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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi Ilmu Informatika sangat lah penting di dalam semua bidang ,Setiap 

instansi pemerintah atau perusahaan sudah menggunakan Teknologi Komputer Untuk 

mempercepat kinerja Instansi atau karyawan Prusahaan Maupun perseorangan 

Dengan menggunakan jaringan internet yang sudah memadai di  masa sekarang ini. 

Dengan menggunakan Komputer sebagai media  untuk mempermudah pekerjaan 

yang pada awalnya di kerjakan secara manual. 

Dengan mengunakan 2 komputer tidak lepas dari konektivitas terhadap  jaringan 

internet agar dalam pertukaran informasi menjadi lebih  cepat, tepat dan stabil , tidak 

lepas dari layanan Bandwidth .Untuk mempermudah dalam  pengaturan  Bandwith 

dan User perangkat yang sering di gunakan adalah mikrotik . Informasi adalah hal 

yang sangat penting pada era digital sekarang ini,karena dengan adanya informasi 

yang banyak kita dapat menyelesaikan masalah yang kita temukan di sekililing kita . 

Dengan banyaknya informasi yang kita terima dari berbagai media dapat membantu 

kita dalam menemukan ide – ide  yang kreatif yang sangat berguna untuk kita 

maupun di sekeliling kita. 

Kantor Kelurahan Taman Bunga Pangkal Pinang Bangka Belitung salah satu 

Instansi Pemerintah yang Berhubungan dengan masyarakat dalam pengurusan 

administrasi masyarakat, jadi dengan menggunakan akses internet dapat memudahkan 

kinerja staf dan pegawai kantor kelurahan dengan cepat dan lebih baik serta lebih 

mudah mendapatkan informasi yang di butuhkan. Kantor Kelurahan taman Bunga 

sekarang ini masih menggunakan jaringan internet indihome yang masih terhubung 

secara manual tanpa menggunakan mikrotik untuk pembagian Bandwidth , hal ini 

dapat memperlambat kinerja pegawai kantor Kelurahan karena dengan akses internet 
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seperti itu maka kinerja antara komputer yang satu dengan komputer yang lain akan 

terhambat koneksi internetnya dan koneksi internetnya akan lemah dan dapat 

memperlambat  kinerjanya  pegawai kantor kelurahan dikarenakan tidak ada 

pembagian bandwidth. 

Dalam melaksanakan pekerjaan pegawai Kantor kelurahan mengunakan 

beberapa komputer untuk menunjang kenerja pegawai kantor kelurahan dalam 

pelayanan masyarakat dalam hal administrasi sangatlah perlu di lakukan pembagian 

Bandwith dengan menggunakan mikrotik agar informasi bisa berjalan dengan lancar 

dan kinerja pegawai kantor Kelurahan Taman Bunga dalam pelayanan masayarakat 

bias cepat ,tepat dan lancar.  

Beberapa penelitian yang terkait dengan jaringan perihal pembagian  menejemen 

Bandwith. Penelitian
 
oleh Dimas Restu Hidayanto mengenai”RANCANG BANGUN 

JARINGAN MENGGUNAKAN MIKROTIK
[1]

.
 
Penelitian Chandra Rega Kurniawan  

mengenai “ANALISA DAN RANCANGAN JARINGAN BERBASIS CLIENT 

SERVER di SMAN 4 Pangkal Pinang
[2]

. Penelitian Ilham Eka Putra 

mengenai”PERANCANGAN JARINGAN HOTSPOT BERBASIS MIKROTIK 

OS.3.3.0”
[3]

. 

Berdasarkan permasalahan yang ada  di Kantor Kelurahan Taman Buga maka 

penulis membuat Judul Kuliah Praktek ini  dengan judul; “ANALISIS DAN 

PERANCANGAN JARINGAN CLIENT SERVER MENGGUNAKAN  MIKROTIK 

PADA KANTOR KELURAHAN TAMAN BUNGA PANGKAL PINANG. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, masalah yang 

terdapat pada Kantor kelurahan Taman Bunga  dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bangaimana merancang  sebuah jaringan  menggunakan mikrotik yang tepat 

pada Kantor Kelurahan Taman Bunga Pangkal Pinang ? 

2. Bagaimana Pembangian Bandwith pada setiap pc agar tidak melebihi kapasitas 

penggunaannya ? 
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3. Bagaimana merancang jaringan yang sempurna agar pemakaian internetnya 

terkoneksi dengan maksimal dan baik ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Kantor Kelurahan Adalah satu lembaga yang pemerintahan yang melayani 

masyarakat dengan  menggunakan teknologi informasi. Informasi Merupakan sangat 

mutlak di butuhkan peroranagan , organisasi bahkan di lembaga-lembaga yang ada 

,karna informasi itu harus di peroleh secara cepat dan tepat dan akurat yang di 

gunakan bersama-sama oleh pengguna (user) menurut kepentigan masing-

masing.Untuk itu penulis membatasi penulisan ini agar jelas dan terarah, penulis 

membatasi penulisan hanya pada : 

1. Dalam penulisan Kuliah Praktek ini penulis hanya berfokus pada perancangan 

sebuah jaringan berbasis  client server tanpa  adanya praktek inplementasinya 

langsung . 

2. Pembangian  bandwidth mengunakan Mikrotik Router OS. 

3. Area server yang di rancang hanaya sebatas wilayah kantor Kelurahan Taman  

Bunga saja. 

4. Penulis tidak membahas  tentang keamanan jaringan 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Tujuan dan Manfaat dari penelitian ini adalah Antara lain: 

1. Untuk menghubungkan Pc yang satu dengan Pc yang lain sehingga dapat    

berinteraksi Pc yang satu dengan yang lain 

2. Merancang jaringan client server pada Kantor kelurahan Taman Bunga 

dengan menggunakan mikrotik. 

3. Memperlancar koneksi jaringan agar dapat digunakan secara maksimal oleh 

para pegawai kantor kelurahan taman bunga. 
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1.5 Metode Penelitian 

Metode yang penulis gunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode Prototipe sebagai model pengembangan perangkat lunak, 

metode berorientasi objek sebagai metode pengembangan dan UML sebagai tools 

pengembangan perangkat lunak yang akan dibuat. 

 

1.6 Sistematika  Penulisan 

Secara singkat pada bab-bab yang akan di uraikan dalam laporan ini adalah 

sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelasakan tentang latar belakang kerja praktek, masalah, tujuan 

penulisan, batasan permasalahan, metode penelitian, serta sistematika 

penulisan kerja praktek. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori-teori dasar tentang jaringan yang di gunakan sebagai 

acuan dalam melaksanakan kerja praktek di kantor Kelurahan Taman Bunga 

di Jl.Stania.Pangkal Pinang 

BAB III ORGANISASI 

Bab ini berisikan gambaran umum lembaga, logo Kantor kelurahan,Visi dan 

misi,serta struktur organisasi Kantor Kelurahan Taman Bunga. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan Analisis, Hardware dan analisis jariringan yang ada di 

kantor kelurahan Taman Bunga 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dalam keseluruhan kerja praktek. 

 

 

 


