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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Masalah

Pada masa sekarang ini mulai dari perkantoran pemerintah, dunia pendidikan dan pelaku bisnis

biasanya menggunakan teknologi komputer sebagai alat bantu komunikasi utama dalam berbagai

kegiatan pengolahan data, pengumpulan data dan distribusi informasi, guna mendapatkan suatu

efektifitas dan efesiensi kerja.

Dalam melaksanakan kegiatan sangatlah memungkinkan pengguna komputer atau jaringan untuk

saling bertukar data atau menggunakan perangkat lunak (software) dan perangkat keras

(hardware) secara bersama-sama.

Suatu sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang terhubung dengan

media tertentu dan protokol tertentu yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan

yang sama disebut jaringan komputer. Namun, perbedaan sistem operasi di dalam jaringan

komputer akan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi seorang administrator jaringan.

Bagaimana cara kedua sistem operasi yang berbeda platfrom dapat berkomunikasi, berbagi file

(file sharing) dan berbagi hardware seperti printer (printer sharing). File sharing merupakan

aktifitas untuk berbagi data antar komputer dalam sebuah jaringan komputer sedangkan printer

sharing merupakan aktifitas untuk berbagi hardware

antar komputer di dalam jaringan.

Jelasnya, komunikasi modem internet menggambarkan skala yang luas dari kesempatan dan

pertumbuhan yang sangat luas untuk jaringan bergerak maupun tetap. Kendala mendasar yang



dialami pemakai internet di Indonesia adalah masalah koneksi dan biaya koneksi. Koneksi yang

kurang reliable dan biaya yang mahal adalah suatu masalah yang sulit dipecahkan. Jika kita

menginginkan koneksi yang lebih reliable dampaknya pada biaya yang mahal, begitu juga

sebaliknya jika kita mengiginkan koneksi yang murah, koneksi internet kita kurang reliable.

Dalam penulisan tugas akhir ini akan di bahas tentang Network Address Translation atau yang

lebih biasa disebut dengan NAT yang merupakan suatu metode untuk menghubungkan lebih dari

satu komputer dengan menggunakan satu alamat IP. Banyaknya penggunaan metode ini

disebabkan karena ketersediaan alamat IP yang terbatas, kebutuhan akan keamanan (security),

dan kemudahan serta fleksibilitas dalam administrasi jaringan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini tidak terkait dengan upaya promosi. Penulis tidak terkait langsung

dengan operator selular ataupun vendor handphone yang digunakan dalam pembahasan ini.

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah :

1. Memberikan fasilitas internet dengan mudah dan murah untuk pribadi atau suatu

kelompok kecil.

2. Mengembangkan penggunaan teknologi informasi agar lebih efektif dan efisien.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan router dengan netbook dengan memakai modem GSM, serta sistem operasi

GNU/Linux yang bersifat open source.

2. Dapat menekan biaya anggaran pengembangan jaringan untuk jangka panjang.



1.4 Batasan Masalah

Untuk memperkecil ruang lingkup pembahasan di dalam Tugas Akhir ini, maka batasan masalah

adalah sebagai berikut :

1. Berbagi koneksi internet menggunakan modem.

2. Membahas tentang penggunaan modem GSM sebagai server.


