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1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi sekarang ini sudah semakian pesat. Komputer yang dulunya berukuran

besar, sekarang ukurannya secara fisik sudah semakin kecil, tetapi mempunyai kinerja yang

sangat tinggi. Tahun demi tahun orang mulai menggunakan komputer yang berdiri sendiri (stand

alone) yang saat ini dikenal dengan nama personal computer (PC). Komputer tersebut tidak

terhubung satu sama lainnya.

Selanjutnya timbul suatu gagasan untuk menggabungkan beberapa PC tersebut dalam suatu

sistem jaringan . Dari gagasan tersebut timbul suatu konsep jaringan yang dikenal dengan Local

Area Network yang ide dasarnya adalah pemakaian sumber daya secara bersama-sama. Pada

dasarnya LAN merupakan suatu komunikasi data yang membentuk jaringan pada daerah yang

terbatas. LAN dibentuk dari hubungan/interkoneksi antar komputer serta perIPheralnya sehingga

dapat menggunakan informasi dan perangkat lainnya secara bersama.

Pada sebuah jaringan LAN terdapat beberapa komputer yang di dalamnya terdapat

IP Address yang berfungsi untuk membagi sebuah jaringan. IP Address adalah alamat logika

yang diberikan kepada perangkat jaringan yang menggunakan protocol TCP/IP. Protocol

TCP/IP digunakan untuk meneruskan paket informasi (routing) dalam jaringan LAN, WAN dan

internet. Router merupakan pintu masuk suatu jaringan kedalam jaringan diluar dari jaringan

tersebut, router mempunyai tugas menghubungkan IP Address yang berbeda. Router berfungsi

untuk menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda, tepatnya mengarahkan rute yang terbaik

untuk mencapai network yang diharapkan. Pada suatu jaringan terdapat beberapa PC client yang

terhubung dengan server, namun tidak semua PC client menggunakan bandwidth dengan

maksimal dan kadang menyebabkan koneksi menjadi lambat.

Lembaga Pendidikan Al-Ghoni Computer merupakan lembaga pendidikan yang berdiri pada

tahun 2009. Lembaga ini dibawah naungan Yayasan Pendidikan Cahaya Qalbu yang terletak di

Jalan raya Sekampung Kabupaten Lampung Timur dengan Akte Notaris No.08 Desember 2009.



Sejak berdiri tahun 2009, lembaga ini memiliki beberapa komputer yang sudah terhubung

internet. Namun penggunaan internet belum maksimal, bandwidth yang digunakan tidak diatur

dengan baik sehingga koneksi menjadi lambat.

1.2 Batasan Masalah

Dalam penulisan Tugas Akhir Bagaimana

membangun jaringan dan menjadikan PC sebagai router dengan Mikrotik OS .

1.3 Tujuan

Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan membangun jaringan di

Lembaga Pendidikan Al-Ghoni Computer Lampung Timur adalah sebagai berikut :

1. Membangun jaringan Wide Area Network (WAN) di Lembaga Pendidikan Al-Ghoni

Computer Lampung Timur.

2. Mengetahui bagaimana manajemen bandwidth router PC.

3. Penggunaan bandwidth yang sesuai dengan kebutuhan pemakai.

1.4 Manfaat

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari membangun jaringan Wide Area Network

(WAN) di Lembaga Pendidikan Al-Ghoni Computer Lampung Timur, antara lain sebagai

berikut :



1. Mengkoneksikan internet pada lembaga Pendidikan Al-Ghoni Computer Lampung

Timur.

2. Mempermudah proses belajar mengajar di lembaga Pendidikan Al-Ghoni Computer

Lampung Timur.

3. Proses dalam mengakses internet menjadi merata sesuai pemakaian bandwidth.


