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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di era sekarang sangat berkembang dengan 

sangat pesat. Semua bergantung dengan teknologi yang semakin hari semakin 

lebih canggih. Sebagai manusia membutuhkan teknologi untuk membantu  

mempermudah pekerjaan. Dengan berkembangnya teknologi, manusia juga 

berkembang ke arah yang bersamaan. Sumber daya manusia (SDM) yang baru 

terus dilatih agar mampu menggunakan, menjaga dan memperbarui teknologi. 

Kita tidak bisa berhenti pada suatu titik, karena pasti selalu akan ada yang terbaru. 

Dulu, hanya sebagian kecil saja yang memanfaatkan teknologi, sisanya 

masih menggunakan tenaga manusia dan memprosesnya secara manual. Tak 

terkecuali dalam industri retail yang menjual produk seperti baju, celana dan 

sebagainya. Dulu tidak semua menggunakan teknologi yang canggih sehingga 

pengoperasiannya sulit dan manual. Tapi beruntung sekarang teknologi 

berkembang pesat, dan semua menjadi terhubung. Sudah tidak perlu lagi 

memasukkan data atau mencatat barang yang keluar masuk dengan ditulis 

manual, hanya dengan di scan semua data akan masuk ke server dan kantor pusat. 

Semakin berkembang suatu usaha maka akan membuka banyak cabang, 

diperlukan maintenance dan monitoring sehingga semua berjalan sesuai dengan 

SOP yang berlaku. Sebagai contoh kita sudah tidak perlu datang jauh – jauh 

hanya untuk mengatur suatu router di toko yang berada di daerah jika masalah 
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yang ada tidak terlalu besar, cukup masuk ke jaringan komputer yang ada di toko 

dan kita bisa masuk ke router toko melalui laptop kita di kantor.  

Untuk menjaga semua koneksi yang terhubung maka diperlukan jaringan 

komputer yang baik dan sesuai juga perlu adanya peningkatan terus menerus. 

Perangkat koneksi seperti router, switch yang merupakan alat vital harus dijaga 

karena semua harus bekerja dan terintegrasi. Suatu perusahaan akan 

menginginkan produktifitas yang tinggi dari karyawan. Hal ini tentu saja tidak 

bisa terhalang oleh karena masalah jaringan komputer yang lambat atau tidak 

mencapai performance yang sesuai. 

Laporan ini akan membahas bagaimana perbandingan infrastuktur 

jaringan komputer yang lama pada PT Matahari Department Store dengan 

infrastruktur jaringan komputer baru juga dibahas kebutuhan PT Matahari 

Department Store sehingga perlu mengganti jaringan komputer yang lama dengan 

yang baru, perubahan apa saja yang terjadi, implementasi, dan tentu saja hasil 

yang didapat. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Judul magang yang dilakukan yaitu “Peningkatan Infrastruktur Jaringan 

Pada PT Matahari Department Store Dengan Menggunakan HPE” Dengan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah permasalahan dan kekurangan pada desain jaringan komputer di 

PT Matahari Department Store? 

2. Apakah kebutuhan yang diperlukan oleh PT Matahari Department Store 

sekarang atau yang akan datang dalam suatu jaringan komputer?
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3. Bagaimana rancangan jaringan komputer yang dibutuhkan oleh PT 

Matahari Department Store dengan menggunakan HPE yang bisa 

memenuhi kebutuhan di point 2.

1.3  Batasan Masalah 

Agar penulisan laporan ini tidak menyimpang dari pembahasan awal yang 

direncanakan, maka ditetapkan batasan sebagai berikut : 

1. Hanya faktor-faktor yang berada di dalam jaringan komputer perusahaan 

yang akan dibahas, tidak membahas jaringan komputer di luar perusahaan. 

2. Faktor yang dibahas terkait performance hanya meliputi maintenance, 

kecepatan jaringan komputer, dan bottleneck. 

3. Peningkatan jaringan komputer yang dibahas adalah jaringan komputer 

toko ritel PT Matahari Department Store. 

