$638.4 $1.058.

1 

$1.587.

1 

$2.236.

7 

--- % perubahan 100.6

% 

119.9

% 

87.7% 73.9% 65.7% 50.0% 40.9% 

---% dari total 38.0% 42.2% 44.0% 45.0% 45.2% 45.2% 45.5% 

Classifields(juta

) 

$4.7 $9.3 $16.7 $28.4 $46.8 $70.2 $98.3 

--- % perubahan 90.0% 98.0% 80.0% 70.0% 65.0% 50.0% 40.0% 

---% dari total 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 

Total (juta) $234.2 $463.6 $834.

5 

$1.418.

7 

$2.340.

9 

$3.511.

5 

$4.915.

9 

--- % perubahan 90.0% 98.0% 80.0% 70.0% 65.0% 50.0% 40.0% 

Catatan: Angka disajikan dalam satuan juta dengan Nilai kurs 1 USD = Rp 11.849.90 

              Termasuk iklan digital (desktop/laptop dan mobile), tablet, dan semua alat yang  

               terkoneksi internet. 

              **    Display (Banners, video, rich media), termasuk video digital yang diputar  

                      sebelum, pada saat, dan setelah suatu content video. 

             ***   Listing yang berbayar, link teks, dan inklusif yang berbayar. 
 Sumber : www.emarketer.com 

 

Selanjutnya dari sisi teknologi aplikasi yang berbasis online maupun 

mobile, aktifitas pengguna kini menjadi bagian penting dari salah satu data 

produksi yang dapat digunakan untuk menganalisa kebutuhan maupun perilaku 

para pengguna aplikasi tersebut. Aktifitas analisa ini tentunya dilakukan secara 

nyata (real time). Pencatatan aktifitas ini dimulai dengan mengumpulkan setiap 

aktifitas pengguna terkait dengan aktifitas login dan logout, pencarian suatu kata 

atau kalimat (keywords), kunjungan halaman, klik, berbagi konten (shares 

content), penilaian (rating), pemberian komentar (comments) dan lainnya.  

Selanjutnya semua data ini akan dikumpulkan dan diproses dalam suatu 

basis data dengan volume yang sangat besar dan dilakukan secara simultan. 

Teknologi terkini yang dapat menangani proses pengolahan data dengan model ini  



4 
 

 
 

 

dikenal dengan teknologi event stream processing. Pada teknologi ini aktifitas-

aktifitas pengguna di analogikan sebagai suatu aliran aktifitas (event) yang selalu 

mengalir pada suatu pipa sistem. Aliran aktifitas aplikasi yellowpages saat ini 

belum dilakukan pencatatan ke dalam suatu basis data. Aktifitas hanya dicatatkan 

dalam suatu memori sementara yang akan dihapus seiring dengan bertambahnya 

kebutuhan media penyimpanan lain.    

Dari adanya permasalahan terkait dengan penurunan pendapatan 

perusahaan, kebutuhan pengembangan fitur produk yellowpages versi mobile, 

perkembangan dunia pemasaran digital, dan teknologi yang ada, diharapkan hasil 

dari penelitian ini dapat menjadi daya tarik para pengiklan untuk pengiklankan 

produknya di inventori ini. Sehingga produk ini dapat menjadi alternatif solusi 

pemasukan baru bagi perusahaan untuk membantu pencapaian target tahun ini 

maupun pada tahun-tahun mendatang. 

 

Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana desain pengembangan fitur produk yellowpages versi mobile 

dibangun?  

2. Bagaimana prototype pengembangan fitur dibangun untuk dapat menganalisa 

perilaku pengguna dengan pendekatan model event stream processing dapat 

mendukung strategi segmentasi, target, dan posisi dari produk yellowpages 

versi mobile? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan melakukan perancangan arsitektur design infrastruktur prototype 

solusi fitur produk dengan model event stream  processing yang dapat mendukung 

strategi segmentasi, target dan posisi produk yellowpages versi mobile.  

 

Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

masukan dalam pengembangan bisnis dengan peningkatan fitur produk 

sebagai solusi pendapatan perusahaan. 

2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan 

pemahaman tentang teknologi sebagai solusi pengembangan produk hingga 

untuk penelitian lanjutan.  

3. Bagi masyarakat umum khususnya pelaku bisnis aplikasi online maupun 

aplikasi mobile, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan solusi teknologi 

alterntatif yang dapat meningkatkan nilai (value) dari produk aplikasi online 

maupun aplikasi yang berbasiskan mobile yang telah ada sebelumnya. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

 

Pelaksanaan penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut: 

1. Pembuatan rancangan desain prototype arsitektur desain infrastruktur solusi 

pengembangan fitur produk dengan teknologi event stream processing 

2. Pembuatan prototype infrastruktur pada integrasi event stream  processing 

dengan platform dengan kode sumber bebas (open source platform) berupa  

aplikasi mobile dengan ionic, apache kafka, apache storm dan apache 

cassandra. 

3. Pembuatan rancangan data yang bersumber dari aktifitas pengguna pada 

fungsi pemilihan menu kategori. 

 

 

2   TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Kerangka Teoritis 

 

Pengembangan Sistem 

 Pada pengembangan sistem informasi khususnya pada perangkat lunak, 

saat ini dikenal dengan nama software development life cycle. Menurut Sukamto 

dan Shalahuddin (2014), software development life cycle adalah proses 

pengembangan atau perubahan suatu sistem aplikasi dengan bantuan model-model 

dan metodologi praktek terbaik (best practice) yang telah ada sebelumnya. 

Pengembangan dan perubahan sistem aplikasi ini secara garis besar dilalui 

melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan tahap inisiasi (initiation), tahap 

pengembangan konsep sistem (system concept development), tahap perencanaan 

(planning), tahap analisa kebutuhan  (requirementanalysis), tahap desain (design), 

tahap pengembangan (development), tahap integrasi dan pengujian (integration 

and test), tahap implementasi (implementation), tahap operasi dan pemeliharaan 

(operation and maintenance) hingga tahap disposisi (disposition) dimana pada 

semua  ini dapat disesuaikan dengan kondisi pengguna maupun pelanggan 

(Sukamto dan Shalahuddin 2014).  

 

Prototipe 

Software development life cycle mempunyai beberapa model terapan 

tahapan proses. Tahapan proses yang cukup dikenal luas berupa model prototipe 

(prototyping). Pada model ini dapat menjembatani celah antara ketidahpahaman 

pelanggan atas hal-hal yang bersifat teknis yang pada akhirnya dapat memperjelas 

spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada pengembang perangkat 

lunak (Sukamto dan Shalahuddin 2014). 

Model ini dimulai dengan tahapan mengumpulkan semua kebutuhan 

pelanggan atas aplikasi perangkat lunak yang akan dibangun. Selanjutnya 
dilakukan pembuatan tampilan prototype dari aplikasi perangkat lunak tersebut 

sehingga pelanggan dapat mengerti secara visual atas apa yang sebenarnya akan 

dikembangkan. Kemudian pelanggan akan melakukan evaluasi atas hasil 

prototype hingga spesifikasi dan kebutuhan pelanggan telah sesuai (Sukamto dan 

Shalahuddin 2014). Dimana hasil prototipe ini bukan merupakan aplikasi secara 
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