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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Balai Desa Muncar berada di Desa Muncar tepatnya di Jl. 

R Suharman Km 7 Muncar Susukan Kabupaten Semarang 

50777. Dengan Jumlah Penduduk sekitar 2590 jiwa yang 

terdiri dari 1328 jiwa laki-laki dan 1262 jiwa perempuan. 

Desa Muncar ini juga dikenal dengan Desa Wisata yang 

menyajikan berbagai macam keanekaragaman budaya, 

alam dan kearifan lokal. Dari segi aspek budaya Desa 

Muncar ini memiliki berbagai ragam kesenian seperti: 

jaran kepang, rodat dan karawitan. Sedangkan dari aspek 

alam Desa Muncar masih menjaga keasrian alam pedesaan 

dan juga aliran sungai Serang yang masih alami. Dan 

kearifan lokal dari kegiatan masyarakat Desa Muncar yaitu 

masih melestarikan kerja bakti atau gotong royong, bertani, 

menangkap ikan, dan lain-lain.  

Di Balai Desa Muncar ini sudah menerapkan jaringan 

wireless dalam jaringan komputer dalam menunjang sistem 

komunikasi dan pertukaran informasi bagi user. Desa 

Muncar ini memanfaatkan jaringan wireless dengan 

menempatkan Access Point (AP) sebagai fasilitas hotspot. 

Hostpot dapat memberikan kemudahan bagi user 

dimanapun selama user tersebut masih berada dalam 
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jangkauan wireless. Namun, permasalahan yang terjadi 

dalam penggunaan hostpot salah satunya adalah lokasi atau 

jangkauan sinyal wireless yang terkadang tidak bisa 

dijangkau, sehingga user harus melakukan konfigurasi 

ulang ketika user berpindah-pidah tempat. Untuk 

mengatasi hal tersebut adalah menggunakan Wireless 

Distribution System (WDS). WDS digunakan untuk 

memperluas jangkauan sinyal wireless dengan 

menghubungkan beberapa access point dalam suatu 

jaringan wireless.  

Perancangan sistem WDS pada jaringan wireless memiliki 

kelebihan yaitu jangkauan sinyal wireless semakin luas, 

sehingga ketika user sudah mendeteksi adanya sinyal 

wireless, maka user tersebut dengan mudah 

menghubungkan laptop maupun Handphone yang 

memiliki jaringan wireless. Kemudahan user dalam 

mengakses jaringan wireless inilah yang menyebabkan 

koneksi internet yang tidak stabil serta kebebasan dalam 

mengakses situs-situs yang ada di internet seperti Youtube, 

Instagram, Facebook, Dan lain-lain yang tidak 

diperbolehkan pada saat jam kerja. Maka perancangan 

WDS perlu dilakukan pengembangan berupa konfigurasi 

hostpot dan managemen user yang akan dilakukan 

menggunakan Radius server serta firewall. 
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User Manager merupakan sebuah Radius server yang 

dikembangkan oleh MikroTik. Dengan menggunakan User 

Manager maka informasi user atau pengguna jaringan 

wireless akan disimpan dalam sebuah database yang akan 

bisa digunakan untuk melakukan autentikasi user yang 

akan melakukan koneksi ke dalam jaringan wireless. User 

Manager juga dapat memberikan kebijakan terhadap user 

misalnya untuk membatasi penggunaan bandwidth. 

Firewall adalah fitur yang juga dikembangkan oleh 

MikroTik. Firewall adalah sistem keamanan yang 

digunakan untuk membatasi hak akses atau memblokir 

situs tertentu yang ada di internet. Dengan mengatur 

bandwidth dan firewall akan memudahkan administrator 

dalam monitoring atau mengontrol user dalam jaringan 

wireless. 

1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penyusunan tugas akhir ini 

adalah: 

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan Program 

Studi Diploma III Teknik Informatika (D3-TI) 

Fakultas Teknologi Informasi (FTI) Universitas 

Kristen Satya Wacana (UKSW). 

2. Memenuhi tugas Matakuliah Tugas Akhir. 
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3. Membuat Wireless Distribution System (WDS) 

dan Keamanan Jaringan Internet. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan membuat Wireless 

Distribution System (WDS) dan Keamanan 

Jaringan Internet untuk mempermudahkan 

administrator dalam monitoring dan mengelola 

user dalam jaringan internet dengan objek 

penelitian adalah Balai Desa Muncar. Tujuan 

khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengkonfigurasi WDS pada setiap access point 

untuk memperluas jangkauan jaringan wireless. 

2. Mengkonfigurasi WDS pada dua access point 

menjadi satu SSID yang sama agar user tidak 

melakukan konfigurasi ulang ketika berpindah 

titik access. 

3. Dapat membantu administrator dalam 

monitoring dan mengelola user dalam jaringan 

wireless. 

4. Dapat memberikan batasan-batasan dalam 

mengakses internet yang tidak diperbolehkan di 

saat jam kerja. 

1.3 Cakupan Topik Bahasan 
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Cakupan topik bahasan adalah garis besar dari apa yang 

dibahas dalam penelitian ini, cakupan topik bahasan 

laporan ini sebagai berikut: 

1. Jaringan internet ini menggunakan 3 profile yaitu 

kepala desa, karyawan, dan tamu yang ada di dalam 

lingkup Balai Desa Muncar. 

2. Administrator dengan mudah untuk monitoring serta 

mengelola user dalam jaringan wireless. 

1.4 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan adalah gambaran penulisan laporan 

ini secara sistematis. Laporan penelitian ini disusun dengan 

sistematika penulis sebagai berikut: 

1.4.1 BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang permasalahan 

yang mendasari penelitian ini, tujuan yang dibagi 

menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, cakupan 

topik bahasan, dan sistematika penulisan dari 

laporan penelitian. 

1.4.2 BAB II DASAR TEORI 

Bab ini memaparkan tentang penelitian-penelitian 

terkait penelitian sebelumnya dan menjelaskan 

metode penelitian yang digunakan penulis. 

1.4.3 BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab 3 ini menjelaskan mengenai perancangan 

sistem yang dibuat. Mulai dari design sistem yang 
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berupa perancangan topologi jaringan. Dan juga 

dijelaskan terkait kebutuhan hardware dan 

software pendukung dalam pembuatan jaringan 

internet ini. 

1.4.4 BAB IV IMPLEMENTASI, HASIL, DAN 

ANALISIS 

Bab ini akan menampilkan bagaimana 

implementasi, hasil dan juga analisis dari uji coba 

jaringan internet ini. 

1.4.5 BAB V PENUTUP 

Bab 5 adalah penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran dari analisis proses hasil uji coba jaringan 

internet. 

 


