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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, jaringan komputer bukan lagi menjadi sesuatu yang sulit 

digunakan dan mahal harganya, melainkan sudah menjadi kebutuhan banyak 

orang. Dengan menggunakan jaringan komputer (computer network), komputer 

yang satu dapat dengan mudah dihubungkan dengan komputer yang lainnya dan 

juga dapat digunakan untuk saling berbagi computer hardware dan software 

resources. Dengan teknologi jaringan komputer tersebut, kinerja user akan 

menjadi lebih cepat dan lebih praktis (Tim Reardon 1997, 115). Seperti yang 

diketahui banyak orang, tidak hanya perusahaan besar atau pabrik besar yang 

sudah menggunakan jaringan, tetapi mulai dari rumah, toko kecil, workshop dan 

kantor sudah mulai banyak yang menggunakan sistem jaringan untuk 

mempercepat kinerja, contohnya saja jaringan komputer dan jaringan internet. 

Saat ini salah satu workshop berinisial X yang bergerak dibidang laser 

cutting dan digital printing hanya menggunakan kabel USB sebagai media untuk 

mengirim data. Sebagai contoh, dengan menggunakan kabel USB, saat ini 

workshop tersebut hanya dapat menghubungkan satu mesin laser cutter dengan 

satu komputer, sehingga jika komputer lain ingin mengirim data ke mesin laser 

cutter, maka kabel USB yang terhubung pada PC 1 harus dicabut dan dipasangkan 

pada PC 2. Hal ini dinilai sangat tidak efisien jika komputer yang digunakan 

untuk mengirim data cukup banyak. Selain kurang efisiennya menggunakan kabel 
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USB, karena kabel USB yang sering kali dicabut dari satu komputer dan 

dihubungkan ke komputer lain juga akan mempercepat kerusakan dari port USB. 

Saat ini workshop X juga belum menggunakan jaringan yang dapat 

mengkoneksikan kedua komputer yang terdapat di workshop tersebut. Jadi ketika 

data yang berada di PC 1 ingin diakses oleh PC 2 hanya dapat dilakukan dengan 

cara menggunakan flash disk untuk memindahkan data tersebut. Hal demikian 

sangat tidak efisien dan memperlambat kinerja dari workshop tersebut, karena 

ketika flash disk dikoneksikan ke CPU, komputer membutuhkan beberapa waktu 

untuk membaca flash disk tersebut.  

Selain itu, kelemahan dari workshop X saat ini adalah terbatasnya jumlah 

flash disk dari customer yang dapat diakses. Terbatasnya USB port yang terdapat 

pada CPU menjadikan kendala, yaitu sedikitnya jumlah flash disk yang dapat 

diakses oleh komputer pada waktu yang bersamaan. USB port yang terdapat pada 

CPU tidak hanya digunakan untuk mengkoneksikan flash disk customer, 

melainkan digunakan juga untuk mengkoneksikan printer ke komputer, sehingga 

flash disk yang dapat dikoneksikan ke CPU tersebut sangat terbatas. Untuk 

masalah dari terbatasnya jumlah flash disk yang dapat dikoneksikan saat 

bersamaan belum dianggap sebagai masalah yang besar saat ini, tetapi setelah 

workshop X terus bertambah jumlah pelanggannya, maka ini akan menjadi sebuah 

masalah besar. 

Dari beberapa kekurangan yang terjadi di workshop X saat ini, maka  perlu 

dirancangnya suatu sistem jaringan komputer yang mampu menghubungkan 

mesin laser cutter dan printer ke beberapa komputer dan merancang sistem 
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jaringan yang dapat mengkoneksikan beberapa flash disk ke PC 1 dan PC 2 pada 

waktu yang bersamaan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Saat ini kinerja dari workshop X dinilai tidak efisien atau tidak praktis, 

karena satu mesin laser cutter dioperasikan oleh dua personal computer dengan 

hanya menggunakan satu kabel USB. Selain itu, sedikitnya flash disk yang dapat 

terkoneksi pada waktu yang bersamaan akan memperlambat kinerja dari 

workshop x yang harus mengganti flash disk mana yang ingin dikoneksikan ke 

CPU terlebih dahulu, karena sedikitnya USB port yang terdapat pada CPU. 

