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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era teknologi yang serba digital dan canggih seperti 

saat ini telah membantu memudahkan pekerjaan manusia 

dalam berbagai bidang. Seperti dalam bidang manajemen 

administrasi perkantoran, dewasa ini tidak diperlukan lagi 

buku tebal untuk mencatat transaksi atau tidak dibutuhkan 

lagi kertas untuk absensi karyawan kantor. Semua telah 

menggunakan mesin dan komputer yang mana dari segi 

keamanan serta keakuratan data yang disimpan menjadi 

terjamin dari manipulasi. Pemanfaatan teknologi dapat pula 

berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi waktu dalam 

praktiknya, karena setiap aktivitas yang dilakukan didata 

atau dicatat secara real-time. 

MikroTik RouterOS merupakan sistem operasi dari 

perangkat keras dengan nama MikroTik, namun sistem 

operasi ini dapat juga diinstal pada perangkat komputer 

sebagai router. Core Linux digunakan sebagai pondasi dari 

sistem operasi RouterOS, hal ini membuat harga produk 

MikroTik menjadi lebih murah dari pesaingnya seperti 

Cisco.
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Manajemen pengguna (user) Hotspot pada MikroTik 

dapat berjalan dengan lisensi RouterOS pada level empat 

keatas. Pembangunan jaringan dengan menggunakan 

sistem sharing dengan media WiFi seperti hotspot dapat 

memangkas biaya karena tidak memerlukan kabel yang 

panjang untuk transimi data. Dewasa ini, banyak Internet 

Provider Service (selanjutnya disebut ISP) di Indonesia 

yang menggunakan hotspot dengan autentikasi berupa 

voucher berbasis durasi maupun kuota. 

Aplikasi yang akan dibuat memudahkan pengguna 

untuk autentikasi (login) hotspot agar dapat mengakses 

internet. Pengguna hanya perlu memindai Quick Response 

Code (selanjutnya disebut QR Code) yang ada pada 

voucher yang diberikan oleh pihak ISP atau penyedia 

hotspot. Aplikasi berbasis mobile (Android) tersebut akan 

mengkases kamera sebagai “pembaca” data yang tersimpan 

pada QR Code.  

 

1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

 Seperti yang telah tertulis, aplikasi berbasis Android 

yang akan dibangun dapat menerjemahkan data yang 

terdapat pada QR Code dan digunakan sebagai 

autentikasi agar pengguna terhubung ke internet. 
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1.2.2 Tujuan Khusus 

 Adapun tujuan khusus dari penyusunan Tugas Akhir 

ini: 

1. Untuk memenuhi syarat Ujian Akhir di Universitas 

Kristen Satya Wacana Salatiga. 

2. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Ahli 

Madya Komputer Diploma III Teknik Informatika 

Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen 

Satya Wacana Salatiga. 

1.3 Cangkupan Topik Bahasan 

Bahasan yang akan diangkat oleh penulis dalam Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Tidak membahas tentang manajemen bandwith pada 

MikroTik. 

2. Konfigurasi yang akan digunakan hanya terbatas 

konfigurasi dasar untuk hotspot. 

3. Tidak membahas dari segi keamanan algoritma enkripsi 

yang akan diterapkan untuk enkripsi data pada QR 

Code. 

4. Basis data yang digunakan untuk menyimpan data pada 

aplikasi desktop adalah SQLite. 

5. Complier yang akan digunakan untuk aplikasi desktop 

sebagai panel manajemen data adalah Microsoft Visual 
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Studio 2015, sedangkan untuk aplikasi Android 

menggunakan Android Studio. 

6. Versi RouterOS yang digunakan adalah versi 6.43.7, 

menggunakan RouterBoard 751U-2HnD dengan 

lisensi RouterOS Level 4. 


