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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman dimana kita berada pada era moderenisasi 

ini, teknologi komputerisasi berkembang dengan sangat pesat, bahkan semua aspek 

yang bergerak di bidang bisnis maupun pendidikan sangatlah membutuhkan teknologi 

ini. Dalam hal ini jaringan komputer berperan sebagai tulang punggung sebuah sistem 

informasi di setiap instansi dimana menjadi satu ukuran kompetitif atau tidaknya 

sebuah instansi.  Dalam dunia pendidikan semua Madrasah berkompetisi dalam hal 

ini sebagai daya tarik bagi calon siswa baru yang ingin masuk ke Madrasah yang 

memiliki fasilitas yang baik. 

Siswa-Siswi MA Hidayatussalikin merupakan bagian yang terintegrasi dari 

perkembangan teknologi ini, walaupun Madrasah ini berada di bawah naungan 

pesantren yang mana bergerak di bidang keagamaan, namun output yang dihasilkan 

diharapkan mampu menjadi individu yang mandiri, cerdas dan ditunjang dengan 

kemampuan penguasaan teknologi yang tinggi.  Untuk mencapai tujuan tersebut 

sangatlah dibutuhkan media dan sarana yang terintegrasi untuk mewujudkannya.  

Oleh karena itu sudah saatnya Madrasah memiliki jaringan komputer pada 

laboratorium komputer yang bisa meningkatkan skill para siswa-siswi dan para 

gurunya. 

Fasilitas laboratorium komputer yang sudah ada di MA Hidayatussalikin 

ternyata belum dimanfaatkan dan dioptimalkan dengan baik oleh Madrasah tersebut, 

oleh karena itu penulis ingin memanfaatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan dengan 

mengembangkan jaringan lan di lembaga tersebut supaya lebih efektif dan efisien 
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Informasi Akademik Berbasis Client-Server” Madrasah Madrasah Tsanawiyah An-

Nizhamiyyah Cileungsi Bogor. Penelitian[3] Iwan Setia Wahyu (2010) Mahasiswa 

Universitas Komputer Indonesia Bandung. Analisis Sistem Jaringan pt. Retailindo. 

Penelitian[4] Wahyu Tri Pamungkas (2011) Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta Pengembangan Infrastruktur Jaringan Client-Server Kelurahan Bintaro. 

Penelitian[5] Khoirul Anam (2011) Mahasiswa STMIK Widya Pratama Pekalongan  

Management Bandwidth menggunakan Router Mikrotik di Dinas Pendidikan Pemuda 

dan Olahraga Kota Pekalongan. Oleh karena itu penulis akan membuat sebuah 

pengembangan dengan judul “Pengembangan Jaringan LAN di Laboratorium 

Komputer MA Hidayatussalikin” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah yang ada 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana cara mengembangkan Jaringan komputer di MA Hidayatussalikin? 

2) Bagaimana cara konfigurasi Mikrotik di Winbox? 

3) Bagaimana Cara konfigurasi IP Address di Winbox? 

1.3 Batasan masalah 

Jaringan komputer memiliki banyak sekali manfaat yang dapat dihasilkan, 

maka dari itu dalam membangun jaringan komputer ini kami hanya sebatas pada: 

1) Konfigurasi Mikrotik dengan Winbox 

2) Membangun jaringan LAN yang berfungsi untuk koneksi Server ke Client 

menggunakan Mikrotik 

3) Konfigurasi IP Address melalui Winbox 

1.4 Metode Penelitian 
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Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan laporan skripsi ini 

adalah dengan menggunakan Network Development Life Cycle (NDLC) karena lebih 

sesuai dengan sistem yang akan dibangun yaitu mengenai perancangan infrastruktur 

jaringan. Oleh karena itu langkah yang harus kita ambil adalah: 

1. Analysis 

Tahap awal ini dilakukan analisa kebutuhan, analisa permasalahan yang 

muncul, analisa keinginan pengguna dan analisa topologi jaringan yang sudah 

ada saat ini. Metode yang biasa digunakan pada tahapan ini diantaranya: 

a. Wawancara, dilakukan dengan pihak terkait melibatkan dari struktur 

manajemen atas sampai ke level bawah / operator agar mendapatkan data 

yang konkrit dan lengkap. 

b. Survey langsung kelapangan, dalam tahapan analysis juga dilakukan survey 

langsung kelapangan untuk mendapatkan hasil sesungguhnya dan 

gambaran seutuhnya sebelum masuk ketahap design. Survey biasanya 

dilengkapi dengan alat ukur seperti GPS dan lain sesuai kebutuhan untuk 

mengetahui detail yang dilakukan. 

c. Menelaah setiap data yang didapat dari data-data sebelumnya, maka perlu 

dilakukan analisa data tersebut untuk masuk ke tahap berikutnya. Adapun 

yang bisa menjadi pedoman dalam mencari data pada tahap analisis ini 

adalah: 

1) User/people: jumlah user, kegiatan yang sering dilakukan, peta politik 

yag ada, level teknis user. 

2) Media hardware dan Software: peralatan yang ada, status jaringan, 

ketersediaan data yang dapat diakses dari peralatan, aplikasi software 

yang digunakan. 

