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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan ilmu teknologi pada saat ini telah berkembang dengan

pesatnya sehingga menghasilkan barang-barang elektronik berkemampuan

tinggi yang dapat membantu pekerjaan manusia dalam berbagai bidang.

Bahkan hampir seluruh peralatan dan barang-barang kebutuhan manusia

terjangkau oleh kemajuan ilmu dan teknologi tersebut. Salah satu dari

kemajuan ilmu teknologi yang saat ini memegang peranan penting adalah

komputer, dimana dinegara maju komputer sudah bukan merupakan barang

aneh lagi, dan pada umumnya mereka telah menggunakan jasa komputer

tersebut.

Demikian pula halnya para generasi muda, dimana para pelajar sudah

semakin meningkat kemauannya untuk memperoleh ilmu tentang komputer.

Masalah ini terlihat dari banyaknya jumlah pengunjung pada warung

internet, kadang-kadang daya tampungnya tidak seimbang dengan

banyaknya peminat.

Jaringan internet wireless untuk perumahan adalah suatu konsep

penerapan internet secara sharing atau yang lebih dikenal dengan

penggunaan bandwith secara bersamaan. Dasar-dasar yang melatar

belakangi Jaringan internet perumahan wireless ini adalah untuk

memurahkan internet di kalangan masyarakat dan juga memperluas ilmu

internet dikalangan masyarakat. Selama ini, asumsi dari masyarakat adalah
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internet itu mahal. Dengan adanya konsep ini, maka asumsi masyarakat bisa

dibantah. Karena konsep ini sangat realistis jika diterapkan dikalangan

masyarakat.

Untuk dunia pendidikan, Pelajar dan mahasiswa banyak

memanfaatkanya sebagai sumber ilmu pengetahuan alternatif. Mereka bisa

memperoleh materi pelajaran atau bahan kuliah yang belum tentu didapat

dibangku sekolah maupun kampus. Beberapa situs bahkan menyediakan free

journal, tutorial, distance learning, hingga cyber campus.

Sementara Ibu-ibu rumah tangga banyak yang mulai melirik internet

sebagai sarana bisnis mulai dari home industry, MLM hingga internet

marketing.  Bukan hanya itu saja, dalam beberapa tahun belakangan ini

internet juga telah menjadi trend setter hiburan. Tidak sedikit anak-anak

provinsi dan peak usia belia, lebih suka menghabiskan waktunya sekedar

untuk Chatting. Apalagi saat ini dunia internet sedang dijangkiti wabah

jaringan pertemanan maya lewat friendster, multiply, yahoo messenger atau

webblog.

Fenomena ini tentu menggembirakan. Ini bukti bahwa masyarakat kita

sudah mulai tergantung dengan teknologi. Tinggal bagaimana kita

mengembangkan dan mengarahkanya, sehingga keberadaan internet bisa

memberikan kontribusi dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat luas.

Yang menjadi persoalan sekarang adalah biaya untuk mengakses internet

masih dinilai terlalu mahal. Di Warnet (Warung internet) misalnya, untuk

satu jam pemakaian tiap user akan dikenai biaya sekitar Rp.3.000,- hingga



I-3

Rp. 5.000,- tergantung fasilitas yang disediakan, dan makin sering kita ke

warnet maka semakin banyak biaya yang kita keluarkan untuk setiap

bulannya.

Latar belakang penulis menganilisa tentang konsep jaringan internet

wireless untuk perumahan adalah mengetahui dan menambah ilmu

pengetahuan penulis di bindang  jaringan komputer dan menciptakan suatu

jaringan internet yang murah dan terjangkau oleh masyarakat RT 02 / RW

09 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan Pekanbaru

Berdasarkan permasalahan diatas maka dalam tugas akhir ini penulis

mengambil judul “PERANCANGAN JARINGAN INTERNET

WIRELESS UNTUK PERUMAHAN MENGGUNAKAN SISTEM

OPERASI MIKROTIK ROUTER SEBAGAI MANAGEMEN

BANDWIDTH “, yang diharapkan agar tiap-tiap rumah yang memiliki

komputer bisa mengakses internet dengan biaya yang cukup murah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan adalah

bagaimana merancang dan menerapkan suatu teknologi jaringan internet

wireless untuk warga RT 02 / RW 09 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan

Tampan Pekanbaru dengan biaya perbulan yang murah bisa berlangganan

internet tanpa batas.

1.3 Batasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan di atas, cakupan masalah yang dibatasi

dalam Tugas Akhir ini antara lain:
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1. Merancang jaringan internet wireless pada RT/RW dengan jumlah

rumah 18 rumah yang ingin bergabung dari 54 rumah yang ada.

2. Menggunakan mikrotik router untuk jaringan internet wireless dan

manajement bandwidth.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan Tugas Akhir ini yaitu :

1. Membangun jaringan internet wireless untuk perumahan.

2. Mengetahui seberapa banyak biaya yang dikeluarkan dalam

pembangunan jaringan internet wireless untuk perumahan.

3. Merancang, menggunakan mikrotik dan manajemen bandwidth jaringan

internet wireless untuk perumahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan dipergunakan dalam penulisan Tugas

Akhir ini adalah sebagai  berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang deskripsi umum isi Tugas Akhir yang meliputi:

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah,

Tujuan Penyusunan Tugas Akhir, Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Membahas tentang dasar-dasar teori yang berhubungan dengan

jaringan dan mikrotik.
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BAB III METODOLOGI

Dalam bab ini berisi tentang metode pendekatan sistem,

pengumpulan data dan objek, tempat, dan waktu penelitian.

BAB IV ANALISA

Berisi pembahasan mengenai analisa dan apa saja yang dibutuhan

sistem.

BAB V PERANCANGAN

Berisi penjelasan mengenai langkah-langkah implementasi dan

pengujian sistem.

BAB VI PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penyusunan Tugas

Akhir.


