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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan perkembangan jaman 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. Dalam hal ini jaringan komputer berperan 

sebagai tulang punggung sebuah sistem informasi di setiap instansi. Hal ini juga 

mendukung komunikasi antar instansi yang mana berada dalam suatu lingkungan 

pekerjaan tersebut. Untuk itu, setiap lingkungan pekerjaan yang ada, seharusnya 

sudah memulai miningkatkan kinerja teknologi informasi di dalam suatu instansi 

tersebut. 

Tetapi malah justrunya yang terjadi sekarang ini adalah banyaknya instansi 

yang masih tidak menyadari betapa pentingnya suatu teknologi informasi tersebut. 

Oleh dari karna itu banyak sejumlah instansi yang ada harus cepat meningkatkan 

diri agar dapat sutatu keefektifan dari pekerjaan itu sendiri. 

SMA Nurul Huda adalah suatu yayasan sekolah menengah atas yang bergerak 

di bidang agama, Sma Nurul Huda tersebut pun sudah berdiri sejak lama. SMA 

Nurul Huda ini merupakan satu-satunya sekolah swasta menengah atas di 

kecamatan tempilang yang bergerak dibidang agama yang akan tetapi belum 

ditunjangi dengan akses internet. Luas gedung SMA Nurul Huda kurang lebih 

berkisar 150 meter persegi, yang terdiri dari 10 ruangan dan 5 gedung. 

Dengan belum adanya akses internet di SMA Nurul Huda ini jelas membuat 

siswa/i dan para staf guru kesulitan dalam mengakses internet. Dibanding dengan 

sekolah menengah atas yang lainnya SMA Nurul Huda ini sangat tertinggal oleh 

sekolah-sekolah menengah atas lainnya yang ada di tempilang, karena belum 

memiliki akses internet sendiri. Sedangkan dibangding sekolah-sekolah menengah 

atas yang lainya sudah memiliki akses internet sendiri, dan itu membuat SMA 

Nurul Huda ini tertinggal oleh yang lainya. Sangat disayangkan sekali jika SMA 



 

 
2 

 

Nurul Huda ini tertinggal di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi yang 

ada sekarang ini. 

Maka dari itu dengan adanya penelitian ini memberikan manfaat untuk SMA 

Nurul Huda  untuk lebih unggul dari pada sebelumnya, sehingga di tengah 

perkembangan teknologi informasi sekarang ini, SMA Nurul Huda pun bisa 

menyeimbangkan dengan kemajuan zaman dan sekolah menengah atas lainya, 

sehingga tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi informasi yang sudah ada 

sekarang ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah yang 

ada sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara meningkatkan jaringan LAN dan WLAN yang  bisa 

memaksimalkan pekerjaan para Staf Guru Sma Nurul Huda?, dan 

2. Bagaimana mengetahui proses pembangunan infra stuktur jariangan LAN 

dan WLAN pada SMA Nurul Huda?. 

 

1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Hanya khusus pada konfigurasi jaringan LAN dan WLAN di SMA Nurul 

Huda Tempilang, 

2. Perancangan jaringan dengan menggunakan mikrotik RB951Ui-2HnD 

3. Hanya menggunakan topologi star,  

4. Pengujian  kecepatan bandwitch dengan menggunakan speedtets.net, 

5. Konfigurasi dilakukan hanya menggunakan aplikasi winbox melalui mode 

GUI, dan 

6. Pengujian dengan Black Box. 

 
1.4 Tujuan dan Maaf Penelitian 
1.4.1 Tujuan 

Adapun tujuan dari konfigurasi dan implementasi jaringan LAN dan WLAN 

pada SMA Nurul Huda adalah: 
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1. Untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sudah ada, dan 

mampu bersaing di teknologi informasi, dan 

2. Untuk membuat SMA Nurul Huda memahami teknologi informasi 

yang ada. 

 

1.4.2 Manfaat 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan kemudahan bagi staf guru dan siswa/i dalam menambah 

pengetahuan dengan akses internet yang ada, dan 

2. Membuat kinerja para staf guru lebih maksimal, dan 

3. Menambah pengetauhuan serta wawasan penulis dalam suatu 

Teknologi Informasi. 

 
1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam laporan Kerja Praktek ini, 

sistematika penulisan di bagi menjadi 4 bab yang terdiri dari: 

BAB I   :    PENDAHULUAN 

Dimana dalam BAB I ini mencakup Latar Belakang, Rumusan   

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Batasan Masalah. 

 

BAB II  :   TINJAUAN PUSTAKA 

Pada BAB II ini merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori- teori 

yang mendukung judul, yang mendasari pembahasan secara detail, 

serta 5  rangkuman penelitian terdhulu. 

 

BAB III :   METODELOGI PENELITIAN 

Pada BAB III ini  penelitian terdiri dari 3  bagian yaitu model 

pengembangan perangkat lunak, metodologi penelitian, dan tools. 
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BAB IV  :  HASIL DAN PEMBAHSAN 

Pada BAB IV ini berisi anatara lain: setruktur organisasi, jabaran 

tugas dan wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis 

hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, perancangan sistem. 

 

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.   

 

 

 