3) Data: jumlah pelanggan, jumlah inventaris sistem, sistem keamanan 

yang sudah ada dalam mengammankan data. 
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4) Network: konfigurasi jaringan, volume trafik jaringan, protokol, 

Network Monitoring yang ada saat ini, harapan dan rencana 

pengembangan kedepan. 

5) Perencanaan fisik: masalah listrik, tata letak, ruang khusus, sistem 

keamanan yang ada, dan kemungkinan akan pengembangan kedepan. 

2. Design 

Dari data-data yang didapatkan sebelumnya, tahap desin ini akan membuat 

gambar design topologi jaringan interkoneksi yang akan dibangun. Diharapkan 

dengan gambar ini akan memberikan gambaran seutuhnya dari kebutuhan yang 

ada. Biasanya hasil dari design berupa: 

a. Gambar-gambar topologi (server form, firewall, data center, storages, 

lastmiles, perkabelan, titik akses dan bagiannya); 

b. Gambar-gambar detail estimasi kebutuhan yang ada. 

3. Simulation 

Beberapa pekerja jaringan akan membuat dalam bentuk simulasi dengan 

bantuan tools khusus di bidang network seperti Boson, Packet Tracer, Netsim 

dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kinerja awal dari jaringan 

yang akan dibangun dan sebagai bahan presentasi dan sharing dengan  team 

work lainnya. Namun karena keterbatasan perangkat lunak simulasi ini, banyak 

para pekerja jaringan yang hanya menggunakan alat bantu tools Visio untuk 

membangun topologi yang akan di-design. 

4. Implementation 

Pada tahapan ini akan memakan waktu lebih lama dari tahapan sebelumya. 

Dalam implementasi pekerja jaringan akan menerapkan semua yang telah 

direrencanakan dan di-design sebelumnya. Implementasi adalah tahapan yang 

sangat menentukan dari berhasil / gagalnya sebuah proyek yang akan dibangun 

dan di tahap inilah team work akan diuji dilapangan untuk menyelesaikan 
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masalah teknis dan non teknis. Dalam penelitian sempat dilakukakn dari tahap 

imlpentasi, monitoring, dan manajemen. Karena membutuhkan resource 

hardware dan biaya yang  besar. 

5. Monitoring 

Tahapan monitoring merupakan tahapan yang penting, agar jaringan komputer 

dan komunikasi dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan awal dari 

user pada tahap analisis, maka perlu dilakukan kegiatan monitoring. Monitoring 

bisa berupa melakukan pengamatan pada: 

a. Infrastruktur hardware: dengan mengati kondisi reliability/kehandalan 

sistem yang telah dibangun (reliability = performance+availability + 

security) 

b. Memperhatikan jalannya paket data dijalan (pewaktuan, latency, peektime, 

troughput) 

c. Metode yang digunakan untuk mengamati kondisi jaringan dan komunikasi 

secara umum secara terpusat atau tersebar. 

6. Management 

Pada level manajemen atau pengaturan, dalah satu yang menjadi perhatian 

khusus adalah masalah kebijakan (policy). Kebijakan perlu dibuat untuk 

membuat/mengatur agar sistem yang telah dibangun dan berjalan dengan baik 

dapat berlangsung lama dan unsur reliability terjaga. Policy akan sangat 

tergantung dengan kebijakan level management dan strategi bisnis perubahan 

tersebut. IT sebisa mungkin harus dapat mendukung atau alignment dengan 

strategi bisnis perusahaan 

1.5 Tujuan dan manfaat Penelitian 

Tujuan: 

Dengan adanya jaringan komputer yang terpasang di MA Hidayatussalikin 

diharapkan dapat mempermudah proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 
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dengan berjalan secara optimal dan bisa meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

pembelajaran. 

 

Manfaat: 

1) Mempermudah siswa dalam belajar 

2) Mempermudah guru dalam proses mengajar 

3) Meminimalisir pembiayaan dalam pelaksanaan ulangan, UTS dan UAS 

4) Mampu meminimalisir penggunaan ATK  

5) Meningkatkan IMTEK guru dan siswa 

6) Apabila terjadi kerusakan pada computer client seperti terinfeksi virus 

atau kerusakan pada hardware seperti harddisk cacat, maka data client 

akan aman karena file disimpan pada computer server. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan dalam laporan Skripsi, sistematika penulisan 

dibagi menjadi 5 (lima) bab yang terdiri dari: 

1) BAB I: Pendahuluan 

Dimana dalam BAB I ini mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Batasan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tempat dan Waktu 

Pelaksanaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

2) BAB II: Landasan Teori 

Pada BAB II ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berhubungan dan 

digunakan untuk mendukung judul serta mendasari pembahasan secar detail 

3) BAB III: Metodologi Penelitian 
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Pada BAB III ini menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan untuk 

pengembangan perangkat lunak seperti model waterfall dan alat bantu 

pengembangan sistem seperti UML (Unified Modelling Language) 

4) BAB IV: Pembahasan 

Pada BAB III ini berisikan tentang struktur organisasi, jabatan, tugas dan 

wewenang serta menjelaskan tentang model, metode dan tools yang digunakan. 

5) BAB V: Penutup 

Pada BAB V ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil pembahasan 

pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang dapat dilakukan selama kerja 

praktek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


