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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

   Meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai 

aspek kehidupan manusia yang sangat membutuhkan informasi, baik untuk 

masalah pendidikan, hiburan, dan sebagainya. Karena apabila tidak ada informasi 

yang diperoleh, manusia tidak akan berkembang. Sedangkan untuk memperoleh 

informasi tersebut, manusia menginginkan cara yang cepat atau dengan kata lain 

secara instant yang tidak terbatas ruang dan waktu dari mana sumber informasi 

tersebut. Sehingga semakin berkembang pula aplikasi– aplikasi , media – media , 

dan cara mudah dalam penggunaan akses internet.      

Salah satu cara terhubung ke internet melalui jaringan yang berbasis 

wireless. Wireless atau dapat berarti tanpa kabel (nirkabel) dengan melakukan 

suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromangnetik. 

Akses poin berbasis wireless memungkinkan client untuk mengakses informasi 

secara real-time sepanjang masih dalam jangkauan wireless sehingga 

meningkatkan kualitas layanan. Dari segi instalasi akses poin berbasis wireless  

sangat mudah dan cepat tanpa harus menarik dan memasang kabel melalui 

dinding atau atap, kabel yang digunakan hanya untuk menghubungkan AP (Akses 

Point) ke jaringan (HUB/Router). Perangkat yang dapat digunakan yaitu 

RouterBoard Mikrotik dan akses poin Tp-Link. RouterBoard Mikrotik merupakan 

hardware (Router) yang memiliki beragam seri dan interface disesuaikan dengan 

kebutuhan.  RouterBoard menggunakan RouterOS sebagai software/sistem 

operasinya. Akses poin Tp-Link sendiri adalah sebuah wireless adapter yang 

memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet melalui media wireless 

menggunakan notebook.  

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang salah satu instansi 

yang bergerak dibidang pendidikan dan kebudayaan, ingin meningkatkan 

pelayanan pendidikan terhadap masyarakat melalui kecepatan dan ketepatan 
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informasi yang dibutuhkan. Jaringan komputer di Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Pangkalpinang masih menggunakan jaringan kabel konvesional 

dengan topologi jaringan star yaitu kabel yang digunakan sebagai titik akses, oleh 

karena itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang memerlukan 

jaringan praktis tanpa adanya perantara kabel, agar para pegawai yang 

menggunakan notebook di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Pangkalpinang lebih efisien dalam mengerjakan setiap pekerjaan tanpa harus 

mencari terlebih dahulu kabel LAN untuk mengakses internet, maka perlunya 

pembuatan sebuah sistem wireless untuk berbagi koneksi internet. Setiap pegawai 

memiliki username dan password yang berbeda untuk masuk ke akses poin 

wireless, hal ini dilakukan untuk meminimalisir tindak kejahatan atau kecurangan 

dunia maya di wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang.  

Dari beberapa penelitian terdahulu yang mengarah ke penelitian seperti ini 

pernah dilakukan oleh Helmi Arta Ginanjar yang berjudul “Analisis Dan 

Perancangan Jaringan Hotspot Server Berbasis Mikrotik Di Gedung Sekolah Smp 

Negeri 21 Semarang”, pada tahun 2016 menggunakan model NDLC. Selain 

penelitian dari Helmi Arta Ginanjar penelitian yang serupa perna juga dilakukan 

oleh Bayu Hermawan yang berjudul “Perancangan Jaringan Hotspot Server 

Berbasis Mikrotik Di Gedung Kuliah Universitas Abulyatama”, pada tahun 2013 

menggunkan metode waterfall tapi penelitian ini masih berupa rancangan. Dari 

beberapa penelitian diatas konfigurasi untuk pengguna agar dapat terhubung ke 

internet masih menggunakan akses poin dengan 1 password untuk semua user. 

Oleh karena itu penulis ingin mengembangkan akses poin dengan username dan 

password yang berbeda untuk setiap pengguna. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkatnya 

kedalam sebuah penelitian yang berjudul “Rancang Bangun Jaringan Hotspot 

Server Berbasis Mikrotik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Pangkalpinang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah terdapat berbagai permasalahan yang dapat 

diidentifikasikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara mendesain jaringan wireless berbasis Mikrotik di Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang? 

2. Bagaimana cara membagi bandwidth untuk para pengguna? 

3. Bagaimana cara membuat metode autentikasi pengguna pada jaringan 

wireless? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar dalam pembahasan tidak keluar dari topik penelitian, maka penulis 

membatasi beberapa masalah yang akan dibahas meliputi  

1. Membahas Rancang Bangun Jaringan berbasis Mikrotik menggunakan media 

wireless dan media kabel sebagai titik akses internet. 

2. Pembahasan hanya pada pengaturan konfigurasi, autentikasi user dan 

pembagian bandwidth 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini metodologi yang akan penulis dilakukan 

yaitu sebagai berikut ini : 

1. Metode penelitian dalam pengembangan System 

 Adapun metode penelitian pengembangan sistem yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode Network Development Life Cycle (NDCL) 

dimulai dari  

a. Analisis kebutuhan (analisys) 

b. Perancangan (Design) 

c. Simulasi (Simulation) 

d. Implementasi (Implementation) 

e. Monitoring 

f. Management  
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Gambar 1.1 Tahapan penelitian dengan model NDLC. 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah untuk 

membangun sebuah jaringan wireless berbasis mikrotik pada Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang yang dapat diakses oleh seluruh pegawai 

dengan metode authentikasi untuk setiap user. 

Manfaat dari jaringan wireless berbasis mikrotik di Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Pangkalpinang ini antara lainnya adalah : 

1. Memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keleluasaan kepada pegawai yang 

memiliki notebook dalam mengakses internet tanpa perlu mencari kabel 

LAN.  

2. Memberikan pelayanan internet terbaik untuk pegawai dengan pembagian 

bandwidth yang adil.   

3. Memberikan kepraktisan dalam menyelesaikan pekerjaan yang memerlukan 

akses internet. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi yang penulis susun terdiri dari lima bab. 

Berikut penjabarannya: 
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1. BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang Latar belakang , perumusan masalah, batasan 

masalah , manfaat dan tujuan penelitian, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan landasan teori sesuai topik yang di ambil beserta sumber 

rujukan. 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan penjelasan metodologi apa yang digunakan selama 

melakukan penelitian. 3 bagian utama dalam metodologi penelitian yaitu 

Model Pengembangan perangkat lunak, metode penelitian dan tools (alat 

bantu dalam analisis dan merancang aplikasi).  

4. BAB IV PEMBAHASAN 

Berisi antara lain: struktur organisasi, jabaran tugas dan wewenang, 

analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis 

kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, perancangan sistem (dalam 

menjelaskan bab empat, model, metode, dan tools harus dipaparkan sesuai 

dengan uraian). 

5. BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat mengemukakan 

kembali masalah penelitian, menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh dan 

akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil yang didapatkan layak 

digunakan. Saran merupakan manifestasi dari penulis untuk dilaksankan 

(sesuatu yang bekum ditempuh dan layak untuk dilaksanakan). Saran yang 

diberikan tidak terlepas dari ruang lingkup penelitian. 
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