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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Semakin berkembangnya pengguna telepon seluler pada negara indonesia 

yang dimana penggunaan telepon seluler telah menjadi kebutuhan sehari-sehari 

bagi masyarakat di Indonesia. Peristiwa  ini mendorong para perusahaan operator 

seluler untuk berlomba-lomba untuk menambah para pengguna operator seluler 

mereka dengan cara melakukan penawaran produk yang menarik untuk para 

pengguna telepon seluler agar menggunakan jasa mereka. Agar penawaran 

mereka efektif para perusahaan operator seluler harus melihat peta kekuatan pada 

pasar pengguna operator seluler di Indonesia agar penawaran yang mereka tepat 

dan efesien. 

 Analisa SWOT merupakan salah satu metode analisa dalam bisnis yang 

sering dipakai untuk analisa dan pembuat keputusan dalam dunia bisnis dan 

pemasaran.Analisa SWOT bisa membantu para perusahaan atau pelaku bisnis 

untuk melihat peta kekuatan perusahaan terhadap pasar dan kompetitor 

perusahaan tersebut dengan cara melihat pasar yang dikuasa, kelemahan 

perusahaan terhadap pasar, kesempatan yang diperoleh dalam waktu yang akan 

datang dan ancaman yang akan terjadi perusahaan tersebut. Dari hasil analisa 

tersebut para perusahaan atau pelaku bisnis bisa menghasilkan sebuah keputusan 

yang efektif dan efesien  untuk menjalankan perusahaan atau bisnis terhadap pasar 

perusahaan atau bisnis yang dijalankan. 
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Semakin pesatnya perkembangan di dunia informasi membuat semakin 

banyaknya industri yang memerlukan keahlian di bidang tekhnologi. Keperluan 

akan keahlian di bidang tekhnologi dan informasi mendorong lembaga-lembaga 

pendidikan untuk memberikan pendidikan dalam bidang teknologi dan informasi. 

Saat ini banyak lembaga-lembaga pendidikan yang memberikan ilmu di bidang 

informasi dan komputer. Akan tetapi teori-teori yang di berikan biasanya kurang 

diimbangi dengan praktek di lapangan. Sedangkan pendidikan pada umumnya  

berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga ahli yang diperlukan oleh instansi 

atau organisasi. Oleh karena itu praktek di lapangan diperlukan untuk 

menyeimbangkan antara teori yang didapat tersebut dengan yang ada di lapangan 

kerja. 

Kerja praktek merupakan suatu kegiatan studi yang langsung dilaksanakan 

di instansi atau perusahaan. Selain itu kerja praktek juga sebagai sarana 

pertukaran informasi antara mahasiswa dan perusahaan. 

Dengan adanya program kerja praktek ini diharapkan dapat dicapai suatu 

pengembangan dan penerapan kemampuan serta tanggap terhadap kenyataan yang 

ada dilapangan atau masyarakat. Sasaran kerja praktek ini adalah untuk 

menerapkan ilmu yang didapat dari bangku kuliah ke perusahaan yang ditempati. 

1.2 Tujuan Kerja Praktek 

1. Dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang dunia kerja yang  

sebenarnya khususnya di bidang sistem informasi,manajemen,statistik dan 
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2. Memberikan pengetahuan tambahan baru kepada mahasiswa tentang hal-hal 

yang belum didapat dalam bangku kuliah serta pemahaman penerapan sistem 

yang ada dalam perusahaan atau instansi tersebut baik teori maupun praktek. 

3. Mahasiswa dapat mempraktekkan langsung teori-teori yang didapat dalam 

bangku kuliah selama melaksanakan kerja praktek. 

4. Melatih mahasiswa agar dapat mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah 

dalam dunia kerja, agar selama dibangku kuliah bisa mengatasi dan 

menyelesaikan masalah yang ada dalam perkuliahan. 

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat begitu ketatnya persaingan  dalam dunia operator seluler dalam 

berbagai aspek,penulis hanya membatasi permasalahan tentang Analisa  SWOT 

(Strength,Weakness,Oppurtinity,Thread) sebagai metode analisa yang bisa 

menghasilkan peta kekuatan pasar pengguna operator seluler tersebut . 

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek 

 Adapun  waktu dan tempat pelaksanaan Kerja Praktek di PT. Indosat.Tbk  

Surabaya dilaksanakan selama 4 minggu yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2013 – 

1 Agustus 2013.Setiap hari senin - jum’at mulai pukul 07.30 - 16.30 WIB.  

1.5 Metode Penelitian 

Untuk mengetahui kondisi pasar operator seluler di indonesia yang akan 

memlihat kualitas dan kuantitas pengguna operator seluler PT. Indosat.Tbk,maka 

penulis perlu melakukan penelitian.Teknik atau metode yang digunakan sebagai 

berikut : 

1. Kuesioner, yaitu dengan melakukan penyebaran kuesioner yang telah dibuat  

terhadap pengguna operator seluler di indonesia yang disebarkan melalui 
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media kuesioner online yang disediakan oleh google.com yang akan 

disebarkan melalui media online. 

2. Melakukan analisa pada hasil kuesioner yang telah diisi  oleh para 

koresponden oleh para pengguna operator seluler di indonesia melalui media 

online dengan melakukan metode analisa SWOT 

(Strength,Weakness,Oppurtinity,Thread) pada PT. Indosat.Tbk 

3. Studi literatur atau kepustakaan, yaitu dengan cara membaca buku-buku yang 

ada hubungannya dengan pemecahan masalah. 

4. Penulisan dan penyusunan laporan dari pelaksanaan kerja praktek yang telah 

dilakukan sebagai pertanggungan jawab kepada perusahaan dan STIKOM. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan hasil praktek kerja lapangan pada PT. 

Indosat.Tbk Divisi Marketing VAS and Community area east java adalah sebagai 

berikut: 

BAB I :   PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah,tujuan,batasan masalah, waktu dan 

tempat pelaksanaan, metode penelitian,  serta sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Membahas tentang gambaran umum PT. Indosat.Tbk,latar belakang 

sejarah perusahaan, visi misi dan core values, struktur organisasi, 

produk layanan, serta kapabilitas dan pengalaman. 
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BAB III : LANDASAN TEORI 

Membahas teori yang berhubungan dengan teori penunjang, dimana 

dalam teori penunjang ini meliputi tentang bagian-bagian analisa pasar 

operator seluler menggunakan metode analisa SWOT  

BAB IV : PEMBAHASAN 

Mengenai tentang analisa pasar operator seluler yang menggunakan 

metode analisa SWOT untuk membuat suatu produk baru pada PT. 

Indosat.Tbk untuk menunjang kinerja dalam dunia komunikasi. 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan serta saran sehubungan dengan adanya 

kemungkinan pengembangan sistem pada masa yang akan datang. 
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