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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman, maka meningkat pula aktivitas manusia 

untuk memenuhi kebutuhan diantaranya adalah kebutuhan terhadap moda 

angkutan yang ada baik pribadi maupun umum dalam rangka mobilisasi 

terhadap pertumbuhan pembangunan khususnya dibidang perekonomian. 

Namun disisi lain tak dapat dihindari dampak dari perkembangan tersebut 

yakni timbulnya resiko kecelakaan yang diakibatkan oleh roda angkutan yang 

dimaksud baik kendaraan bermotor penumpang umum serta kendaraan 

bermotor pribadi lainnya. 

Dari kondisi yang memprihatinkan ini, maka pemerintah berupaya 

melindungi masyarakat dengan jalan memberi perrlindungan dasar berupa 

dana santunan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan 

penumpang angkutan umum dan lalu lintas jalan sebagaimana diamanahkan 

oleh UU.No.34 tahun 1964 tentang dana pertanggung wajib kecelakaan 

penumpang jo. Peraturan pemerintah (PP) No. 17 tahun 1965 dan UU.No.34 

tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan jo peraturan pemerintah 

(PP) No.18 tahun 1965 sebagai ketentuan-ketentuan pelaksanaannya. 

2. Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan laporan ini adalah untuk melaporkan hasil 

kuliah kerja praktek yang telah saya kerjakan di tempat riset kami. Dengan 

membaca ini diharapkan agar laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua 

dalam memahami lebih dalam lagi tentang sistem jaringan wi-fi. 
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3. Batasan Masalah Penelitian 

Dalam penulisan KKP ini akan dibahas tentang pengunaan sistem 

jaringan wi-fi di PT JASA RAHARJA (Persero) yang berlokasi di jalan 

jendral sudirman. Untuk menghindari pembahasan masalah yang terlalu luas, 

maka penulisan KKP ini hanya akan dibahas mengenai sistem jaringan wi-fi 

yang telah berjalan pada PT JASA RAHARJA (Persero), analisis sistem 

jaringan wi-fi yang akan digunakan  untuk mempermudah menggunakan wi-

fi. 

 

4. Metode Penelitian 

a. Metode analisis 

Analisa sistem dilakukan dengan beberapa tahap yaitu : 

1) Survei ke PT JASA RAHARJA (Persero) untuk mengetahui sistem 

jaringan wi-fi yang  berjalan. 

2) Identifikasi kebutuhan informasi yakni dengan pengumpulan 

informasi. 

3) Identifikasi persyaratan sistem. 

 

b. Metode Evaluasi 

Dalam KKP ini metode evaluasi yang digunakan adalah  metode  

evaluasi 

Konfigurasi terstruktur melalui tahapan sebagai berikut : 

1) Menentukan perhitungan sumber daya yang dipakai dalam 

mengoperasikan  jaringan 

2) Membandingkan teknologi sistem jaringan wi-fi yang telah 

diterapkan  PT JASA RAHARJA (Persero) dengan sistem jaringan 

wi-fi yang sedang berjalan pada kantor lain 
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5. Sistem Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan makalah ini, yaitu sebagai 

berikut  

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penulisan, meteode penulisan dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN ORGANISASI 

Pada bab ini dibahas mengenai organisasi ataupun instansi 

terkait baik sejarah, struktur organisasi dan kegiatan yang 

dilakukan organisasi dll. 

 

BAB III INFRASTRUKTUR JARINGAN 

 Pada bab ini berisi mengenai spesifikasi software dan hardware 

yang berkaitan dengan sistem jaringan. 

 

BAB IV STUDY KASUS JARINGAN 

 Pada bab ini dibahas mengenai analisa konfigurasi jaringan 

komputer baik jenis jaringan, topologi, jaringan logical dan 

fisik, pengalamatan dan aplikasi sistem jaringan yang ada. 

  

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran 

 

 

 

 


