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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan judul 

Di tengah era Globalisasi yang melanda dunia sekarang ini, perkembangan 

teknologi dibidang telekomunikasi mengalami kemajuan, jauh melampaui 

perkembangan teknologi dibidang-bidang lain. Apabila diamati, ternyata setiap 

penemuan dan inovasi baru dalam bidang telekomunikasi, selalu menawarkan 

teknologi dengan berbagai fasilitas yang amat menguntungkan dan 

memudahkan pemakai dengan kemampuan yang semakin mengagumkan 

didalam memenuhi kebutuhan pemakai yang semakin berkembang complex. 

Industri telekomunikasi merupakan industri dengan tingkat pertumbuhan 

yang amat pesat di Indonesia pada saat ini. Hal ini sejalan dengan perubahan 

kebutuhan masyarakat akan jasa teknologi telekomunikasi yang semakin 

complex. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, pola hidup, 

perilaku, cara berpikir serta budaya masyarakat yang semakin maju, yang pada 

akhirnya membawa masyarakat pada tuntutan akan kualitas produk, harga, 

maupun layanan jasa telekomunikasi yang semakin tinggi. 

Meningkatnya kebutuhan telekomunikasi baik jenis maupun jumlahnya 

serta adanya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan, diiringi pula oleh 

berkembangnya para pelaku bisnis dibidang telekomunikasi. Kini banyak 

bermunculan operator telekomunikasi selular baru sehingga persaingan bisnis 

telekomunikasi semakin marak. Keadaan ini memberikan keuntungan bagi 

konsumen karena mereka akan mempunyai alternatif jenis jasa telekomunikasi 

yang akan digunakannya. Selain itu terjadi pula perubahan perilaku konsumen 

(consumer behaviour) karena banyaknya pilihan. Hal ini yang akan menuntut 

setiap operator telekomunikasi selular untuk mengelola bisnisnya sebaik 

mungkin agar dapat memenangkan persaingan. 

Komunikasi merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting, apalagi 

yang praktis, cepat, mudah dan efisien. Salah satu kebutuhan  telekomunikasi  

yang penting dan paling diminati oleh masyarakat sekarang ini adalah telepon 
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selular. Saat ini keberadaan telepon selular tidak hanya merupakan pelengkap 

gaya hidup masyarakat modern, tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok, 

layaknya tempat tinggal. Hal ini yang menyebabkan pengguna telepon selular 

semakin meningkat. 

Dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon selular tersebut 

menyebabkan  operator telekomunikasi selular tersebut berlomba-lomba untuk 

meningkatkan fasilitas dan kualitas agar dapat memanjakan pelanggannya. 

Salah satu upaya peningkatan kualitas yang dilakukan operator telekomunikasi 

selular, khususnya operator telepon selular GSM (Global System Mobile) agar 

pelanggannya dapat berkomunikasi dengan lancar dan dengan sinyal yang 

sempurna, yaitu dengan pembangunan BTS (Base Tranceiver Station). 

Banyaknya pelanggan telepon selular yang berada dikota besar merupakan 

masalah tersendiri karena banyaknya gedung-gedung bertingkat yang menjadi 

halangan untuk suatu komunikasi, apalagi untuk komunikasi wireless seperti 

telepon selular ini. 

PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Bandung merupakan 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan yang mengemban tugas 

nasional ini mempunyai misi menjadi basis/tulang punggung diindustri 

telekomunikasi nasional dalam bidang peralatan telekomunikasi professional, 

baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dalam rangka menunjang 

wawasan nusantara dan ketahanan nasional. 

Salah satu kegiatan yang sangat penting dari PT. INTI adalah Manajemen 

Operasi. Manajemen Operasi merupakan kegiatan dari perusahaan yang 

menghasilkan produk untuk dijual, baik berupa barang atau pun jasa melalui 

perubahan dari masukan menjadi keluaran, dengan tujuan memperoleh 

keuntungan. Dengan keuntungan tersebut diharapkan PT. INTI bukan saja dapat 

mempertahankan kelanjutan usahanya, tetapi juga dapat mengembangkan 

usahanya. PT. INTI yang dulu lebih dikenal memproduksi dan memasarkan 

berbagai jenis peralatan telekomunikasi, pada saat ini lebih menitikberatkan 

pada produksi jasa telekomunikasi.  
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PT. INTI melakukan pelayanan jasa seperti pengadaan dan pemasangan 

peralatan infrastruktur GSM yang meliputi MSC (Master Switch Controller), 

shelter, dan   tower BSS (Base Station Subsistem), peralatan pendukung (radio 

microwave dan rectifier), dan maintenance yang meliputi pengadaan spare part 

dan penanganan gangguan setelah masa garansi. Selain itu, PT. INTI juga 

melayani jasa pembangunan BTS (Base Transceiver Station), dimana para 

pelanggannya adalah para operator telepon selular GSM di Indonesia, yaitu 

Telkomsel, Indosat, Excelcomindo, dan Natrindo. 

Penerapan program operasi yang tepat sangat menentukan keberhasilan 

peluncuran produk berupa barang atau jasa baru kepada masyarakat, sehingga 

diharapkan kegiatan proses produksi agar tidak mengalami kegagalan dan dapat 

meraih keuntungan. Berkaitan dengan hal ini, tentunya perusahaan dituntut 

kejeliannya untuk dapat memilih kualitas bahan baku yang akan dipakai oleh 

perusahaan dalam melaksanakan proses produksi pembangunan BTS (Base 

Transceiver Station) Tower, yang nantinya dapat meningkatkan kualitas produk 

jasa, meningkatkan tanggung jawab bersama yang secara tidak langsung dapat 

menjaga reputasi (nama baik) perusahaan. 