4. Akses yang dimiliki untuk jaringan komputer perusahaan terbatas seperti 

tidak ada nya akses ke firewall secara langsung, ke jaringan komputer 

Core, dan lain – lain. 

1.4 Rencana Penelitian 

Dalam pembentukan laporan magang ini, analisis dilakukan di PT 

Matahari Department Store secara langsung dan dimulai sejak bulan September 

2017 sampai dengan Desember 2017. 

1.5  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1 Tujuan 

Tujuan penelitan dengan judul “Peningkatan Infrastuktur Jaringan 

Pada PT Matahari Department Store dengan HPE” adalah sebagai berikut: 
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1. Melakukan analisis kebutuhan dan pengembangan yang dapat 

dilakukan pada jaringan PT Matahari Department Store yang lama. 

2. Melaporkan hasil yang didapat setelah penggantian topologi jaringan 

komputer yang lama dengan yang baru. 

1.5.2 Manfaat  

Akhir dari penulisan laporan ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang baik pada implementasinya. Untuk jaringan komputer 

perusahaan maupun dalam perancangan jaringan komputer lainnya. 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan jaringan komputer PT Matahari Deparment Store 

menjadi lebih baik

2. Meningkatkan jaringan komputer PT Matahari Department Store 

menjadi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Waktu penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanan sejak bulan September tahun 

2017 hingga bulan Desember tahun 2017. 

1.6.2 Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di sebuah kantor Head Office 

perusahaan yang terletak di daerah Karawaci. Perusahaan tersebut 

merupakan PT Matahari Department Store Tbk. 
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1.6.3 Sumber Data 

Berkaitan dengan penelitian di PT. Matahari Department Store 

berkaitan dengan peningkatan infrastruktur jaringan komputer, maka 

yang menjadi sumber data adalah hal yang berkaitan dengan jaringan 

komputer yang ada di PT. Matahari Deparment Store terkait dengan 

aspek infrastruktur. 

1.7 Teknik Dan Alat Pengumpulan Data 

1.7.1 Observasi 

Observasi dilakukan dalam aktivitas karyawan perusahaan, dan 

juga dilakukan observasi terhadap jaringan komputer perusahaan. 

Observasi model jaringan komputer perusahaan yang lama juga 

dilakukan terkait dengan aspek kebutuhan yang diperlukan. 

1.7.2 Poin Perbandingan 

 Pada laporan ini akan dibuat beberapa poin dimana terdiri dari 

beberapa aspek yang menjadi kebutuhan dari PT Matahari Department 

Store ketika menggukan jaringan komputer yang lama. Poin tersebut 

akan menjadi tolak ukur penilaian jaringan komputer baru PT Matahari 

Department Store Tbk. 

Setelah semua data terkumpul, akan disajikan data kebutuhan 

jaringan komputer lama dan hasil dari pembaruan jaringan komputer dan 

di akhir akan memberikan kesimpulan dan saran mengenai jaringan 

komputer di PT Matahari Department Store. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Laporan disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab, 

yang masing - masing berisi, sebagai berikut. 

BAB 1 – Pendahuluan 

Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, metodologi 

penelitian dan juga sistematika penulisan laporan. 

BAB 2 – Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan teori – teori yang berkaitan untuk 

melakukan penelitian ini. 

BAB 3 – Analisis Hasil 

Bab ini berisi pengkajian terhadap jaringan komputer PT. 

Matahari Department Store dan kebutuhan apa yang mendasari 

peningkatan infrastruktur jaringan komputer. 

BAB 4 – Implementasi 

Bab ini akan berisi rancangan jaringan komputer baru toko PT 

Matahari Deparment Store. Implementasi apa saja yang sudah dibuat 

oleh PT Matahari Department Store dalam meningkatkan jaringan 

komputer perusahaan. 

BAB 5 – Kesimpulan dan saran 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 

yang dilakukan juga berisi saran dari penelitian. 
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