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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi adalah bagian dari masyarakat yang 

sudah tidak dapat dipisahkan bahkan sudah menjadi 

kebutuhan dalam kehidupansehari-hari.Dengan kemajuan 

teknologi yang ada, masyarakat cenderung terbantu dalam 

beberapa hal seperti berkomunikasi tanpa dibatasi wilayah 

dan waktu, menambah pengetahuan dengan internet dan 

sebagainya. 

Namun sayangnya tidak semua masyarakat dapat 

mengerti dan memanfaatkan dengan semaksimal mungkin 

teknologi yang ada.Hanya sebagian masyarakat saja yang 

dapat merasakan dan menggunakan komputer dengan 

maksimal.Hal tersebut dikarenakan minimnya 

pengetahuan mengenai pengelolaan teknologi beserta 

dengan fasilitas yang sudah disediakan untuk diolah 

secara mandiri oleh masyarakat. 

 

 

 



 

 

 2 

 

Komputer misalnya, penggunaannya masih 

terbatas pada file operating, internet dan game. Banyak 

yang belum mengerti khususnya instansi pendidikan dari 

tingkat TK, SD, SMP, SMA bahkan sampai taraf 

Universitas. Pemanfaatan komputer masih pada 

pengenalan dasar software saja, padahal apabila 

dimanfaatkan secara maksimal, komputer bisa ikut 

menunjang kegiatan belajar mengajar, bukan hanya 

pelajaran komputer saja melainkan semua mata pelajaran. 

Seringkali jarak, tempat dan waktu membatasi 

pengguna komputer yang berjarak jauh dengan komputer 

miliknya sementara ada beberapa file yang dibutuhkan 

untuk keperluannya.Remote server adalah salah satu tools 

yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang 

disebutkan di atas. 

Pengguna masih tetap dapat mengakses komputer 

miliknya walaupun tidak berada dalam 

ruangannya.Pengguna juga bisa memanfaatkan teknologi 

remote server sebagai alat untuk mengontrol komputer 

miliknya dan mengambil alih komputer tersebut. 
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  Secara fisik modem GSM dan CDMA tidak ada 

perbedaan yang begitu mencolok. Yang menjadi 

perbedaannya adalah kartu yang dipakai berbeda jenisnya. 

Modem GSM menggunakan kartu yang berjenis GSM 

yang bisa digunakan dibeberapa propinsi. Sedangkan 

modem CDMA menggunakan kartu CDMA yang bisa 

digunakan pada satu propinsi dan jaringan yang kuat. 

Pada Laporan Tugas Akhir ini akan dijelaskan perbedaan 

penggunaan  remote server menggunakan modem GSM 

dan CDMA untuk mengetahui variabel : 

1. Kecepatan 

2. Bandwidth 

3. Hambatan 

 

1.2      Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

a. Sebagai salah satu syarat kelulusan Diploma III pada 

Program Studi Teknik Informatika Fakultas 

Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya 

Wacana. 
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b. Menerapkan hasil belajar di bangku kuliah pada 

analisis perbandingan ini sesuai kebutuhan di dunia 

nyata. 

c. Meningkatkan kemampuan menganalisa sesuai 

dengan kebutuhan di dunia nyata. 

 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui analisa perbedaan antara penerapan 

modem GSM danCDMA pada remote server. 

 

1.3    Rumusan Masalah 

a. Sampai batas mana kemampuan modem GSM dan 

CDMA bekerja dengan baik pada remote server. 

b. Bagaimana pengaruh akan hambatan dalam kinerja 

modem GSM dan CDMA. 

c. Modem manakah yang kinerjanya baik dalam segala 

kondisi. 
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1.4     Batasan Masalah 

a. Modem yang digunakan adalah Modem CDMA 

SmartfrenAC682 USBModem Rev 1 dan modem 

HUAWEI E303. 

b. Tool yang digunakan adalah Teamviewer 11 dan PC 

dengan OS Windows Server 2003. 

c. Bagaimana menemukan modem yang cocok dalam 

situasi tertentu. 

 

1.5   Metodologi 

Berikut adalah tahapan dalam pelaksanaan analisis 

yang dilakukan : 

1.   Studi Pustaka 

  Dalam studi pustaka dilakukan pengumpulan 

kebutuhan dengan melakukan pencarian teori 

terkait dan hardware yang dibutuhkan guna 

persiapan untuk melakukan analisa. 

Merancang tahapan analisa terhadap 

perbandingan pengaruh remote server 
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menggunakan modem CDMA dan modem GSM 

dengan petunjuk dari teori  didapatkan. 

2.   Rancangan Analisa 

Merancang tahapan analisa terhadap 

perbandingan pengaruh remote server 

menggunakan modem GSM dan CDMA dengan 

petunjuk teori yang didapatkan. 

3.   Mengumpulkan bahan 

Mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan 

dalam proses analisa ini. 

4.   Implementasi 

Mengimplementasikan perbandingan pengaruh 

remote server menggunakan petunjuk dari teori 

yang didapatkan. 

5.   Analisa 

Menganalisa akan kebutuhan perbandingan 

dalam penggunaan modem GSM dan CDMA 

terhadap remote server. 

6.   Pengujian 

Pengujian secara menyeluruh terhadap analisa 

yang telah diimplementasikan pada remote 

server, modem GSM dan modem CDMA untuk 

mengetahui pengaruh perbandingannya. 

 


