
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Informasi merupakan hal yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari,

baik untuk kebutuhan pendidikan, bisnis dan kebutuhan lainnya, sebab informasi

menunjang tercapainya suatu tujuan. Kebutuhan akan pentingnya informasi juga

mendorong kemajuan di bidang teknologi informasi.

Sebagaimana adanya kebutuhan akan pentingnya informasi mendorong

pengusaha atau pun instansi untuk memanfaatkan kebutuhan tersebut sebagai

media bisnis, yaitu dengan membuka suatu usaha yang menyediakan layanan

semacam sewa atau rental komputer tetapi telah terkoneksi dengan internet yang

dikenal dengan sebutan warung internet (WARNET). Kebanyakan warnet-warnet

yang bergerak dalam bidang jasa internetnya menggunakan modem ADSL sebagai

media koneksi internet tersebut.

Modem adalah alat komunikasi dua arah. Sedangkan Modem ADSL adalah

perangkat untuk menghubungkan komputer atau router ke saluran telepon, untuk

menggunakan layanan ADSL, teknologi ADSL (Asymetric Digital Subscribe

Lines) yang memungkinkan berkomunikasi internet dan menggunakan telepon

analog secara bersamaan.

Mengingat pentingnya komunikasi menggunakan media internet maka

dibutuhkan suatu optimasi guna mengoptimalkan kegiatan transfer data dan
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komunikasi yang cepat menggunakan media internet khususnya dalam

menggunakan Double Modem ADSL sebagai media koneksi internet pada Warnet

ICT (Information and Communication Technology) SMK Negeri 2 Terbanggi

Besar.

1.2. BATASAN MASALAH

Masalah yang akan dibahas dibatasi dengan beberapa masalah sesuai judul

yang diajukan, batasan masalah tersebut, yaitu: pengoptimalisasian jaringan

menggunakan double modem ADSL dan sekilas informasi tentang implementasi

Load Balancing, serta perbandingan jaringan lama dengan hasil optimasi setelah

menggunakan router dengan double modem.

1.3. TUJUAN

Analisis ini dilakukan dengan tujuan mengetahui optimasi yang

diimplementasi pada suatu jaringan lokal khususnya pada Warung Internet

(WANET) ICT SMK Negeri 2 Terbanggi Besar, dan menganalisa perbandingan

jaringan lokal dan kecepatan koneksi internet pada saat sebelum dan sesudah

menggunakan router untuk mengimplementasikan Load Balancing.

1.4. MANFAAT

Analisis yang dilakukan diharapkan dapat memberikan suatu manfaat.

Adapun manfaat analisis ini, antara lain: 1) Memberi informasi tentang

pemanfaatan jaringan sebagai Warung Internet (WARNET) selain itu dapat

memberi informasi tentang optimasi suatu jaringan dengan menggunakan Double

Modem ADSL, 2) Memberi pengetahuan tentang perbedaan sebelum dan sesudah
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menggunakan router dengan menerapkan konfigurasi Load Balancing pada suatu

jaringan lokal untuk implementasi koneksi internet.


