
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan diiringi 

dengan  kemajuan  dunia  komputer  baik,  software  maupun 

hardware banyak membawa perubahan besar dalam pola hidup 

manusia.  Saat  ini  hampir  sebagian  besar  kegiatan  manusia 

dibantu  dengan computer,  termasuk didalam pengolahan data 

dan  penyajian  informasi  sehingga  dapat  bermanfaat  bagi 

pemakainya.  Dalam  penyajian  data  inforamasi  yang  berbasis 

WEB (World Wibe Web),  sudah bayak meninggalkan efektifitas 

dan efesiensi.

 Web  merupakan  salah  satu  sumber  daya  Intenet  yang 

berkembang  pesat.  Informasi  web  didistribusikan  melalui 

pendekatan Hypertext, yang memungkinkan suatu text pendek 

menjadi  acuan  untuk  membuka  dokumen  lain.  Dengan 

pedekatan  Hypertext  untuk  seseorang  dapat  memperoleh 

informasi dengan meloncat dari satu dokumen ke dokumen lain. 

Selama  ini  untuk  memperlancar  komunikasi  antar 

pengguna  diseluruh  dunia.  Dengan  terus  meningkatnya 

pengguna  telepon  maka  pihak  manajemen  ingin  memberikan 

layanan  tambahan  pada  pengguna  telepon  yang  berupa 

informasi mengenai lokasi para pengguna.  Dalam menggunakan 
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telepon  Costumer  memerlukan   berbagai  informasi  sebagai 

bahan  pertimbangan  diantaranya  mengenai  informasi  nama 

pengguna,  alamat  pengguna,  nomor  telepon  dan  lokasi.  Oleh 

karena itu Telkom ingin mencari data secara praktis dan cepat.

1.2 Maksud

Skripsi tentang Sistem Pengolahan Data Calon Pelanggan 

PSTN  Telkom Berbasis  Web  Di  Sumba  Timur  ini,  menjelaskan 

tentang  bagaimana  suatu  proses  aplikasi  yang  menggunakan 

internet. Yang menjadi salah satu alternatif yang dapat dipakai 

oleh  suatu  pengguna,  oleh  suatu  perusahaan  atau  khususnya 

Telkom  Sumba  Timur  untuk  menampilkan  informasi  penting 

tentang lokasi dan identitas pengguna telepon. Sehingga dapat 

mempermudah  dan  mempercepat  bagi  costumer  untuk 

mendapat dan mengetahui informasi.

1.3 Tujuan 

Penulisan  skripsi  yang  berjudul  Sistem Pengolahan  Data 

Calon Pelanggan PSTN Telkom Berbasis Web Di Sumba Timur ini, 

bertujuan  untuk  merancang  dan  mengembangkan  sebuah 

aplikasi  secara  on-line  dengan  menggunakan  teknologi  web, 

yang meliputi pencarian alamat pengguna Telkom dan  registrasi 

pelanggan. 

1.4 Batasan Masalah
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Skripsi tentang Sistem Pengolahan Data Calon Pelanggan 

PSTN Telkom Berbasis  Web Di  Sumba Timur  meliputi   hal-hal 

sebagai berikut:

1. Aplikasi khusus untuk menangani pemakai atau pengguna 

telepon pada suatu wilayah tertentu.

2. Beberapa informasi  yang dapat  diakses pada aplikasi  ini 

berupa  layanan  yang  meliputi  nama  pengguna,  nomer 

telepon dan lokasi pengguna.

3. Pelanggan  juga  dapat  mencari  data  pengguna  telkom 

lainnya jika sangat membutuhkan.

4. Pencarian  akan  dibatalkan  bila  data  yang  diproses  tidak 

sesuai dengan data pengguna telepon.

5. Calon  pelanggan  bisa  mendaftar  untuk  pemasangan 

telepon  rumah  pada  telkom  melalui  Internet  dengan 

persyaratan  terdianya  fasiltas  jalur  telkom  untuk 

kecamatan.
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