
ABSTFIAKSI

Pada suatu perusahaan atau instansi tertentu yang
nenanfaatkan PABX (Private Branch Exchange) yang
dilengkapi dengan sarana pengir iman data serial mengenai
hubungan telepon, akan nenperoleh kenudahan untuk
nemantau biaya penakaian pulsa telepon. Hal ini  terutana
pada perusahaan properti yang nenyenakan ruangan pada
kl ien-kl iennya. Tagihan telepon per ruangan/divisi  dapat
di lakukan dengan teLit i  berdasarkan perekanan data yang
dilakukan oleh sisten PABX.

Sisten PABX dapat nencetak langsung data-data
penbicaraan telepon (nonor tujuan, jan bicara dan lana
bicara) pada suatu printer. Nanun disanping i tu sisten
PABX dapat nengirinkan data-data penbicaraan telepon
ters€but nelal-ui port serial ke suatu unit konputer
personaL. Pada unit konputer yang menerina data dari FABX
!0aka harus ada perangkat lunak yang akan nengolah data-
data nentah tersebut sedenikian sehingga dapat bernanfaat
antara Iain dapat diketahui biaya pemakalan pulsa
telepon .

Pada perusahaan properti. yang nenyewakan ruangan-
ruangan pada kl ien-kl iennya, membutuhkan suatu sisten
PABX beserta perangkat lunak pada personal komputer untuk
nengetahui junlah tagihan penakaian telepon kl ien setiap
bulan. Perangkat lunak yang dibutuhkan rnerupakan program
konunikasi data serial beserta sistero basis data yang
nengolah data-data untuk tagihan telepon.

Pada tugas akhir ini direncanakan dan dibuat
perangkat lunak untuk pencatatan biaya penakaian pulsa
telepon dari sistem PABX yang terdiri atas progran komu-
nikasi serial antara konputer IBl.{ PC dan PABX, progran
data base nonor tujuan telepon lengkap dengan biaya
penakaian telepon ( tarip progresif  dan potongan pada jan
dan hari tertentu) dan progran penbentukan laporan-lapor-
an nengenai biaya penakaian telepon serta progran penben-
tukan f l Ie teks mengenai detai l  penakaian telepon. Blaya
penakalan teleporr dibuat berdasarkan tabel yang diberlkan
oleh PT . TELKOI,I IIIDONBSIA.



Dalan penbuatan tugas akhir inl akan diuraikan dan
dibahas sisten PABX unum, sisten telepon dan sisten
perhltungan biaya penakaian pulsa telepon berdasarkan
aturan dari PT. TELKOM INDOIESIA. Lebih lanJut Juga
dibahas nengenai sisten konunikasi data serial dan s j .stem
data  base.

Prinsip dasar konunikasi serial adalah pengir lnan
data satu bit  set iap kal i .  Ada dua jenis konunikasi
serial yaitu Asinkron dan Sinkron.

Konunikasi serial sinkron nenggunakan satu jalur
bersana sebagai jalur clock untuk nenyelaraskan
pengir inan dan penerimaan bit-bit  yang dikir inkan.
Panjang setiap bit  sana dengan periode clock. Bit  yang
berikutnya dikir imkan pada pulsa clock berikutnya.

Kolounikasi serial Asinkron t i .dak nenpunyai jaLur
clock sebagai penyelaras transfer data. Untuk nenandai
asal dan akhir suatu karakter data digunakan start dan
stop bit .  Jadi untuk nengir inkan data harus dinuLal
dengan neng.ir inkan start bit ,  ker0udian bit- bit  data
yang dikir inkan secara berurutan dan diakhir i  dengan stop
bit.  Pengir in dan penerina harus mempunyai referensj-
frekuensi yang sama, supaya panjang bit  yang dikir in dan
diterima sana.

Xonunikasi serial sinkron lebih cepat dibandingkan
dengan konunlkasi serial asinkron karena tidak nenerlukan
waktu untuk start bit  dan stop bit .  Tetapi konunikasi
serial asinkron lebih unun dipakai karena kepraktisannya
yang t ldak nenerlukan saluran khusus untuk clock.

