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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1. Latar Belakang 
Latar belakang dibuatnya Laporan Kerja Praktek ini adalah untuk memenuhi 

salah satu syarat mata kuliah Kerja Praktek dengan bobot 2 SKS pada Jurusan Teknik 

Informatika STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. Tetapi terdapat manfaaat tersendiri bagi 
mahasiswa yang bersangkutan yaitu sebagai perkenalan dalam dunia kerja yang akan 

dihadapi setelah lulus nanti. 
Atas pertimbangan tertentu kami memilih Radio Republik Indonesia cabang 

Sungailiat sebagai tempat kami melaksanakan kerja praktek. Radio Republik Indonesia 
cabang Sungailiat merupakan lembaga yang bergerak di bidang komunikasi dan memiliki 

teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasionalnya. 

 
2. Masalah 

Sebuah lembaga penyiaran yang memiliki studio dan kantor yang terdiri dari 
beberapa divisi pastinya memiliki jaringan komputer untuk menghubungkan komputer 

yang ada pada masing-masing divisi dalam satu gedung untuk mendukung kegiatan 

operasionalnya. Dalam hal ini Local Area Network (LAN) sangat diperlukan. Wide Area 
Network (WAN) juga sangat diperlukan bagi lembaga yang memiliki cabang yang 

letaknya berjauhan, tidak berada pada satu gedung. Seperti halnya Radio Republik 
Indonesia cabang Sungailiat yang merupakan salah satu cabang yang terletak di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, untuk dapat saling berhubungan dan bertukar informasi 
yang diperlukan dalam kegiatan operasional antara satu daerah dengan daerah lain, 

maupun dengan kantor pusat yang terdapat di Jakarta. 

 
3. Tujuan Penulisan 

Pelaksanaan kerja praktek ini dimaksudkan agar kami mahasiswa Teknik 

Informatika dapat melihat, mengerti, mendalami, dan mengimplementasikan ilmu-ilmu di 

bidang Teknik Informatika yang telah kami dapat di bangku perkuliahan dan 
memperbaiki kinerja lembaga yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan tujuan dari LAN 

dan WAN sendiri antara lain: 
a. Untuk menghubungkan antara komputer satu dengan yang lain sehingga dapat 

saling berinteraksi satu sama lain 

b. Penggunaan sumber daya bersama-sama 
c. Memperluas kegunaan dan daya guna komputer 

d. Membuat sistem komputer menjadi lebih praktis dan fleksibel 
 

4. Batasan Permasalahan 
Radio Republik Indonesia cabang Sungailiat menyadari bahwa informasi 

merupakan kebutuhan mutlak yang dibutuhkan oleh suatu lembaga. Informasi tersebut 

tentunya harus diperoleh secara cepat dan akurat yang nantinya akan digunakan secara 
bersama oleh pegawai dalam kegiatan operasional lebih lanjut. Untuk itu kami 

membatasi penulisan ini agar lebih jelas dan terarah, kami membatasi penulisan pada: 
a. Local Area Network (LAN) pada kantor Radio Republik Indonesia cabang Sungailiat 

yang terletak di Jalur 2. Mencakup di dalamnya perangkat keras yang digunakan, 

perangkat lunak, topologi jaringan, dan media transmisi. 
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b. Wide Area Network (WAN) yang menghubungkan kantor pusat dengan kantor 

cabang yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya Radio Republik 
Indonesia cabang Sungailiat. 

 
5. Metoda Penelitian 

Metoda yang kami gunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah dengan metode 

pengumpulan data di mana untuk mendapatkan data dan bahan laporan yang akan 
dibuat menggunakan tiga teknik pengumpulan data di antaranya sebagai berikut: 

a. Studi Literatur 
Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, paper, dan bacaan-

bacaan yang ada kaitannya dengan judul laporan. 
b. Metode Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan atau kegiatan yang 

sistematis terhadap objek yang dituju secara langsung. 
c. Metode Wawancara 

Adalah suatu metode dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang 
ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. 

 

6. Sistematika Penulisan 
BAB I. Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang kerja praktek, masalah, tujuan penulisan, 
batasan permasalahan, metoda penelitian, serta sistematika penulisan kerja praktek. 

 
BAB II. Landasan Teori 

Bab ini berisikan teori-teori dasar tentang jaringan yang kami gunakan sebagai acuan 

dalam melaksanakan kerja praktek pada Radio Republik Indonesia cabang Sungailiat. 
 

BAB III. Organisasi 
Bab ini berisikan gambaran umum lembaga, logo RRI, visi dan misi RRI, struktur 

organisasi RRI Sungailiat. 

 
BAB IV. Pembahasan 

Bab ini berisikan analisis software, analisis hardware, dan analisis jaringan yang ada 
pada Radio Republik Indonesia cabang Sungailiat. 

 

BAB V. Penutup 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dalam keseluruhan kerja praktek. 


