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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Perkembangan telekomunikasi saat ini begitu pesat dan semakin banyak 

penggunanya. Untuk menyelenggarakan komunikasi antara 2 tempat atau lebih 

dibutuhkan sirkit komunikasi yang banyak. Apabila jumlah langganan hanya beberapa, 

masih bisa dilayani dengan melengkapi saluran langsung dari setiap langganan ke setiap 

langganan lain, masih mungkin untuk dilaksanakan. Akan tetapi apabila jumlah 

langganan bertambah banyak dengan sendirinya saluran-saluran yang dibutuhkan 

menjadi terlalu besar, sehingga tidak praktis dan tidak ekonomis. 

Disini penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan dari apa yang telah 

penulis dapatkan dari para pembimbing baik pembimbing lapangan maupun pembimbing 

akademis, diantaranya : 

1. Pada dasarnya subsistem switching dilakukan oleh sebuah perangkat yang disebut 

dengan Sentral. Di STO Purwakarta sentral yang digunakan adalah Sentral dengan 

Tipe NEAX 61E dimana Processor yang digunakan adalah prosessor 61E yang 

memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi yang 

saat ini menjadi wacana di PT. Telkom, Tbk. 

2. Di STO Purwakarta itu sendiri, Processor yang digunakan adalah processor 61E. 

Processor 61E ini termasuk jenis dari Multiprocessor. Processor ini memiliki 

kapasitas untuk merespon meningkatnya permintaan layanan yang beragam seperti 

kecepatan komunikasi data tinggi dan transmisi digital. 

3. STO Purwakarta hanya membawahi RLU (Remote Line Unit) Plered. Untuk Neax 

61E Purwakarta itu sendiri berkapasitas 4.080 cct dan 23.016 sst. Untuk itu 

dibutuhkan suatu peralatan switching yang ditempatkan ditengah-tengah atau 

dipusat dari sekelompok pelanggan yang fungsinya menghubungkan antara 

pelanggan pada saat-saat yang dinginkan. Sentral telepon digital type NEAX 61E 

yang ada di STO Purwakarta adalah sentral toll/trunk yaitu sentral yang dapat 

berfungsi untuk melakukan panggilan ke luar kota (SLJJ), kemudian sentral lokal 

(combine) yang berfunsi sebagai sentral toll dan sentral local. Sentral type NEAX 

61E mempunyai jenis multi processor yang berbeda yaitu : 

 kapasitas sampai dengan 23.016 sst untuk pelanggan yang ada di sentral host 

dan terisi 12.789 sst, 

 mempunyai RLU Plered dengan kapasitas 3.084 sst, 

 kapasitas sirkuit 136 E1 yang berfungsi untuk hubungan antar sentral. 
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4. Apabila Neax 61E ini mengalami gangguan, maka sebelumnya telah ditandai 

dengan bunyi alarm. Troubleshooting dibagi menjadi 2, ada dihardware dan 

disoftware. Dimana masalah hardware ini berupa masa pakai dari perangkat 

(kadaluarsa) dan masalah software berupa database, contoh terjadi kesalahan 

pengolahan pada database, database corrupted, dan sebagainya. 

5. Secara manual, operasi dan pemeliharaan ini dilakukan dengan menggunakan 

beberapa perlengkapan, diantaranya : 

 Vacum Cleaner, untuk membersihkan debu atau kotoran yang menempel pada 

perangkat. 

 Kuas, untuk menyapu bagian luar perangkat. 

 Lap, untuk membersihkan perangkat setelah dikuas dan divacum. 

 

5.2 Saran 

Sebaiknya dilakukan Operational & Maintenace yang lebih maksimal, sehingga 

ketika terjadi gangguan (Trouble Shooting) pada salah satu node yang terhubung ke 

sentral mengalami cut off, maka tidak semua link yang terhubung dalam satu ring sentral 

akan cut off (unprotected). 

 

 


