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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ketubuhan akan memiliki topik yang berdasarkan komunikasi jaringan berkembang 

handal secara tekad maka perlu kerja sama dengan baik. Baik untuk berkomunikasi 

dengan PT. Telkom Access dan pusat pemerintah Telkom Witel Suramadu. Kebutuhan 

akan lakukan mencari analisis menyebabkan banyaknya saluran data gangguan access 

point pada telkom di seluruh kota surabaya, mulai dari kabupaten sampai dengan 

kecamatan. Di kota surabaya akan membutuhkan saluran gangguan access point 

komunikasi untuk dapat mencari berhubungan yang terdapat berada lokasi yang berbeda. 

Maka pusat dari pemerintah dari PT. Telkom Aceess kota surabaya untuk memiliki tugas 

untuk mengatasi saluran gangguan access point pada telkom masalah ini akan diperlukan 

aplikasi database yang digunakan untuk berbagai macam kebutuhan dinamakan Word 

Order (WO). 

Dengan memiliki yang tidak nyaman karena menyebabkan gangguan access point akan 

mudah mengambil sampel data di dalam jaringan akses point tersebut. Di kota surabaya 

terjadi banyaknya data gangguan access point akan menyediakan lebih dari 800 diseluruh 

kota surabaya. aplikasi database yang diatur agar penggunaannya akan membuat tabel 

Word Order (WO). Tatapi masalah tidak teratur disebabkan tidak ada pasangan tempat 

lain, lainnya dari tabel LOGIN dan tabel GANGGUAN juga akhir pusat tabel WO ketiga 

tabel ini akan mudah membuat struktur tabel yang digunakan relation key dan foreign key 

untuk hubungan akan dijadikan satu bagian tabel data dari panggilan tabel login dan tabel 

gangguan serta akhir pusat tabel WO akan membuat rancangan bangunan desain yang 

sempurna dengan mengarahkan proses desain dengan baik. 

. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan disampaikan latar belakang diatas yang menjadikan rumuskan sebagai 

berikut ini.  

1. Bagaimana mengetahui berkembang jaringan komunikasi teknologi yang hubungan 

dengan kerja praktek akan pengalaman hidup yang disampaikan pusat perusahaan 

PT.TELKOM ACCESS. 

2. Bagaimana menjelaskan dan mengatur bentuk desain yang akan dibutuhkan untuk 

menjalankan selama Kerja Praktek ini.  

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menjelaskan dalam laporan ini mengetahui tidak kepastian maka memudahkan 

fokus pelajari berbagi ilmu untuk keperluan dibatasan yang mengenal sebagai berikut: 

1. Menjelaskan cara mengatur dibuat struktur tabel akan diperlukan. 

2. Mengaturkan program yang akan mengubah bentuk desain seperti apa rancangan. 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang inginkan mencapai dalam mempelajari konsep studi ini mencari aplikasi 

yang digunakan XAMPP control panel dalam hubungan phpmyadmin yang masalah 

gangguan access point pada telkom indonesia divisi wireless broadband jatim suramadu 

dari pemerintah kota surabaya. 

1.5 Manfaat 

Apabila dibutuhkan aplikasi ini nantinya akan memberikan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Memudahkan dalam membaut mengatur struktur tabel masalah gangguan access 

telkom tersebut. 

2. Bagaimana cara mengatur desain agar bisa menjadi sebuah sistem ini. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam laporan kerja praktek yang kebutuhkan dalam 

menuliskan berisi laporan ini. sestematika penulisan kerja praktek ini harus mengertikan 

pada ringkasan dibawah ini. 

BAB I  PENDAHULUAN 

Menjelaskan ini tentang latar belakang masalah maka inti dari bermasalahan 

melalui perumusan masalah, pembatasan masalah dan juga tentang batasan-

batasan dalam struktur tabel yang akan membuat akan menyimpam data 

ketentuan yang ditetapkan. Tujuan dari kerja praktek adalah mencari bentuk 

desain database dalam gangguan access point pada telkom divisi wireless 

boardband jatim suramadu, kemudian menjalankan proses membuat 

sistematika penuilisan laporan kerja praktek ini.  

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Menjelaskan tentang gambar umum TELKOM ACCESS surabaya. gambarkan 

umum yang untuk menbacakan tentang kesejahteraan dan struktur organisasi 

dari pusat pemerintahan pada Telkom Witel Access Surabaya. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Mengisikan tentang landasan teori untuk mencarikan teori-teori mendukung 

dalam berisi tentang struktur tabel yang akan dijadikan bentuk desain untuk 

menganalisir dan juga memecahkan masalah yang dijelaskan agar 

menyederhanakan melihat tulisan dalam menyelesaikan masalah ini.   

BAB IV PEMBAHASAN 

Mengisikan uraian tentang menjelaskan laporan selama menjalankan kerja 

praktek untuk mengenal bentuk struktur tabel yang akan mencari analisis 
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mudah mendapatkan gangguan access point pada telkom dalam rancangnya 

desain mengatur sistem ini. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Mengisikan ini mengenal aplikasi yang digunakan XAMPP control panel 

dalam hubungan phpmyadmin ini harus membuat struktur tabel dan bentuk 

desain yang akan membuat dalam menyelesaikan program maka saran yang 

diberikan untuk TELKOM ACCESS. 


