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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan bidang telekomunikasi dan jaringan komputer yang 

semakin pesat dewasa ini, dan yang pasti sangat berpengaruh terhadap gaya hidup 

manusia. Teknologi-teknologi baru di bidang telekomunikasi dan jaringan komputer 

selalu bermunculan dari waktu ke waktu dan menawarkan konsep-konsep baru, yang 

semuanya demi mencapai satu tujuan yaitu mempermudah kehidupan manusia. 

Khususnya dalam hal terjadinya pertukaran data dan informasi sehingga tidak ada lagi 

batasan ruang dan waktu dalam menyebarluaskan data dan informasi tersebut. 

Pada era globalisasi saat ini teknologi yang berkembang sangat cepat adalah di 

bidang komunikasi. Dimana badan-badan usaha di bidang pertelekomunikasian terus-

menerus mengadakan inovasi-inovasi terbaru yang canggih dan komplit. Mulai dari 

perangkat telekomunikasi, cara penyampaian informasi ataupun bentuk informasi yang 

disampaikan, seperti halnya dengan aplikasi komunikasi data lewat internet. 

Peningkatan pelayanan performansi sentral terhadap pelanggan merupakan hal 

yang paling diutamakan bagi setiap perusahaan penyedia jasa telekomunikasi. 

Termasuk yang dilakukan oleh PT.Telkom Tbk dengan menyediakan layanan  melalui 

Neax 61E. Dengan demikian pada proyek akhir ini akan di analisis performansi( kinerja) 

dan cara penanganan troubleshooting pada Neax 61E. 

  

1.2 Maksud dan Tujuan 

Penelitian dari proyek akhir ini bertujuan untuk menganalisis gangguan dan cara 

kerja dari sistem Sentral Neax 61E dan bagaimana cara mengoperasikannya, sehingga 

performansi dari Neax 61E ini bisa mencapai degradasi waktu yang lama. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan identifikasi masalah diatas, maka permasalahan yang 

akan dipecahkan dalam penulisan proyek akhir ini adalah : 

1. Bagaimana proses kerja dari Sentral Neax 61E di STO Purwakarta? 

2. Bagaimana penanggulangan troubleshooting pada Neax 61E? 

3. Bagaimana cara pemeliharaan pada Neax 61E? 
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1.4 Pembatasan Masalah 

Dalam penulisan Proyek Akhir ini, permasalahan akan dibatasi pada hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Memonitoring database gangguan di sentral 

2. Membahas pemeliharaan Neax 61E di STO Purwakarta 

3. Membahas penyelesaian gangguan secara sistem hardware didalam perangkat 

Neax 61E  

4. Membahas prosedure penggantian card 

5. Pengamatan data diambil selama 1 bulan terhitung dari Februari – Maret 2011 

untuk kasus yang diambil yaitu STO Purwakarta 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam pelaksanaan proyek akhir ini, penulis melakukan beberapa metode 

penelitian untuk merealisasikan proyek akhir ini, yaitu: 

a. Studi Literatur 

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa referensi buku dari berbagai 

sumber yang terdapat di perpustakaan kampus atau perpustakaan yang lain yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dan diharapkan dapat 

mendukung terealisasinya proyek akhir ini. 

b. Observasi 

Dilakukan dengan dosen pembimbing di samping kontak studi dengan pihak-

pihak yang berkompeten di bidang yang berhubungan dengan penulisan. 

c. Riset & Aplikasi 

Dilakukan dengan meneliti secara langsung tahapan-tahapan pemeliharaan 

operation maintenance dan cara penaggulangan jika terjadi troubleshooting. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara umum sistematika penulisan proyek akhir ini terdiri dari bab-bab dengan 

metode penyampaian sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, maksud dan tujuan, 

rumusan masalah, pembatasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II DASAR TEORI 

Berisi tentang kajian pemeliharaan serta definisi dari Sentral Neax dan melihat 

status dari semua peralatan sentral yang duplicated dalam membantu proses 

pembuatan proyek akhir. 

  

BAB III PROSEDURE OPERATIONAL & MAINTENANCE PADA SENTRAL NEAX 61E 

ANTARA STO PURWAKARTA KE STO PLERED 

Pada bab ini berisi tentang langkah-langkah dan data tetap untuk proses operasi 

serta pemeliharaan bulanan yang berfungsi untuk meningkatkan performansi 

pada Sentral Neax 61E di STO Purwakarta dan STO Plered. 

 

BAB IV ANALISIS OPERATIONAL & MAINTENANCE PADA SENTRAL NEAX 61E 

ANTARA STO PURWAKARTA KE STO PLERED PT. TELKOM DIVISI 

INFRATEL 

Pada bab ini akan diuraikan secara lengkap layanan operasi dan pemeliharaan 

SOP (Standard Operational & Maintenance) & SMP (Standard Maintenance 

Procedure) pada Sentral Neax 61E di STO Purwakarta dan STO Plered. 

 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil analisis yaitu kesimpulan dari hasil 

analisa dan implementasi yang telah dilakukan dan saran berupa pengembangan 

demi penyempurnaan hasil proyek akhir yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


