
BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Local  Area  Network  (LAN)  adalah  suatu  jaringan 

komputer  yang  jaringannya  hanya  mencakup  wilayah  kecil, 
biasanya digunakan di dalam gedung, kantor, kampus, sekolah, 
atau rumah. Jaringan lokal (LAN) menjadi sesuatu yang sangat 
penting dalam proses  transfer data dan  komunikasi  antar  PC 
dalam  suatu  area  tertentu.  Pemanfaatannya  dapat 
mempermudah  menyelesaikan  setiap  pekerjaan  yang 
berhubungan  dengan  komputerisasi.  Dengan  adanya  jaringan, 
kebutuhan informasi dari tiap PC dapat diakses secara cepat dan 
lebih  update.  Contoh komunikasi  antar  komputer  antara  lain, 
file sharing atau bertukar file dan sharing printer. 

Media  penyimpanan  data  yang  terpusat 
memungkinkan semua user menyimpan dan menggunakan data 
di server dan memberikan kemudahan melakukan backup data. 
Kemampuan  server untuk menyatukan media penyimpanan di 
satu tempat akan menekan biaya pembangunan jaringan. Salah 
satu server yang sering digunakan adalah Windows server 2003 
(juga  disebut  sebagai  Win2k3)  dan  Windows  XP. Pada 
windows server 2003, jaringan berbasis  server diorganisasikan 
di  dalam  domain-domain.  Windows  XP  menyediakan  fitur 
jaringan modern untuk LAN rumah dan bisnis. 

Administrasi ialah proses penyelenggaraan  kerja yang 
dilakukan  bersama-sama  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah 
ditetapkan.  Jadi  administrasi  adalah  penyelenggaraannya,  dan 
manajemen adalah orang-orang yang menyelenggarakan kerja. 
Maka kombinasi  dari  keduanya adalah penyelenggaraan kerja 
yang  dilakukan  oleh  orang-orang  secara  bersama-sama 
(kerjasama)  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. 
Komputer  sangatlah  membantu  mengolah  data  dalam  proses 
administrasi.  Maka  dari  itu,  jaringan  lokal  (LAN)  perlu 
dibangun agar memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kerja


Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut,  dalam 
Tugas  Akhir  ini  penulis  mengambil  judul  yang  bertemakan 
“MEMBANGUN  LOCAL  AREA  NETWORK  (LAN) UNTUK 
MEMPERLANCAR PROSES ADMINISTRASI”.

1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  maka 

rumusan  masalah  yang  dapat  diambil  sebagai  bahan  Tugas 
Akhir ini adalah :

1. Bagaimana mengidentifikasi kebutuhan LAN ?
2. Bagaimana mendesain / merancang LAN ?
3. Bagaimana mengimplementasikan LAN ?

1.3 Batasan Masalah
Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis memberikan 

batasan-batasan sebagai berikut :
1. Dalam tugas akhir ini software yang digunakan adalah 

windows server 2003.
2. Dalam  tugas  akhir  ini  penulis  hanya  sebatas 

merancang LAN dan menguji keberhasilan alat.
3. Topologi yang digunakan adalah topologi star.
4. Jaringan  lokal  (LAN)  ini  dibangun  di  Ruang  Tata 

Usaha Shalahuddin Malang. 
5. Keamanan jaringannya  menggunakan password  yang 

diberikan  pada  folder  /  file  yang  di  sharing,  untuk 
menghindari  terjadinya  penyalahgunaan  data  oleh 
pihak yang tidak berkepentingan.  

1.4 Tujuan
Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Mengidentifikasi  kebutuhan  yang  diperlukan  untuk 
membangun  LAN,  agar  memudahkan  dalam  proses 
merancang LAN tersebut.

2. Merancang  LAN,  dijelaskan  cara-cara  merancang 
LAN  dengan  mudah  dan  ringkas  sehingga  dapat 



dipahami dan dimengerti.
3. Mengimplementasikan  LAN,  untuk  mengetahui 

apakah rancangan LAN sudah benar dan berhasil di uji 
cobakan. 

1.5 Metodologi Penelitian
a. Literatur

Digunakan  untuk  memahami  dan  mendapatkan 
referensi teori dasar yang berhubungan dengan  Local  
Area  Network dan  dasar-dasar  membangun  jaringan 
lokal  sederhana.  Data  penelitian  yang diperoleh  bisa 
didapat secara langsung ataupun tidak langsung.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam  pembuatan  Tugas  Akhir  ini,  ada  beberapa 
metodologi  pengembangan  yang  dilakukan, 
diantaranya :

1. metode observasi

2. perencanaan pembuatan LAN

3. pengerjaan

4. pengujian.

1.6 Sistematika Pembahasan
Penulisan laporan Tugas Akhir ini di bagi menjadi lima 

bab, yaitu:



BAB I PENDAHULUAN
Merupakan pengantar dari seluruh bab berisi Judul proposal, 
Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan 
Metodologi Pengembangan Proyek.
BAB II DASAR TEORI
Berisi tentang teori-teori yang menunjang pembuatan Tugas 
Akhir.
BAB III PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI
Membahas mengenai perencanaan dan implementsi.

BAB IV PENGUJIAN DAN HASIL
Menjelaskan mengenai hasil uji coba alat hasil rancangan.
BAB V PENUTUP
Berisi kesimpulan dan saran.


