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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan pesat telah 

mempengaruhi segala aspek kehidupan, tak terkecuali pada pelaksanaan sebuah 

lembaga maupun organisasi. Laju akan kebutuhan informasi tiap harinya semakin 

meningkat, seiring dengan masyarakat yang ingin segala sesuatunya serba cepat 

dan instan. Dalam organisasi ataupun lembaga khususnya perusahaan, informasi 

merupakan kebutuhan mendasar penunjang pelaksanaan kegiatan. Informasi yang 

di dapat haruslah cepat dan akurat, serta mampu di akses dimanapun dan kapanpun. 

Distribusi informasi harus disampaikan dengan cepat dan tepat oleh Internet 

Service Provider (ISP). 

Internet Service Provicer (ISP) adalah badan usaha yang menjual koneksi 

internet atau sejenisnya kepada pelanggan. ISP tidak hanya berupa perusahaan 

besar, RT/RW net juga termasuk ISP tapi dalam skala kecil. Namum ketika banyak 

pelanggan yang mulai bergabung ke jaringan RT/RW net, pemilik akan kesulitan 

dalam mengatur pelanggan. Maka dari itu dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat 

memudahkan admin dalam mengelola maupun menghubungi pelanggan. 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membangun sistem manajemen Hotspot MikroTik 

berbasis Web dan SMS Gateway? 

2. Bagaimana cara membangun Server untuk Aplikasi Manajemen User 

Hotspot MikroTik? 

3. Bagaimana cara memberitahu pelanggan tentang informasi paket 

hotspotnya secara otomatis? 

1.3. TUJUAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Membangun sistem manajemen Hotspot MikroTik berbasis Web dan 

SMS Gateway 
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2. Membangun server yang bisa digunakan untuk menjalankan Aplikasi 

Manajemen User Hotspot MikroTik 

3. Membangun SMS Gateway Auto Reply dengan Gammu untuk 

mengirimkan SMS Pemberitahuan kepada pelanggan. 

1.4. BATASAN MASALAH 

Untuk lebih memfokuskan pembahasan, yang menjadi batasan ini adalah: 

1. Sistem informasi hotspot ini tidak membahas tentang bandwidth secara 

spesifik 

2. Sistem informasi dibuat berbasis web menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan database MySql. 

3. Sistem informasi hanya bisa diakses di jaringan lokal. 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN TUGAS AKHIR 

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, 

Batasan Masalah dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

BAB II Landasan Teori berisi tentang teori-teori dan sumber 

pendukung dalam pembuatan Aplikasi Manajemen User Hotspot MikroTik 

menggunakan API MikroTik dan SMS Gateway. Teori dan sumber tersebut 

berasal dari buku, skripsi dan jurnal yang berhubungan dengan tugas akhir. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

BAB III Analisa dan Perancangan Sistem berisi tentang analisa, 

perencanaan dan perancangan Aplikasi Manajemen User Hotspot MikroTik. 

Perencanaana tersebut berupa kebutuhan sistem, kebutuhan perangkat keras 

dan perangkat lunak yang akan digunakan di dalam tugas akhir. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

BAB IV Implementasi dan Pengujian berisi tentang implementasi dari 

BAB III yaitu implementasi dari Analisa dan Perancangan sistem Aplikasi 

Manajemen User Hotpsot MikroTik menggunakan API MikroTIk dan SMS 

Gateway. 
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BAB V : PENUTUP 

BAB V berisi kesimpulan dari keseluruhan pengerjaan Tugas Akhir dan 

saran-saran untuk pengembangan Aplikasi Manajemen Hotspot MikroTik ini. 

 


