
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer, software dan 

perangkat jaringan yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang 

sama. Agar dapat mencapai tujuan yang sama, setiap bagian dari jaringan komputer 

meminta dan memberikan layanan (service). Pihak yang meminta/menerima layanan 

disebut klien (client) dan yang memberikan/mengirim layanan disebut pelayan 

(server). Arsitektur ini disebut dengan sistem client-server, dan digunakan pada hampir 

seluruh aplikasi jaringan komputer. 

Perkembangan teknolog sekarang ini cepat sekali mengalami kemajuan terutama 

Pada bidang jaringan komputer. Sebagian besar perusahaan telah menggunakan 

jaringan komputer untuk mempermudah melakukan pekerjaannya seperti komunikasi, 

pertukaran dan pengiriman data. Dengan adanya jaringan komputer ini, beberapa 

pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan cepat. Manfaat ini tentunya akan 

dapat meningkatkan dampak positif bagi perusahaan yang mengaplikasikannya.  

Teknologi komputer sudah merambah ke berbagai bidang termasuk bidang media 

cetak. Hampir semua perusahaan yang bergerak dibidang media cetak memiliki 

komputer untuk mempercepat proses kerja terutama di bagian redaksi. Dibagian 

redaksi terdabat beberapa bagian yang saling bekerja sama (team work) diantaranya: 

watawan, redaktur, layout, dan periklanan. Untuk menunjang lancarnya proses kerja 

antar bagian, maka diperlukan sebuah jaringan komputer untuk menghubungkan 

komputer bagian yang satu dengan komputer bagian lainnya. Dengan adanya jaringan 

komputer, kerjasama antar bagian akan semakin mudah dan efesien, salah satunya 

adalah dalam berbagi data/file. 

Salah satu perusahaan yang bergerak di dibidang media cetak yang telah 

menggunakan jaringan komputer antara lain PT. Wahana semesta Bangka (Harian Pagi 



Babel Pos). Jaringan komputer disini dapat dikatakan cukup besar karena terdiri dari 

banyak komputer yang berada di gedung tersebut. Jaringan komputer di PT. Wahana 

semesta Bangka (Harian Pagi Babel Pos) ini tidak hanya dipakai pada jaringan lokal 

saja tetapi juga dapat digunakan untuk akses internet. 

Dalam sebuah jaringan komputer diperlukan sebuah komputer server. Komputer 

server adalah sebuah komputer yang mengatur lalulintas data yang terjadi pada sebuah 

jaringan komputer. Komputer server juga menggunakan sistem operasi khusus yang 

disebut sistem operasi server, dalam hal ini penulis memilih menggunakan microsoft 

windows server 2003. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah 

sebagai berikut: 

PT. Wahana semesta Bangka (Harian Pagi Babel Pos) merupakan sebuah 

perusahaan yang bergerak di bidang media cetak (koran) yang menggunakan 

jaringan komputer dan membutuhkan sebuah server.   

a. Dibutuhkan sebuah perangkat komputer yang mempunyai spesifikasi yang 

memdukung untuk dijadikan sebuah komputer server. 

b. Dibutuhkan sebuh sistem operasi microsoft windows server 2003. 

c. Dalam membangun sebuah server jaringan dibutuhkan beberapa perangkat 

pendukung seperti : ethernet hub, ethernet switch, routers, kabel LAN, 

modems, hardware firewal, dan stand alone WAP. 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan permasalahan pada penulisan Skripsi ini adalah: 

a. Server jaringan dibangun dengan menggunakan sistem operasi microsft 

windows server 2003. 



b. Server jaringan yang dibangun hanya untuk lingkungan di bagian redaksi PT. 

Wahana semesta Bangka (Harian Pagi Babel Pos) saja. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian dan penyusunan Skripsi ini 

antara lain: 

a. Memberikan kemudahan dalam berbagi (sharing) data untuk mempercepat 

dan efesiensi proses kerja. 

b. Menyimpan dan menanejemen arsip berita/data supaya dengan cepat didapat 

jika diperlukan kembali. 

c. Dijadikan media untuk berbagi file, aplikasi, modul pembelajaran dan konten-

konten lainnya yang bermanfaat, khususnya bagi mahasiswa. 

 

1.5 Metodelogi Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang 

menggambarkan suatu keadaan atau permasalahan yang sedang terjadi berdasarkan 

fakta dan data-data yang diperoleh dan dikumpulkan pada waktu melaksanakan 

penelitian. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Uraian singkat mengenai struktur penulisan pada masing-masing bab adalah 

sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Membahas Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Metodelogi Penelitian serta Sistematika Penulisan. 

 

 

 



BAB II LANDASAN TEORI 

Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori yang 

mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. Landasan teori dapat 

berupa definisi-definisi atau m`odel yang langsung berkaitan dengan ilmu atau 

masalah yang diteliti.  

 

BAB III TINJAUAN UMUM 

Bab ini berisi mengenai isi dari Identifikasi Stakeholder,  Penjadwalan Proyek, 

RAB (Rencana Anggaran Biaya). 

 

BAB IV PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi antara lain: Tinjauan Umum yang menguraikan tentang gambaran 

umum objek penelitian, yang dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapi, berkaitan dengan kegiatan penelitian. Bab ini point utamanya adalah analisis 

masalah, perancangan, dan implementasi sistem. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan yang memaparkan hasil-hasil dari tahapan 

penelitian, dari tahap analisis, desain, implementasi desain, hasil testing dan 

implementasinya, berupa penjelasan teoritik, baik secara kualitatif, kuantitatif, atau 

secara statistik, serta saran-saran untuk pengembangan selanjutnya, agar dapat 

dilakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. 

 


