
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang  

Akademi kebidanan (AKBID) Sungailiat adalah akademi kebidanan yang Terletak  di 

kota sungailiat, kabupaten Bangka. Dalam kegiatan belajar mengajarnya, ada beberapa 

mata kuliah yang menggunakan komputer untuk media  pembelajarannya. 

Akademi Kebidanan (AKBID) Sungailiat mempunyai sebuah ruang Laboratorium 

komputer, di lengkapi dengan komputer - komputer  yang digunakan sebagai sarana 

belajar.  

Tetapi dalam proses pengajarannya mengalami sedikit hambatan, karena dalam 

mengajar tenaga pengajar harus mengcopy file materi pembelajaran  dari komputer satu ke 

komputer yang lainnya terlebih dahulu  dengan menggunakan media flashdisk, sehingga 

perlu memakan waktu lebih. 

 

2. Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan, dapat diklasifikasikan 

permasalahan sebagai berikut : 

a. proses pembagian materi belajar masih menggunakan flashdisk. 

 

3. Tujuan Penulisan 

Untuk mengatasi masalah yang di hadapi Akademi kebidanan Sungailiat maka perlu 

dibuatnya jaringan komputer local yang menghubungkan komputer  yang satu dengan yang 

lainnya dalam laboratorium komputer. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari dibuatnya jaringan komputer local ini adalah : 

a. Memudahkan dalam proses transfer dari komputer satu ke komputer yang lain. 

b. Untuk pembagian materi pembelajaran bias langsung di share pada masing- masing 

komputer. 

 

4.  Batasan Permasalahan 

Dalam jaringan lokal mencakup sangat luas banyak topologi dan teknologi yang 

digunakan namun penulis membuat batasan masalah sebagai berikut jaringan terbatas 

dalam jarak atau area setempat (lokal), 

a.  Instalasi menggunakan topologi star. 
b.   Menggunakan kabel UTP dengan menggunakan tipe straight. 

 

 

 

 

 

5. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode penelitian deskriptif. 

Yakni menggambarkan semua data yang kemudian dianalisis dan dibandingkan 

berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung dan mencoba untuk memberikan 

pemecahan masalah yang sedang dihadapi. 

 



 

6. Sistematika Penulisan  

Sistem penyusun laporan ini disusun secara bertahap, hal ini bertujuan agar 

pembaca dapat lebih memahami isi laporan. Adapun penulisan laporan ini 

dikembangkan melalui urutan pembahasan sebagai berikut: 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, masalah, tujuan penulisan, batasan 

masalah, metode penilitian dan sistematika penulisan. 

 

b. BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan landasan teori sesuai dengan topik yang diambil, Sesuai 

dengan masalah yang di hadapi. 

 
c. BAB III ORGANISASI 

Pada bab ini menjelaskan mengenai instansi tempat kuliah praktek, dari sejarah, 
struktur organisasi, tugas dan wewenang setiap bagian organisasi.  

 

d. BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas mengenai implementasi sistem, Interface dan uji coba. 

 

  


