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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi saat ini telah semakin pesat

perkembangannya dan sangat dibutuhkan di setiap sektor kehidupan. Salah

satunya yaitu berkembangnya telepon dan internet sebagai media komunikasi

jaringan yang terhubung keseluruh dunia. Kehadiran telepon dan internet telah

membawa banyak perubahan di segala bidang serta menjadi suatu media untuk

dapat menunjang kepentingan perusahaan. Tidak hanya dalam ruang lingkup

bisnis, kehadiran telepon dan internet juga sangat signifikan dalam menyediakan

informasi sekaligus sebagai media komunikasi di lingkungan komplek perumahan

milik PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI). Berbagai hal mulai dari

komunikasi, hiburan, transaksi online hingga proses belajar jarak jauh pun dapat

dilakukan hanya terhubung melalui internet. Kecenderungan ini membawa pada

suatu kenyataan bahwa telepon dan internet telah menjadi suatu kebutuhan bukan

hanya sebagai media pendukung operasional perusahaan.

PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) merupakan perusahan besar

berskala internasional di bidang produksi dan explorasi minyak yang mencakup 7

wilayah kontrak tersebar di 4 provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Utara dan

Aceh. Untuk saat ini terdapat 2150 rumah yang tersebar di wilayah Riau di 4

Distrik yaitu Rumbai, Minas, Duri dan Dumai. Jumlah pelanggan yang

berlangganan internet sejumlah 1434 user. Menanggapi kebutuhan tersebut, pihak

PT. CPI telah membangun teknologi baru yang di implementasikan sebagai solusi

terbaik untuk telepon dan akses internet bagi pelanggan yang berada di area PT.

CPI. Sistem teknologi internet akses yang dibangun adalah Asymmetic Digital

Subscriber Line (ADSL) dimana komunikasi terdapat pada jaringan kabel telepon

yang telah ada. Dengan banyaknya jumlah user yang tersebar di wilayah area PT.

CPI wilayah Riau tersebut maka diperlukan kemudahan dalam mengelola

pelayanan telepon dan internet pada area camp PT. CPI.
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Dengan menggunakan pesawat telepon sering terjadi antrian pada saluran

telepon, sehingga membuat user harus menunggu untuk memberikan informasi

layanan kepada Admin Helpdesk. Tidak bisa dipungkiri terkadang butuh waktu

lama untuk mengelola data dan informasi pelayanan yang masuk agar

menghasilkan informasi serta  laporan yang sesuai dengan kebutuhan. Banyak

permasalahan yang timbul ketika terjadi kesalahan dalam pencatatan informasi

dan pengelolaan data pelayanan telepon dan internet. Hal tersebut merupakan

suatu kebutuhan yang sangat penting ketika pihak Technical Assistant IT PT. CPI

meminta laporan aktivitas penggunaan fasilitas layanan telepon dan internet.

Selain itu, dengan banyaknya jumlah pelanggan yang tersebar di area

camp PT. CPI diperlukan kemudahan dalam mengelola data untuk mengetahui

informasi jaringan RK (Rumah Kabel) ketika terjadi masalah pada telepon

pelanggan. Selama ini untuk mengetahui lokasi jaringan rumah kabel yang

mengalami masalah dilakukan secara manual. Ketika ada laporan gangguan

telepon dari pelanggan camp kepada pihak Helpdesk bahwa pesawat teleponnya

dan fasilitas Internet tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, maka akan

dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada MDF (Main Distribution Frame) dan

Telephone System PABX (Private Automatic Branch Exchange). Bila setelah

dicek ternyata memang terjadi gangguan pada jaringan rumah kabel maka Teknisi

segera meninjau lokasi rumah kabel dan memeriksa line telepon yang berada

dalam rumah kabel sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengetahui

dan memeriksa line kerusakan telepon dengan cara mengurutkannya satu persatu.

Jika teknisi sudah mengetahui letak nomor telepon pelanggan yang berada dalam

rumah kabel bisa dipastikan perbaikan akan lebih cepat.