Untuk mempercepat kinerja dan mempermudah pekerjaan di workshop X, 

maka perlu dirancangnya suatu jaringan komputer yang menggunakan router, 

dimana router tersebut menggunakan teknologi wireless sebagai media pengirim 

data. Dengan menggunakan router tersebut yang berfungsi sebagai print server, 

maka semua komputer dan laptop yang digunakan di workshop x dapat mengirim 

data tanpa harus mencabut dan memasang kembali kabel USB. Selain router yang 

berfungsi sebagai print server, router tersebut juga akan dimaksimalkan fungsinya 

sebagai file server, dimana router yang berfungsi sebagai file server dapat 

menjadikan flash disk yang terkoneksi pada router tersebut dapat diakses tidak 

hanya oleh satu komputer, melainkan dapat diakses oleh beberapa komputer yang 

berada pada jangkauan router tersebut.   

1.3 Tujuan Implementasi 

Tujuan dari perancangan dan implementasi teknologi wireless pada 

workshop X adalah untuk mengoptimalkan fungsi router sebagai print server dan 
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file server sehingga dapat mempercepat dan mempermudah proses produksi pada 

workshop X. Router tersebut menggunakan teknologi wireless sebagai media 

untuk mengirim data. Dengan perancangan dan implementasi teknologi wireless 

tersebut diharapkan dapat menjadikan kinerja lebih efisien dibandingkan dengan 

sistem jaringan yang masih mengutamakan kabel USB sebagai media utama 

dalam pengiriman data. 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam perancangan dan implementasi teknologi wireless pada workshop 

X perlu ditentukan beberapa batasan yang akan digunakan sebagai acuan agar 

perancangan dan implementasi teknologi wireless pada tugas akhir ini lebih 

terarah. Adapun batasan yang akan digunakan dalam perancangan dan 

implementasi teknologi wireless adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi router hanya digunakan sebagai print server dan file server. 

2. Pembahasan hanya difokuskan pada fungsi dan implementasi print 

server dan file server. 

3. Fokus dalam koneksi antar komputer, printer dan mesin laser cutter. 

1.5 Metodologi 

Untuk menyelesaikan masalah di atas, terdapat beberapa tahap yang akan 

digunakan, diantaranya adalah : 

1. Melakukan studi pustaka untuk mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan pengembangan teknologi wireless, print server 

dan file server. 

2. Menerapkan router sebagai print server dan file server. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada laporan tugas akhir ini adalah untuk 

memberikan gambaran secara umum mengenai keseluruhan bab yang akan 

dibahas, dimana penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab dan masing-masing 

bab terdiri dari beberapa sub bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang 

lainnya memiliki hubungan yang erat. Untuk lebih memudahkan pembahasan, 

maka skripsi ini secara sistematis disusun dalam format-format sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan permasalahan, metodologi yang digunakan dan sistematika 

penulisan yang dilakukan pada penyusunan skripsi sistem jaringan komputer 

berbasis teknologi wireless pada workshop x yang bergerak dibidang laser cutting 

dan digital printing. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk 

menyelesaikan permasalahan yang menjadi topik dalam tugas akhir yang 

dilakukan, baik teori umum maupun teori khusus yang mendukung  penulisan 

tugas akhir ini. 

BAB III PERANCANGAN PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan tahapan dari rencana kerja untuk melakukan 

penelitian. Pada bab ini juga akan digambarkan langkah-langkah kerja dalam 

merancang dan mengimplementasikan teknologi wireless pada workshop yang 

bergerak dibidang laser cutting dan digital printing.  
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BAB IV RANCANGAN IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Bab  ini  berisi  rancangan  usulan  jaringan  yang  berguna  untuk 

memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada workshop x dan juga 

penjelasan mengenai proses sistem jaringan yang diusulkan serta spesifikasi 

perangkat keras yang dibutuhkan untuk pembuatan sistem. Bab ini juga 

menjelaskan hasil dari penerapan dan pengujian pada sistem berdasarkan 

perancangan sistem yang sudah ditetapkan pada bab perancangan penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil analisa, perancangan, 

dan implementasi jaringan, beserta saran-saran yang dapat dijadikan bahan 

masukan bagi penelitian untuk pengembangan selanjutnya 

 




