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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah 

berkembang dengan cepat dan selaras dengan 

perkembangan karakteristik masyarakat modern yang 

mempunyai mobilitas yang tinggi, mencari layanan yang 

fleksibel, serba mudah dan memuaskan serta dapat 

mengejar efisiensidi segala aspek, sehingga kebutuhan 

akan informasi dan komunikasi pun meningkat. Terutama 

bagi para siswa, guru, karyawan dan yang lainya, untuk 

mencari data atau informasi yang akan mereka ambil 

sebagai bahan praktek, laporan, atau untuk pengetahuan 

tentang hal tertentu yang berkaitan dengan tugas dan 

kegiatan mereka. Teutama bagi para guru atau pengajar, 

mereka sangat membutuhkan yang disebut informasi 

sebagai bahan ajar. Oleh karena itu mereka membutuhkan 

sebuah alat untuk mendapatkan informasi tersebut, misal 

komputer, jaringan internet dan sebagainya. 

Dengan semakin bertambahnya pemakaian 

komputer dan jaringan internet dan semakin besar 

kebutuhan pentransferan sebuah data atau informasi dari 

suatu terminal ke terminal yang lain yang dipisahkan oleh 

suatu jarak dan waktu, maka semakin tinggi pula 
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kebutuhan kan suatu jaringan yang menghubungkan 

terminal-terminal yang ingin berkomunikasi dengan 

efisien. Jaringan tersebut biasa disebut dengan LAN 

(Local Area Network), tapi jaringan tersebut masih kurang 

efektif sehingga muncullah suatu jaringan yang disebut 

jaringan wirelles. Jaringan ini tidak menggunakan kabel 

melainkan gelombang radio sebagai media transmisinya. 

Dengan adanya kedua jaringan tersebut masyarakat 

akan sangat terbantu untuk mencari dapat dengan mudah 

mencari suatu informasi yang mereka butuhkan, namun 

kedua jaringan tersebut mempunyai kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Oleh sebab itu untuk dapat 

mengetahui kelebihan dan kekurangan masing masing 

jaringan saya akan menganalisa kedua jaringan tersebut. 

1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umun 

a) Sebagai salah satu syarat kelulusan Diploma III 

pada Program Studi Teknik Informatika Fakultas 

Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya 

Wacana. 

b) Menerapkan hasil belajar di masa kuliah sesuai 

kebutuhan di lingkugan masyarakat. 

 

 



3 
 

 
 

1.2.2 Tujuan Khusus 

a) Analisis ini dilakukan dengan tujuan agar 

dapat diketahui Packet Loss, keamanan, 

kecepatan, stabilitas dan Delay pada jaringan 

LAN dan Wireless 

1.3 Rumusan Masalah 

a. Menganalisis dan membandingkan Packet Loss 

pada jaringan LAN dan Wireless 

b. Menganalisis dan membandingkan keamanan pada 

jaringan LAN dan Wireless 

c. Menganalisis dan membandingkan kecepatan pada 

jaringan LAN dan Wireless 

d. Menganalisis dan membandingkan stabilitas pada 

jaringan LAN dan Wireless 

e. Menganalisis dan membandingkan Delay pada 

jaringan LAN dan Wireless. 

1.4 Batasan Masalah 

a. Analisis ini hanya Untuk satu jaringan saja. 

b. Analisis ini hanya dilakukan pada lingkup jaringan 

yang tidak  terlalu luas karena keterbatasan waktu. 

c. Melakukan pengkuran hanya pada parameter 

Packet Loss  , keamanan, kecepatan, stabilitas dan 

Delay  pada jaringan LAN dan Wireless 
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1.5 Metodologi 

1. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan 

metode percobaan dan pembuatan sebuah jaringan 

2. Metode pengumpulan bahan sebagai materi  yang 

dibutuhkan 

a. Pencarian bahan melalui referensi modul 

atau buku.  

b. Pencarian sumber – sumber bahan atau 

materi referensi melalui media internet.  

3. Alat – alat yang dbutuhkan dalam analisis ini 

antara lain adalah: 

a. Minimal 2 pc untuk membuat suatu jaringan  

b. Kabel UTP untuk membuat suatu jaringan 

menggunaka LAN 

c. Utuk jaringan Wireless tidak membutuhkan 

apapun, hanya cukup dengan beberapa pc / 

laptop 

d. Selain hardware juga dibutuhkan aplikasi utuk 

memonitoring jalanya jaringan tersebut , disini 

digunakan software wireshark. 

1.6 Jadwal Kegiatan 

Jadwal ini disusun sesuai dengan lama waktu mata kuliah 

konsentrasi proyek pengembangan jaringan komputer 

selama 3 bulan. 
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