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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi akses internet telah mencapai tahapan yang lebih 

mudah penggunaannya dengan memanfaatkan media akses berbasis wireless atau 

disebut juga jaringan nirkabel. Jaringan komputer nirkabel adalah salah satu 

teknologi yang saat ini sudah digunakan secara luas diberbagai bidang institusi baik 

perusahaan, dunia pendidikan, instansi pemerintahan bahkan dilingkungan rumah. 

Selain banyak menguntungkan bagi pengguna dalam memakai jaringan komputer 

nirkabel, terdapat juga kekurangan seperti dalam keamanan mentransfer data dan 

membagi hak akses karena media udara (gelombang elekromagnet).  Perangkat 

keras dan perangkat lunak jaringan telah benar-benar berubah, di awal 

perkembangannya hampir seluruh jaringan dibangun dari kabel koaxial, kini 

banyak telah diantaranya dibangun dari serat optik (fiber optics) atau komunikasi 

tanpa kabel (wireless). 

STMIK Atma Luhur Pangkalpinang juga memanfaatkan perkembangan 

teknologi komunikasi tanpa kabel atau yang lebih akrab kita dengar ialah wireless 

atau jaringan hotspot. Namun tidak ada pembatasan user yang ingin masuk kedalam 

jaringan wireless sehingga semua orang bisa bebas masuk kedalam sistem jaringan 

wireless, untuk itu perlu adanya manajemen otoritas dan autentikasi terhadap user 

yang ingin menggunakan jaringan wireless, sehingga penulis hendak 

mengaplikasikan sebuah jaringan wireless yang didalamnya terdapat akses kontrol 

yang berjalan melalui penerapan captive portal. Captive Portal adalah sebuah 

router yang bisa dikonfigurasi oleh sistem operasi mikrotik. 

Dari uraian di atas, maka penulis melakukan penlitian di kampus STMIK 

Atma Luhur adapun judul yang di angkat dalam penelitian ini adalah ; “Rancang 

Bangun Jaringan Wireless Melalui Penerapan  Captive Portal Berbasis Open 

Source Pada  STMIK Atma Luhur Pangkalpinang”.  



2 
 

  



3 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Jaringan wireless yang ada di lingkungan kampus membuat mahasiswa 

sudah bisa langsung bisa terknoneksi dengan jaringan internet melalui open 

wireless, sehingga banyak pengguna atau mahasiswa yang tersambung ke dalam 

kedalam jaringan wireless yang disediakan di dalam kampus. 

Berdasarkan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

a. Bentuk arsitektur jaringan komputer yang sudah ada. 

b. Merancang jaringan wireless captive portal di STMIK Atma Luhur 

Pangkalpinang. 

c. Membangun jaringan wireless captive portal, sehingga bisa terhubung ke 

jaringan internet. 

d. Konfigurasi perangkat client agar terhubung ke jaringan wireless captive portal. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ; 

a. Penelitian dilakukan di STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

b. Konfigurasi jaringan menggunakan access point. 

c. Metode jaringan wireless menggunakan metode captive portal. 

d. Menggunakan freeradius dan Mikrotik. 

e. Menggunakan mikrotik os sebagai sistem operasi konfigurasi jaringan wireless. 

 

1.4 Maksud dan Tujuan 

Dengan harapan sebagai solusi untuk meningkatkan keamanan jaringan 

pada sistem hotspot yang efektif dan efisien  di STMIK Atma Luhur Pangkalpinang 

maka penyusunan skripsi ini bertujuan : 

a. Membangun Jaringan wireless captive portal pada STMIK Atma Luhur. 

b. Menerapkan jaringan wireless captive portal pada lingkungan kampus. 

Sedangakan maksud dari penyusunan skripsi ini adalah : 

a. Memberikan service komunikasi internet dalam jaringan wireless captive portal. 
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b. Memberikan kemanan yaitu menjaga kerahasiaan, keutuhan data dan menjamin 

keaslian sumber data. 

c. Mengontrol aktifitas user  yang telah login kedalam jaringan wireless.  

 

1.5 Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengambilan data untuk 

penulisan laporan ini adalah; 

a. Tahap Pengumpula Data 

1) Studi Pustaka 

Metode pengumpulan data dan informasi yang mengenai pembahasan captive 

portal dengan cara membaca buku-buku referensi, tutorial, browsing internet 

dan lain-lain. 

2) Studi Lapangan 

a) Obeservasi  

Metode pengumpulan data dengan cara melihat secara langsung keadaan 

objek penelitian di lapangan, yaitu di STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

b) Wawancara 

Metode pengumpulan data dan infomasi dengan cara bertanya secara 

langsung kepada pihak yang dianggap terkait dengan permasalahan yang 

ada. 

 

b. Tahap Pembangunan Server Captive Portal 

Dalam penulisan penelitian skripsi ini menggunakan metode yang sesuai 

dengan kebutuhan jaringan wireless captive portal. Yang nantinya terdiri dari 

beberapa tahap sebagai berikut. 

 

1) Analisis 

Tahap menganalisis data yang telah dikumpulkan, analisa berkaitan dengan 

proses dan data yang diperlukan oleh sistem serta keterkaitannya. 
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2) Perancangan 

Tahap dimana merancang jaringan wireless captive portal melalui perancangan 

jaringan 

3) Tahap implementasi pada server captive portal dan konektivitas client yang ada 

didalam sistem. 

4) Pengujian 

Tahap uji coba terhadap client yang masuk kedalam jaringan wireless captive 

portal 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan terbagi menjadi 5 

(lima) Bab, dimana uraian singkat mengenai isi tiap Bab adalah sebagai berikut: 

Bab I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan uraian latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, metode penelitian yang dilakukan penulis dan sistematika penulisan. 

Bab II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori yang digunakan 

penulis sebagai landasan dalam mendukung penelitian ini. 

Bab III PEMODELAN PROYEK 

Pada bab ini menjelaskan pemodelan proyek dalam membuat dan mengembangkan 

aplikasi, mulai dari anggaran, waktu dan penjadwalan peroyek pelaksanaan maupun 

tim serta stakeholder yang terlibat pada proyek pembuatan aplikasi ini. 

Bab IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini akan membahas tinjauan umum tentang objek penelitian yang berisikan 

paparan masalah, analisis hasil uji coba program, mengenai analisa masalah, serta 

tentang analisis terhadap permasalahan yang sedang di teliti. 

Bab V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab akhir dari skripsi, , kesimpulan-kesimpulan atas dasar bab 

sebelumnya dan saran-saran yang ditujukan untuk mengembangkan penelitian ini 

agar lebih baik. 

 

  