Sistem Informasi yang akan dirancang adalah sebuah Sistem Informasi

layanan Telepon dan Internet berbasis Web untuk mendukung pelayanan fasilitas

telepon dan internet pada area camp PT CPI. Sistem ini nantinya memudahkan

bagian Helpdesk dalam mengelola pelayanan telepon dan internet area camp

PT.CPI seperti layanan pemasangan baru, problem internet, pemindahan,

pemutusan dan pembuatan laporan. Helpdesk juga dapat mencari dan mengetahui

informasi kabel jaringan rumah kabel pelanggan ketika terjadi gangguan jaringan
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pesawat telepon dan fasilitas Internet. Dengan mengetahui informasi jaringan

rumah kabel pelanggan, maka dapat diketahui lokasi rumah kabel berada serta line

telepon pelanggan berupa kabel primer dan sekunder yang mengalami masalah

sehingga mengurangi waktu bagi Teknisi untuk meninjau lokasi dan melakukan

pemeriksaan. Sistem ini nantinya akan memudahkan Helpdesk dalam pembuatan

Laporan penggunaan layanan fasilitas Telepon dan Internet yang nantinya akan

diberikan kepada Technical Assistant IT. Selain itu, Koordinator yang berada di

distrik lain dapat melihat kedalam sistem permintaan layanan pelanggan yang

masuk dan mencetak Tiket pelayanan sebagai Work Order (WO) kepada teknisi.

Pelanggan diberi akses kedalam sistem untuk mengirim permintaan informasi

layanan yang ingin dilakukan kepada pihak Helpdesk.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dilakukan penelitian untuk tugas

akhir mengenai “Sistem Informasi Layanan Telepon dan Internet Berbasis Web

(Studi Kasus : Camp PT. Chevron Pasific Indonesia Wilayah Riau)“.

1.2 Perumusan Masalah

Dari permasalahan diatas dapat dirumuskan yaitu bagaimana Membangun

Sistem Informasi Layanan Telepon dan Internet Berbasis Web pada area

Camp PT. Chevron Pasific Indonesia.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah :

1. Membangun sistem informasi layanan telepon dan internet berbasis web

menggunakan PHP dan database MySQL serta analisa dan perancangan

yang digunakan adalah Object Oriented Analysis and Design (OOAD)

2. Objek layanan telepon dan internet yang diteliti adalah area perumahan

PT.CPI wilayah Riau dengan 4 distrik yaitu Rumbai, Minas, Duri, dan

Dumai.

3. Layanan internet meliputi layanan pemasangan, pemindahan, pemutusan,

dan problem sedangkan pengelolaan data layanan Telepon adalah problem

Rumah Kabel (RK)
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4. User yang diberi akses kedalam sistem yaitu Admin Helpdesk,

Koordinator, Pimpinan dan Pelanggan camp

5. Pelanggan camp diberi akses kedalam sistem untuk mengirim pesan

informasi layanan kepada Admin Helpdesk

6. Layanan telepon dan internet khusus bagi pegawai yang tinggal di area

perumahan PT. CPI

7. Lokasi pemetaan perumahan untuk wilayah distrik Rumbai dan Minas

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan merancang sistem informasi layanan telepon dan internet

berbasis Web.

2. Menyediakan informasi pelayanan serta pengelolaan layanan telepon dan

internet yang lebih baik.

3. Mengurangi waktu dan tenaga bagi teknisi dalam pengerjaan layanan

telepon dan internet.

4. Mengurangi kesalahan Helpdesk dalam pencatatan informasi permintaan

pelayanan pelanggan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Mempermudah Helpdesk mengelola layanan telepon dan internet

2. Mempermudah Helpdesk mencari data Rumah Kabel yang mengalami

gangguan ketika jaringan telepon dan internet mengalami masalah.

3. Mempermudah Kordinator untuk melihat informasi permintaan layanan

pelanggan laporan yang masuk dan mencetak laporan sebagai tiket atau

surat tugas (Work Order) yang nantinya akan diberikan kepada teknisi

4. Mempercepat waktu teknisi dalam pengerjaan masalah pada gangguan

jaringan telepon dan internet



5

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami hasil penelitian tugas akhir, maka

dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh.

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan teori-teori yang mendukung dalam melakukan

analisa yang akan ditemui selama penelitian tugas akhir dan tinjauan

umum perusahaan.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini akan membahas metodologi atau urutan, tata cara dan langkah-

langkah penelitian dari tahap persiapan hingga implementasi sistem.

BAB IV Analisa dan Perancangan

Bab ini membahas tentang analisa sistem yang berjalan, sistem yang

diusulkan, metode perancangan dan hasil perancangan database dan

interface yang merupakan terjemahan kebutuhan perangkat lunak.

BAB V Implementasi dan Pengujian

Bab ini menjelaskan tentang penerjemahan perancangan berdasarkan

hasil analisis ke dalam suatu bahasa pemrograman. Setelah

implementasi selesai selanjutnya dilakukan pengujian sistem dengan

metode pengujian Blackbox dan User Acceptance Test (UAT)

BAB VI Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang berisi mengenai

kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil penelitian dan saran-saran

untuk pengembangan sistem lebih lanjut.


