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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi informasi pada saat ini terus berkembang 

seiring dengan kebutuhan manusia yang menginginkan kemudahan, 

kecepatan dan keakuratan dalam memperoleh informasi. Oleh karena itu 

kemaju teknologi informasi harus terus diupayakan  dan ditingkatkan 

kualitas dan kuantitasnya. Salah satu kemajuan teknologi informasi 

dibidang transmisi, pada saat ini yang berkembang selain fiber optic ialah 

penggunaan perangkat jaringan WLAN(Wireless Lcal Area Network). 

Perangkat perangkat jaringan WLAN ini memungkinkan adanya 

hubungan para pengguna informasi walaupun pada saat kondisi mobile 

(bergerak), sehingga memberikan kemudahan pada para pengguna 

informasi dalam melakuakan aktifitasnya. Salah satu contoh aplikasi 

perangkat dari WLAN pada saat ini adalah penggunaan Handphone 

cellular. Istilah jaringan nirkabel yang umum didengar pada saat ini 

adalah Wireless LAN. 

Wireless LAN adalah teknologi jaringan yang tidak menggunakan 

kabel sebagai media pengantar data yang umum dijumpai pada komputer 

dewasa ini. Teknologi ini sesuai dengan  nama nya Wireless yang 

artinya tanpa kabel, memanfaatkan gelombang radio untuk melakukan 

interaksi atau komunikasi antar unit komputer. Pada dasarnya 

penggunaan Wireless LAN pada suatu jaringan tidak berbeda dengan 

jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisinya, hanya 

saja biaya pemasangnan relative lebih murah terutama pada saat 

jaringan yang jaraknya cukup berjauhan, sehingga walau pun alat  
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tersebut relative mahal dibanding penggunaan kabel tetapi dilihat 

dari kemudahan dan total biaya 

instalasi jaringannya lebih murah khusus nya jika jarak berjauhan 

dan medan yang sulit jika menggunakan kabel 

Salah satu arternatif yang dapat digunakan sebagai media pengantar 

gelombang Wireless LAN adalah acces point. Penulis menyarankan 

munggunkan alat ini karena penggunaannya yang mudah dan fungsi 

yang banyak. Atas dasar tersebut penulis merasa perlu melakukan 

instalasi jaringan wireless LAN menggunakan acces point untuk 

membangun hotspot area di lingkungan kantor Kelurahan Dul . dengan 

adanya  hotspot ini dapat memudahkan pihak kelurahan untuk 

mengakses jaringan internet, sehingga  masyarakan mendapatkan 

pelayanan prima yang dapat lebih cepat, tepat dan mudah, maka penulis 

mengambil judul penelitian  tentang “ Membangun Jaringan Wireless LAN 

Di Kantor Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah” 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

Penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana mengkonsfigurasi wireless TP-LINK yang akan 

dijadikan sebagai repeater. 

2) Bagaimana menghubungkan repeater dengan perangkat 

wireless acces point. 

1.3  Tujuan Penulisan 

Tujuan dari pelaksanaaan kerja praktek ini dimaksudkan agar 
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kami mahasiswa teknik informatika, dapat melihat , mengerti , 

mendalami dan menginpelemtasikan ilmu-ilmu dibidang teknik 

informtika yang telah kami dapatkan dibangku perkuliahan. Sedangkan 

tujuan dari WLAN sendiri antra lain : 

1. Untuk menghubungkan antara komputer satu dengan yang 

lainnya sehingga dapat saling berinteraksi satu sama lain. 

2. Penggunaan sumber daya bersama- sama 

3. Memperluas penggunaan dan daya guna komputer/laptop 

4. Membuat sistem komputer lebih praktis dan fleksibel 

5. Mempermudah pertukaran informasi antara pegawai dan antar 

bagian dari instansi tersebut. 

Sehingga sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja 

praktek ini adalah membantu instansi dalam mengoptimalkan jaringan 

LAN(Local Area Network) dan WLAN(Wireless Local Area Network) 

untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja instansi. 

1.4  Batasan masalah 

Agar pembahasan tidak terlalu luas namun  dapat mencapai hasil 

yang optimal, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan 

meliputi, konsfigurasi, topologi, hardware maupun software yang 

digunakan serta kekurangan atau kendala yang dihadapi. 

1.5   Metode penelitian 

Metode penelitian dalam penulisan laporan Kuliah Kerja Praktek 

penulis menggunakan metode penulisan, metode analisa data dan 

rancangan penelitian yang meliput : 

A. Metode pengumpulan data 
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  Metode peneliitian dan pengumpulan data yang 

dilakuakan adalah dengan metode observasi dan kepustakaan, 

berirkut penjelasannya. 

1. Metode Observasi 

Metode ini dilakuakan dengan cara pengumpulan 

data berdasarkan pengamatan secara langsung dan 

mencatat hal-hal yang berhubungan secara lengkap dan 

sistematis. 

2. Metode Kepustakaan 

Metode ini merupakan cara untuk mendapatkan 

data secara teoritis sebagai bahan penunjang dalam 

penyusunan Laporan Kerja Praktek(KP) dengan 

membaca buku literature dari instansi maupun dari buku-

buku referensi lainnya. Untuk melengkapi data yang ada. 

B. Analisa Dan Rancangan Jaringan 

         

1. Analisa 

 Menganalisa proses kerja yang berlangsung di Kantor 

Keluarahan Dul untuk mengetahui seberapa besar 

kebutuhan kualitas, kekuatan sinyal yang dibutuhkan, 

dan kecepatan akses yang dibutuhkan. 

 Menganalisa denah dan struktur gedung untuk 

memperhitungkan kemungkinan melemahnya sinyal. 

 Analisis biaya ini memperkirakan dan membandingkan 

biaya yang dikeluarkan baik media kabel maupun media 

wireless. 
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2. Rancangan 

Mendesain jaringan wireless pendukung jaringan 

WLAN yang sederhana. Perancangan meliputi 

pemilihan teknologi wireless seperti pemilihan standar 

wireless, antena, dan protokol keamanan jaringan 

wireless, serta melakukan perancangan penempatan 

access point berdasarkan kebutuhan perusahaan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan Laporan Kuliah Kerja Praktek(KKP) ini dibagi 

menjadi 5 bab dengan sub bab pokok bahasan. Adapun sistematika 

dari Laporan KKP ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini terdiri dari enam sub bab yaitu: 

latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, metelogi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi teori –teori yang digunakan dalam 

pembuatan WLAN, khusus nya repeater. 

BAB III ORGANISASI 

Bab ini berisi tentang profil perusahaan yang 

dijadikan objek penelitian. 
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BAB IV PEMBAHASAN DAN IMPELEMTASI 

  Dalam bab ini  berisi uraian tentang impelemtasi 

atau penerapan WLAN pada kantor Lurah DUL. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup yang berisi 

kesimpulan yang berkenaan dengan hasil  

pemecahan masalah  yang diperoleh dari 

penyusunan Laporan Kuliah Kerja Praktek  ini serta 

beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. 

 


