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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan  “PT. Satu Tivi Internews” atau yang dikenal dengan nama 

“Jember 1 TV”, berdiri pada tahun 2012 yang bergerak dibidang penyiaran. 

Perusahaan ini tumbuh dan berkembang dengan motto “Melayani dengan 

Nurani” yang digunakan sebagai acuan para karyawan dalam bekerja dan 

menjalankan tugas mereka, sehingga mendapat kepercayaan penuh masyarakat 

untuk mengembangkan stasiun televisi lokal “Jember 1 TV”.  Jember 1 TV 

adalah icon stasiun TV lokal dibawah naungan lembaga penyiaran 

berlangganan PT. Jember Vision. Perubahan manajemen yang terjadi pada 

bulan Desember 2011, menghasilkan keputusan penyiaran kembali Jember 1 

TV secara resmi, sehingga pada tanggal 1 Januari 2012 ditetapkan sebagai hari 

kelahiran stasiun televisi ini.Berdasarkan kepercayaan tersebut perusahaan ini 

bertekat untuk mengembangkan kualitas dan konten siaran  agar dapat 

menginspirasi sekaligus menghibur masyarakat.  

Dalam rangka pengembangan perusahaan, perlu terus dilakukan  

penambahan jaringan mulai dari server yang terdapat di head-end Jember 

Vision hingga pendistribusian kabel ke pelanggan di desa maupun kota. 

Pendistribusian siaran televisi  yang berjarak kurang dari 3.000 meter pada 

perusahaan Jember Vision menggunakan kabel coaxial. Kabel coaxial ini 

biasanya digunakan untuk saluran antar setempat (interlocal) yang berjarak 

maksimal 3.000 meter. 
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Dalam penyambungan konektor pada kabel coaxial ini, seringnya terjadi 

permasalahan pada transmisi sinyal yang nantinya diterima oleh Televisi dengan 

hasil gambar yang diterima kurang bagus atau bahkan tidak muncul gambar. Kabel 

coaxial ini memiliki kemampuan dalam menyalurkan sinyal-sinyal listrik  yang 

lebih besar daripada saluran transmisi dari kawat biasa dan memiliki ketahanan 

arus yang semakin kecil pada frekuensi yang lebih tinggi. Penyambungan konektor 

kabel coaxial yang kurang maksimal terjadi karena penggunaan alat yang asal-

asalan, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dari teknisi lapangan dalam 

melakukan proses yang tidak runtut dalam pemasangan konektor. Oleh karena itu 

perlu adanya SOP (Standard Operating Procedure) dalam melakukan 

penyambungan konektor pada kabel Coaxial dan dengan adanya SOP diharapkan 

dapat meningkatkan hasil kerja dalam penyambungan konektor pada kabel 

coaxial. 

1.2 Tujuan dan Manfaat  

 

1.2.1 Tujuan  

 

1. Mengetahui dengan mudah proses-proses apa saja yang harus dilakukan 

pada saat menyambungkan konektor pada kabel coaxial. 

2. Mempermudah proses pemahaman yang diterima secara menyeluruh. 

3. Mempermudah dalam mengetahui kegagalan apa saja yang dapat 

menyebabkan teknik penyambungan kabel coaxial ini sehingga sinyal yang 

diterima televisi hasilnya kurang baik. 

4. Menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat penyambungan 

konektor pada kabel coaxial. 

5. Menghemat waktu program training, karena SOP (Standard Operating 

Procedure) tersusun secara sistematis. 
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6. Melindungi unit kerja dari berbagai bentuk kesalahan teknis pada saat 

penyambungan konektor. 

 

 

1.2.2 Manfaat  

 

1. Meminimalisir kesalahan dalam melakukan teknik penyambungan 

konektor pada kabel coaxial. 

2. Memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang baik dalam 

melaksanakan pemasangan konektor pada kabel coaxial. 

3. Meningkatkan efisiensi (ketepatan cara) dalam melaksanakan 

penyambungan konektor pada kabel coaxial tersebut. 

4. Menjamin pelayanan yang baik kepada konsumen, baik dari sisi mutu, 

waktu, dan prosedur dalam penyambungan konektor tersebut. 

1.3 Lokasi dan Jadwal Kerja 

Pelaksanaan  Praktek kerja Lapang  di PT. Jember Vision berlokasi di 

Jl.Brawijaya Perum Kodim G-7, Jubung Kecamatan Sukorambi, Kabupaten 

Jember, Provinsi Jawa Timur dimulai pada tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan 

20 November 2019. 

Tabel 1.3 Jadwal Kerja di PT. Jember Vision 

No. Hari Kerja Jam masuk Jam pulang 

1. Senin 08.00 16.00 

2. Selasa 08.00 16.00 

3. Rabu 08.00 16.00 

4. Kamis 08.00 16.00 

5. Jum’at 08.00 16.30 

6. Sabtu 08.00 16.00 
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1.4 Metode Pelaksanaan 

Metode yang digunakan dalam Pelaksanaan praktek kerja lapang ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mahasiswa melakukan observasi tempat kerja prakek mengenai kondisi dan 

keadaan tempat kerja praktek di PT. Jember Vision 

2. Metode Diskusi dilakukan antara mahasiswa dengan karyawan 

3. Metode dokumentasi kegiatan sehari – hari di tempat praktek kerja lapang dan 

penulisan buku laporan harian 

4. Pembuatan SOP (Standard Operating Procedure) Terminasi kabel coaxial 

Pembuatan Laporan Terminasi kabel coaxial di perusaan Jember Vision 


