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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi Komunikasi Jaringan saat ini sudah memasuki era Wireless atau 

disebut juga degan nirkabel (tanpa kabel). Hal ini disebabkan oleh tuntutan 

kebutuhan komunikasi data manusia yang perlu mobilitas tinggi. Saat ini, orang-

orang ingin dapat berkomunikasi data atau informasi satu sama lain dimana saja 

dan kapan saja. 

Tentu saja hal ini tidak dapat dipenuhi oleh Teknologi jaringan kabel 

(wired) yang bersifat fixed atau tidak dapat berpindah-pindah. Kemudian dari 

masalah-masalah dan kebutuhan tersebut munculah teknologi komunikasi data 

yang bersifat nirkabel yang dapat digunakan dimana saja dan kapan saja selama kita 

masih berada di dalam radius jangkauannya, seperti WiFi (Wireless Fidelity), 

WIMAX dan yang terbaru adalah LTE (Long Term Evolution). 

Pemerintah kabupaten Probolinggo tepatnya bagian pengelolaan dan 

pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan 

pembinaan dibidang perencanaan kebutuhan, pengadaan dan distribusi, serta 

inventarisasi aset – aset Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Untuk melaksanakan 

inventarisasi aset, bagian pengelolaan dan pengadaan melibatkan beberapa 

perwakilan dari setiap bagian, dinas, badan, kantor, kecamatan, dan kesehatan. 

Perwakilan yang telah di kirim oleh masing-masing kantor ke bagian pengelolaan 

dan pengadaan akan melakukan pelaporan tentang aset yang dimilikinya dengan 
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cara menginputkan data aset ke dalam sebuah program database yang dimiliki oleh 

bagian pengelolaan dan pengadaan. 

 Aset setiap kantor mempunyai jumlah yang sangat banyak, oleh karena itu 

tidak memungkinkan jika proses input data hanya menggunakan satu buah 

komputer / laptop. Untuk mempercepat proses input data adalah dengan cara 

menggabungkan beberapa komputer / laptop yang di bawa oleh setiap perwakilan 

kantor ke komputer database server. Karena keterbatasan alat yang dimiliki oleh 

pemerintah kabupaten Probolinggo maka untuk menggabungkan beberapa 

komputer / laptop ke komputer database server akan di lakukan menggunakan 

teknologi wireless yang sering di sebut dengan Ad-hoc Network (improvisasi 

jaringan). 

 Jaringan Ad-hoc adalah salah satu jenis dari Wireless Local Area Network 

(WLAN) yang terdiri dari sekumpulan node-node yang berkomunikasi satu sama 

lain secara langsung tanpa melibatkan node perantara seperti access point. Setiap 

node pada jaringan ad-hoc memiliki interface wireless. Node-node dalam jaringan 

ad hoc bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah. Pada jaringan ad hoc setiap node 

tidak hanya berfungsi sebagai pengirim dan penerima informasi tetapi juga 

berfungsi sebagai pendukung jaringan seperti router. Oleh karena itu diperlukan 

sebuah routing protokol yang ditanamkan pada jaringan ad hoc tersebut. Teknologi 

ad-hoc ini digunakan pada saat terjadi bencana alam atau konflik militer yang 

menyebabkan seluruh jaringan terpusat mati. Banyak metode digunakan untuk 

konfigurasi Ad-hoc Network. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang tertulis di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara mengkonfigurasi jaringan Ad-hoc agar semua komputer/laptop 

yang digunakan untuk melakukan proses input data dapat terhubung dengan 

database server. 

2. Bagaimana cara mengkonfigurasi supaya jaringan Ad-hoc yang akan digunakan 

menjadi aman dan tidak bisa akses oleh orang yang tidak betanggung jawab. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Penelitian yang dibahas memiliki beberapa batasan masalah, yaitu : 

 Studi ini difokuskan membahas konfigurasi dan cara komunikasi pada 

jaringan Ad-hoc serta melakukan pengamanan supaya tidak terjadi kebocoran data. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin di capai adalah terwujudnya proses input data aset 

Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan cepat dan aman. 

 

1.5 Kontribusi 

Beberapa hal yang dapat diperoleh dari kegiatan kerja praktek di 

Pemerintah Kabupaten Probolinggo antara lain : 

1. Meningkatkan pengalaman dalam bidang jaringan di lingkup kerja. Dalam hal 

ini memanfaatkan alat yang ada supaya komputer dapat saling berkomunikasi. 
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2. Mengetahui persoalan yang terjadi dalam lingkup kerja dan mencari solusi untuk 

memecahkan masalah tersebut (Improvisasi Jaringan). 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan kerja praktek digunakan untuk menjelaskan 

penulisan laporan per bab. Sistematika kerja praktek dapat dijelaskan pada alinea 

di bawah ini. 

 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, inti dari permasalahan yang 

disebutkan pada perumusan masalah, pembatasan masalah yang menjelaskan 

tentang batasan-batasan dari sistem yang dibuat agar tidak menyimpang dari 

ketentuan yang ditetapkan. Tujuan dari kerja praktek adalah Jarigngan 

Telekomunikasi, kemudian dilanjutkan dengan membuat sistematika penulisan 

laporan kerja praktek. 

 

BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Menjelaskan tentang gambaran umum Pemerintah Kabupaten 

Probolinggo. Gambaran umum ini digunakan untuk menjelaskan kepada pembaca 

tentang sejarah dan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Probolinggo. 
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BAB III  LANDASAN TEORI 

Berisikan tentang landasan teori yang menjelaskan tentang teori-teori 

penunjang, berisi tentang penjabaran yang akan di jadikan sebagai acuan analisa 

dan pemecahan permasalahan yang dibahas, sehingga memudahkan penulis dalam 

menyelesaikan masalah. 

 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Bagian ini memuat uraian tentang pembahasan laporan selama kerja 

praktek mengenai analisa jaringan yang akan dibuat dan bagaimana merancangnya 

sehingga menjadi sebuah topology jaringan. 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan serta saran sehubungan dengan adanya kemungkinan 

pengembangan sistem pada masa yang akan datang. 


