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BAB II 

METODE MAGANG KERJA 

 

 

2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Magang Kerja 

Penulis melaksanakan Kegiatan Magang Kerja pada Dinas 

Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di  Komplek Perkantoran 

dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 

Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan - 

Pangkalpinang 33418 dan waktu Magang Kerja terhitung dari tanggal 19 

Oktober 2020 sampai dengan 19 Maret 2021. 

 

2.2. Metode Pelaksanaan 

Dalam laporan ini metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah 

sebagai berikut: 

2.2.1. Metode Pengumpulan data 

Pada metode ini penulis terjun langsung ke lokasi penelitian 

yaitu pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

melihat secara langsung perangkat jaringan yang digunakan, seperti 

apa jaringannya, topologi yang digunakan, melakukan wawancara 

dengan beberapa pegawai yang ada membahas terkait jaringannya, 

ada yang mengatakan jaringannya dari segi kecepatan (speed) 

lumayan, namun sinyal jaringannya tidak dapat mencakup semua 

ruangan. 

 

2.2.2. Metode Perancangan 

Pada tahap ini penulis menggunakan metode Network 

Development Life Cycle (NDLC) untuk jelasnya penulis jelaskan 

dibawah ini tahapannya : 
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Pada tahap analisis penulis menganalisa kelemahan atau 

kekurangan dari jaringan yang sedang berjalan, apa saja perangkat 

yang digunakan, dan apa solusi atau apa saja perangkat yang 

dibutuhkan untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja dari 

jaringannya, pada dinas ini topologi yang digunakan masih sangat 

minim, yaitu koneksi dari Dinas Komunikasi dan Informatika 

(Diskominfo) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disalurkan 

melalui Fiber Optic (FO) langsung ke switch yang ada di Dinas 

Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian 

langsung ke access point yang ada di lantai atas (lantai 2) kantor 

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

 Pada tahap perancangan ini dari permasalahan yang penulis 

uraikan  diatas penulis  membuatkan solusi dari permasalahannya 

yaitu dengan menambahkan 4 (empat) buah access point yang 

penempatannya 2 (dua) dilantai 1 (satu), dan 2 (dua) dilantai 2 (dua). 

Pada tahap simulasi ini penulis tidak merubah atau 

mengganggu jaringan yang sedang berjalan namun penulis 

menambahkan 4 (empat) buah perangkat Access point Wireless 

Ubiquiti Unifi AP AC PRO dimana penulis menggunakan mode AP 

Client Router yang fungsinya adalah menembak dan menyebarkan 

sinyal dan jaringan yang sedang berjalan. 

Pada tahap implementasi, penulis melakukan uji jangkauan 

sinyal, penulis menggunakan sebuah perangkat lunak WirelessMoon 

dimana dengan software ini dapat mengetahui jarak jangkauan dan 

berapa dbm yang didapatkan. 

 Monitoring pada tahap ini penulis belum melakukannya 

karena penulis masih dalam tahap perancangan tetapi penulis sudah 

mengimplementasikannya. 
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Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian. 

 

2.2.3. Metode Analisis 

Pada tahap ini penulis menggunakan metode PIECES 

dimana pada tahap ini memiliki beberapa tahapan dari segi 

Performa, Informasi, Economic, Control, Efficiency, dan Service 

yang ini dapat dilihat hasilnya pada pembahasan 4 hasil dan 

pembahasan. 

a. Metode Pengamatan (Observasi) 

Yaitu metode penyelidikan dan pengumpulan data serta 

informasi yang penulis lakukan dengan cara pengamatan 

langsung pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

b. Metode Wawancara (Interview) 

Yaitu melakukan diskusi dan wawancara langsung dengan pihak 

yang berwenang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

objek yang ditinjau. 
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c. Metode Studi Pustaka 

Metode ini dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari 

buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti, serta 

bersumber dari buku-buku pedoman yang disusun oleh para ahli, 

yang berhubungan dengan penelitian. 


