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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi sekarang ini, telekomunikasi memegang peranan yang 

sangat penting dan strategis dalam kehidupan manusia. Melalui teknologi komunikasi 

manusia dapat saling tukar menukar informasi dari jarak jauh dengan waktu yang relative 

cepat dan efisien. Dengan perkembangan teknologi yang pesat dan sadar akan 

pentingnya mendapatkan informasi membuat banyak orang tertarik untuk menggunakan 

internet sebagai alternative untuk dapat mengakses informasi melakukan aktivitas 

komunikasi dengan menggunakan internet. Seiring dengan perubahan gaya hidup 

masyarakat sekarang ini, masyarakat membutuhkan akses informasi yang beragam, 

mudah, cepat dan handal. 

Merupakan peluang sekaligus tantangan bagi operator layanan telekomunikasi 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Pesatnya perkembangan teknologi 

akses jaringan dan teknologi yang berbasis internet memungkinkan bagi operator 

layanan untuk dapat menyediakan layanan yang beragam (multi service)  

PT. TELKOM AKSES STO MUARA KARANG JAKARTA UTARA adalah 

Penyedia layanan yang berkaitan dengan penyediaan layanan data (Internet), video 

(IPTV), dan suara (VoIP) dalam satu jaringan akses atau dikenal dengan layanan Triple – 

Play.  

Fiber To The Home sangat rentan terharap gangguan yang dapat mengakibatkan 

internet menjadi lebih lambat bahkan terputus koneksi. Penanganan terhadap gangguan 

harus cepat diatasi supaya para konsumen tidak mengeluh dan merasa puas. Oleh 

karena itu, penulis dibantu oleh teknisi untuk melakukan penanganan gangguan yang 

terjadi pada Fiber To The Home. Mengacu pada penelitian yang ditulis oleh Dhian Ulfa 

Safitri , Rizal Munadi , Hubbul Walidainy dengan judul Analisis Kualitas Jaringan Akses 

Indihome untuk Teknologi GPON dan MSAN di STO Darussalam yang membahas hanya 

sebatas analisa kualitas yang ada di STO Darussalam dengan Teknologi GPON dan 

MSAN namun ,tidak membahas tentang penanganan gangguan. Pada penelitian ini akan 

dibahas tidak hanya kualitas tetapi ditambahkan dengan Implementasi penanganan 

gangguan Fiber To The Home di Wilayah Jl. Tanah Pasir Jakarta Utara. 

Dengan ini Penulis akan membuat Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi 

Penanganan gangguan Fiber To The Home di WILAYAH Jl. Tanah Pasir Jakarta 

Utara” Dengan Implementasi yang penulis buat ini, saya berharap implementasi ini dapat 
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membantu para pengguna Fiber To The Home dalam hal memperbaiki secara 

langsung, memberikan informasi terkait jenis jenis gangguan yang  terjadi , memberikan 

informasi terkait cara mengidentifikasikan gangguan yang terjadi pada Fiber To The 

Home di Wilayah Jl Tanah Pasir Jakarta Utara. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah : 

1. Apakah jenis jenis gangguan pada Fiber To The Home di Wilayah Jl Tanah 

Pasir Jakarta Utara? 

2. Bagaimana cara mengetahui gangguan yang terjadi pada Fiber To The 

Home di Wilayah Jl Tanah Pasir Jakarta Utara? 

3. Bagaimana cara mengatasi gangguan yang terjadi pada Fiber To The Home 

di Wilayah Jl Tanah Pasir Jakarta Utara? 

1.3 Tujuan Penulisan 

 Adapun yang akan di bahas : 

1. Mengetahui Jenis – Jenis Gangguan yang terjadi pada Fiber To The Home 

di Wilayah Jl Tanah Pasir Jakarta Utara 

2. Menentukan bagaimana cara  mengetahui Gangguan yang terjadi pada 

Fiber To The Home di Wilayah Jl Tanah Pasir Jakarta Utara 

3. Menentukan bagaimana cara mengatasi Gangguan yang terjadi pada Fiber 

To The Home di Wilayah Jl Tanah Pasir Jakarta Utara 

1.4 Manfaat Penulisan 

 Adapun manfaaat yang akan di bahas : 

1. Memberikan informasi Jenis - Jenis Gangguan yang terjadi pada Fiber To 

The Home di Wilayah Jl Tanah Pasir Jakarta Utara   

2. Memberikan informasi cara mengetahui Gangguan yang terdapat pada Fiber 

To The Home di Wilayah Jl Tanah Pasir Jakarta Utara 

3. Memberikan Informasi cara  mengatasi Gangguan yang terjadi pada Fiber 

To The Home di Wilayah Jl Tanah Pasir Jakarta Utara 

1.5 Batasan Masalah 

1. Saya hanya membahas Jenis - Jenis Gangguan yang terjadi pada Fiber To 

The Home di wilayah Jl Tanah Pasir Jakarta Utara 
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2. Saya hanya membahas Gangguan yang terjadi pada Fiber To The home 

dari tiang ODP sampai ke ONT di Wilayah Jl Tanah Pasir Jakarta Utara 

3. Saya hanya membahas cara mengatasi Gangguan yang terjadi pada Fiber 

To The Home di Wilayah Jl Tanah Pasir Jakarta Utara 

1.6 Metode Penlitian 

Metode yang digunakan selama melakukan studi kasus hingga penulisan laporan 

ini , antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Field Research Metode ini dilakukan dengan cara mengamati objek 

langsung yang diteliti , yaitu dengan cara interview dan observasi. 

2. Wawancara Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan informasi dengan 

cara bertanya langsung  kepada responden pada saat survey ke lokasi 

untuk dijadikan informasi proyek akhir. 

3. Jurnal Pada tahap ini akan dilakukan pengamatan terkait dengan data yang  

dibutuhkan untuk proyek akhir. 

4. Observasi Pada tahap ini akan dilakukan perbandingan, penyocokan dan 

penyimpulan data yang ada dengan analisa proyek ahir. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Secara umum sistematika penulisan proyek ahkir ini terdiri dari atas bab – bab 

dengan metode penyampaian sebagai berikut : 

1. BAB I  Pendahuluan  

Bab ini terdiri dari latar belakang , rumusan masalah , tujuan penulisan , 

manfaat penulisan , batasan masalah ,metode penulisan , dan sistematika 

penulisan. 

2. BAB II Dasar Teori 

Dalam bab ini berisi teori – teori  penunjangan yang dijadikan landasan dan 

rujukan dalam proses pembuatan proyek akhir ini. 

3. BAB III  Persiapan dan Proses pengambilan data  

Pada bab ini berisikan tentang persiapan perangkat yang digunakan untuk 

proses pengambilan Data-data yang ada di lapangan. 
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4. BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Hasil dan Pembahasan Pada bab ini merupakan pembahasan hasil dan 

pembahasan yang telah di dapat dari proses pengambilan data yang ada di 

lapangan 

5. BAB V Penutup 

Kesimpulan Bab ini beriskan mengenai kesimpulan dan saran – saran dari 

penulisan proyek akhir ini. 

6. Daftar Pustaka  

Pada bab ini berisi referensi – referensi yang digunakan dalam proses 

pembuatan proyek akhir ini. 