Konunikasi serial nenpunyai beberapa standar yang
dikenbangkan untuk nenenuhi tuntutan kenajuan teknologl
dan kecepatan konunikasi.  Salah satu standar tersebut
adaLah standar konunikasi RS-232.

Standar konunikasi RS-232 adalah standar konunika-
si serial yang pal ing uto 'n digunakan, terutana dalan
konputer IBM-PC dan klonenya.

RS-232 didefinlsikan oleh EI.A (ELektronic rndus-
' tr les Associat ion) pada tahun 1962 sebagai standar yang
dianjurkan untuk antarnuka noden. Standar ini pada dasar-
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nya behubungan dengan dua tipe peralatan : DTE (Data
ferninal Equipnent) dan DCE (Data Connunications fernina-
t lng Equipnent) .  DTE (nisalnya konputer personal)  dapat

nengir in dan nenerina data nelalui  antarnuka ser ial  RS-
232. DTE dikatkan nenjadi  teminal  suatu hubungan ser ial  .
DCE (dulunya dikenaL sebagai data conmunications
equipnent) unutnnya dianggap sebagai fasilitas konunikabi
ser iaL dan contoh t ip ikalnya adalah suatu modem
(noduLator - denudulator ) .

Peranqkat lunak konunikasi data berfungsi untuk
nenerina data penakaian telepon pada PABX secara ser iaL.
Perangkat lunak in i  nenggunakar fasi l i tas interrupt yang
ada pada IBM PC yang disediakan untuk konunikasi  data
yai tu IRQ 3 untuk port  COM 2 (port  konunikasi  2) dan
IRo 4 untuk port  COM 1 (port  konunikasi  1).

Dengan adanya fasilitas interrupt personal.
konputer tidak perlu terus nenerus nenantau kehadiran
data ser i .a l ,  sehingga perangkat lunak dapat nelakukan
fungsi  service la innya.

Progran utana pada tugas akhir  in i  terdir i  dar i  8
submenu. Ke delapan subnenu tersebut adalah :

1. Peroantauan penakaian telepon
2. Pencetakan biaya penakaian telepon
3. Backup data bulanan
4 .  Me l i ha t  i s i  da ta  f i l e  t eks /ha r ian
5. Menghapus f i le teks/har ian
6. 'setup passrrord baru
7. Sett lng jan dan tanggal
8.  Mengakhlr i  progran

Setelah proses in is ial isasi  var iabel-var iabel  yang
digunakan pada progran, naka diLanjutkan dengan pengece-
kan ada t idaknya f i le har ian yang berbentuk f i le teks
dengan fornat naDa sebagai berikut :

'hr-bI- th.  t r t  '

var iabeL hr nenunjukkan tanggal berapa saat l tu.  Denikian
pula untuk variabel bI dan th nasing-masing nenunjukkan
bulan dan tahun saat i tu.  Fi le teks har ian in i  akan
nenyinpan data-data penbicaraan telepon yang berasal  dar i
pabx, dinana set iap satu data penbicaraan nerupakan satu
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record yang ditul is pada f i le teks. Adapun bentuk record
tersebut adaLah :

'  ##  *# l#*  *# :##  * * : * * ,#*  * * *####*#*#*##*####* '
Ext tgl jan durasi nonor tujuan

Bilanana f i le teks harian belum terbentuk naka
progran segera nembentuk f i le teks harian saat i tu,
tetapi j lka f i . le teks harian sudah terbentuk maka progran
akan nenbuka file teks tersebut untuk keperluan
penylnpanan data.

UJi coba dari perangkat Lunak yang dibuat,
diLakukan dengalr nensinulasikan PABX dengan sebuah unit
komputer yang bert indak sebagai PABX tersebut. Disanping
ltu uj i  coba juga di lakukan terhadap sisten PABX al i  WTC.
Perangkat Lunak yang dibuat nenggunakan bahasa
t ingkat t inggi TURBO PASCAL versi 6.0 keluaran BORLAND.
Dan sebagai perusahaan penakai PABX di i lustrasikan
sebagai perusahaan properti yang rnenyewakan ruangan-
ruangan pada kl ien-kl iennya. Perusahaan propert i  yang
dlnaksud adalah l{IC (World frade Center) Surabaya.
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