Oleh sebab itu dalam proses produksi perlu adanya Manajemen yang tepat 

yaitu Manajemen produksi dan operasi. Hal ini diterapkan secara terus-menerus 

mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengendalian. Dengan 

demikian produsen mampu menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas 

baik, yang bisa diterima dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan atau 

konsumen, sehingga akan berdampak pula terhadap pendapatan yang akhirnya 

meningkatkan laba perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti kegiatan  

produksi PT. INTI pada Div JTS, dan menuangkan kedalam laporan dengan 

judul : 

“TINJAUAN PELAKSANAAN PROSES PRODUKSI 

PEMBANGUNAN BTS (BASE TRANSCEIVER STATION) TOWER 

PADA DIV. JTS 

PT. INTI (PERSERO) BANDUNG”. 
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1.2 .     Identifikasi masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis    

mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan proses produksi pembangunan BTS (Base 

Transceiver Station) Tower pada Div. JTS  PT. INTI ? 

2.  Kendala-kendala apa saja yang dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan 

proses produksi pembangunan BTS (Base Transceiver Station) Tower 

pada Div. JTS  PT. INTI ? 

3. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi perusahaan 

dalam pelaksanaan proses produksi pembangunan BTS (Base 

Transceiver Station) Tower pada Div. JTS  PT. INTI ?  

             Melalui batasan permasalaan yang sedang dikaji penulis berharap dapat 

memperoleh sesuatu yang lebih jelas serta lebih terarah. 

                                                                                                                                         

1.3.      Maksud Dan Tujuan 

1.3.1.   Maksud diadakannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk memperoleh, mengolah dan menganalisa data yang dibutuhkan 

dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat 

menempuh Ujian Sidang Diploma III Program Study Manajemen 

Fakultas Bisnis & Manajemen Universitas Widyatama. 

2. Untuk mengetahui penerapan teori- teori yang pernah didapat dengan 

keadaan yang sebenarnya diperusahaan 

                                                                       

1.3.2.   Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan proses produksi pembangunan BTS 

(Base Transceiver Station) Tower pada Div. JTS  PT. INTI. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam 

pelaksanaan proses produksi pembangunan BTS (Base Transceiver 

Station) Tower pada Div. JTS  PT. INTI. 
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3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala-kendala yang dihadapi 

perusahaan dalam pelaksanaan BTS (Base Transceiver Station) Tower 

pada Div. JTS  PT. INTI. 

 

1.4.     Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

        Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pihak- pihak yang terkait diantaranya : 

  1. Penulis 

Dengan adanya kerja praktek ini secara langsung penulis dapat 

mempergunakan kesempatan tersebut sebagai sarana untuk membandingkan 

antara teori-teori perkuliahan dengan praktek pada perusahaan. Dengan 

harapan hasil yang diperoleh dari kerja praktek untuk melengkapi dan 

menyempurnakan kegiatan proses produksi pengolahan bahan baku  PT. INTI. 

  2. Perusahaan 

   Dengan adanya kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan suatu  

informasi tambahan sebagai bahan tambahan bagi perusahaan dalam 

mengevaluasi kegiatan proses produksi dan dapat berguna bagi pihak 

perusahaan tempat dimana penulis melaksanakan kerja praktek. 

3. Para Pembaca 

   Khususnya dalam perkembangan pada umumnya penulis mengharapkan hasil 

dari kerja praktek ini dapat memberikan sesuatu masukan yang bermanfaat 

bagi para pembaca dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan selain itu 

penulis berharap hasil kerja praktek ini dapat dijadikan masukan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan yang dari waktu ke waktu kian berubah 

 

1.5.      Metode Laporan Tugas Akhir 

        Metodologi Laporan Tugas Akhir yang dilakukan dalam kerja praktek ini 

menggunakan metode deskriptif menurut Moh. Nazir, Ph. D (2003;54) yaitu suatu 

metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 

suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 
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Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam Laporan 

Tugas Akhir, adalah :           

1. Studi Literature 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan 

mengkaji melalui  buku-buku, diktat, dan  bahan-bahan  bacaan  lain  yang 

berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan dan dijadikan pedoman 

atau pegangan penelitian dalam penentuan teori-teori yang berhubungan 

dengan objek peneliti 

2. Studi Lapangan 

Yaitu, mengadakan penelitian langsung terhadap objek yang sedang diteliti 

guna mendapatkan data melalui : 

a. Observasi 

Adalah teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan objek              

penelitian, dimana penyusun melakukan penelitian secara langsung pada 

perusahaan. 

b. Wawancara 

Adalah teknik pengumpulan data dengan metode tanya jawab secara 

langsung kepada pihak yang bersangkutan maupun staf dan karyawan yang 

ada diperusahaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan persediaan 

materi. 

 

1.6.      Lokasi Dan Waktu Kerja Praktek 

        Dalam penulisan laporan tugas akhir ini penulis melakukan penelitian 

pada Div. JTS PT. INTI, Jl. Moch. Toha No.77 yang berlokasi di Bandung. Waktu 

yang dibutuhkan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah mulai dari tanggal 

07 Juni 2006 sampai dengan tanggal 07 Juli 2006. 

 

                                               

                                                      

 


