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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Telkom Group adalah satu-satunya BUMN telekomunikasi serta 

penyelenggara layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. Telkom 

Group melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia dengan rangkaian lengkap 

layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel tidak bergerak 

dan telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi seluler, layanan jaringan dan 

interkoneksi serta layanan internet dan komunikasi data. Telkom Group juga 

menyediakan berbagai layanan di bidang informasi, media dan edutainment, 

termasuk cloud-based and server-based managed services, layanan e-Payment dan 

IT enabler, e-Commerce dan layanan portal lainnya.  

Telkom melakukan sebuah terobosan dimana Telkom Speedy menjadi 

unggulan dibidang jasa akses Internet. Speedy adalah layanan akses internet 

endto-end  berkecepatan tinggi yang berbasis teknologi akses  Asymmetric Digital 

Subsciber Line (ADSL), yang memungkinkan terjadinya komunikasi data suara 

secara bersamaan (simultan) melalui satu saluran  biasa (pada media jaringan 

akses kabel tembaga). 

Dalam penanganan proses instalasi pasang baru speedy yang terjadi di 

kantor PT.Telkom Indonesia wilayah Pangkalpinang perlu diperhatikan lebih 

khusus karena berkaitan dengan modal, keuntungan, kerugian dan harus 

digunakan secara efisien agar dapat memenuhi sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan oleh para pelanggan dan para karyawan untuk bekerja dengan baik 

dan benar. Informasi - informasi pada proses instalasi pasang baru speedy harus 

terjaga dengan baik untuk meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang mungkin 

terjadi yang dapat merugikan perusahaan sendiri maupun perusahaan yang 

bekerjasama baik secara materi maupun non-materi. 
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Oleh karena itu, sistem komputerisasi sangat dibutuhkan untuk PT.Telkom 

Indonesia wilayah Pangkalpinang dalam melakukan pengolahan data proses 

instalasi pasang baru speedy yang sedang berjalan. Sehingga pengendalian dapat 

dilakukan dengan mudah dan data yang ada menjadi lebih akurat . Dengan 

demikian diharapkan PT.Telkom Indonesia dapat lebih maju lagi dan dapat 

mencapai tujuannya. 

 

1.2   Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka dapat 

diidentifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Pendataan modem  masih menggunakan buku besar. 

2. Tidak adanya berita acara / tanda terima dalam  penyerahan modem untuk 

pasang baru. 

3. Tidak adanya berita acara / tanda terima dalam  pengembalian bila modem 

rusak untuk pasang baru. 

4. Keamanan informasi tidak terjamin seperti data itu hilang. 

 

1.3  Tujuan 

Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah : 

1.  Agar tidak adanya kesalahan pengolahan data dalam pelaksanaan instalasi 

pasang baru  dan instalasi berjalan awal dan sesudah tepat waktu 

2. Membantu PT.Telkom Indonesia untuk meningkatkan efektifitas dalam 

melakukan pengolahan data – data instalasi pasang baru yang dihasilkan 

dengan memperkecil kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang akan terjadi. 

3. Agar keamanan informasi PT.Telkom Indonesia dapat terjamin 
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1.4  Sistematika Penulisan 

Secara garis besar tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab dan beberapa 

lampiran. Adapun setiap bab dan sub-sub bab yang terdiri dari : 

 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas Latar Belakang , Identifikasi Masalah, 

Tujuan, dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Pada Bab ini penulis menguraikan sekilas tentang Konsep Dasar 

Sistem, Konsep Dasar Informasi, Pengertian Analisa 

Berorientasi Objek, dan Perancangan Berorientasi Objek. 

  

BAB III: TINJAUAN ORGANISASI 

Bab ini berisikan tentang Profil PT.Telkom Indonesia, Kegiatan 

PT.Telkom Indonesia, Struktur Organisasi PT.Telkom 

Indonesia, Tujuan dan fungsi PT.Telkom Indonesia, dan  serta 

visi dan misi PT.Telkom Indonesia. 

 

BAB IV: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi Proses Bisnis, Activity Diagram, Analisa 

Keluaran, Analisa Masukan, Identifikasi Kebutuhan, Use Case 

Diagram, Deskripsi Use Case, ERD (Entity Relationship 

Diagram), Transformasi ERD ke LRS, LRS (Logical Record 

Structure), Tabel, dan Spesifikasi Basis Data. 

 

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan kesimpulan dan saran penulisan kerja Praktek. 

 

 


