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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan mutu kualitas dalam dunia pendidikan harus semakin 

ditingkatan selama dengan pesatnya perkembangan teknologi. Hal tersebut 

dibutuhkan agar pelayanan di dunia pendidikan lebih berguna. Saat ini layanan 

hotspot adalah sebuah area yang dimana pada area tersebut terdapat jaringan 

internet wireless yang dapat dikoneksi melalui laptop, smartphone, notebook 

maupun perangkat – perangkat yang lainnya. Dengan adanya fitur hotspot ini kita 

akan dapat mengakses internet kapanpun yang kita mau selama berada di area 

hotspot tanpa harus menghubungkan kabel jaringan. Layanan ini yang akan 

penulis terapkan pada Sekolah Maitreyawira Batam agar dapat mempercepat 

akses informasi bagi siswa, guru maupun staff karyawan yang lain. 

Dengan luas sekolah yang cukup besar, terdiri dari jenjang Klub Bermain 

sampai dengan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan yang dipenuhi oleh siswa-

siswa, fasilitas yang di sediakan oleh sekolah juga sangat mempengaruhi tingkat 

belajar siswa-siswa seperti ruang kelas, lapangan sekolah, lab komputer, 

perpustakaan sekolah, ruang admin, auditorium, kantin sekolah, toilet dll. Tidak 

lupa fasilitas internet juga telah menjadi sebuah kebutuhan pokok setiap guru 

maupun siswanya. Fasilitas tersebut banyak membantu proses belajar para siswa 

sehingga mendapatkan banyak ilmu yang didapatkan.   

Hotspot di Sekolah Maitreyawira Batam dapat diakses dengan mudah oleh 

siapa saja melalui laptop, smartphone, notebook, dan device lainnya yang  

mendukung untuk terkoneksi di area hotspot tersebut. Saat ini Sekolah
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Maitreyawira Batam hanya memiliki jaringan nirkabel (WLAN) untuk para 

pimpinan Sekolah Maitreyawira Batam dan tidak perluas untuk ke semua 

pengguna dikarenakan keterbatasan bandwith internet. Seiring berjalannya waktu, 

banyak kejadian yang tidak di inginkan seperti kehilangan data atau kebocoran 

data yang dapat merugikan beberapa pihak yang ada di sekolah tersebut. Akibat 

dari itu penulis memiliki ide untuk membuat sebuah fasilitas internet yang tidak 

akan membuat kebocoran data atau kehilangan data, yaitu membuat service 

Hotspot untuk membatasi akses jaringan supaya tidak dapat di akses oleh orang-

orang yang tidak berkepentingan. 

Hotspot yang akan digunakan oleh penulis ialah hotspot yang 

menggunakan User manager yaitu system AAA (Authentication, Authorization 

dan Accounting), User Manager ini memiliki sebuah database yang dapat 

digunakan untuk membuat autentikasi user yang akan login kedalam jaringan kita, 

dan juga akan memperhitungkan limitasi transfer rate serta pembatasan kuota 

yang digunakan oleh user nantinya. 

 Oleh sebab itu penulis terinspirasi untuk membuat sebuah proyek yang 

dapat meningkatkan keamanan sekolah dengan laporan yang berjudul 

Perancangan dan Implementasi Jaringan Hotspot di Sekolah Maitreyawira Batam. 

1.2 Ruang Lingkup 

Hal yang termasuk dalam ruang lingkup proyek adalah sebagai berikut: 

1. Para guru dan siswa tidak mendapatkan akses internet berbasis 

WLAN dikarenakan akses internet berbasis WLAN diprioritaskan ke 

para pimpinan sekolah sebab keterbatasan bandwith internet di 

Sekolah Maitreyawira Batam. 
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2. Sistem jaringan Hotspot akan dikendalikan oleh seorang admin yang 

akan mengatur seluruh user yang terkoneksi ke jaringan hotspot. 

3. Login hotspot menggunakan aplikasi manajemen yaitu User 

Manager. 

1.3 Tujuan Proyek 

 Tujuan kerja praktek ini adalah terbangunya infrastruktur jaringan hotspot 

yang dapat memenuhi kebutuhan para guru dan siswa yang ada di Sekolah 

Maitreyawira Batam. 

1.4 Luaran Proyek 

 Proyek kerja praktek ini akan menghasilkan sebuah Jaringan Hotspot pada 

Sekolah Maitreyawira Batam. Infrastruktur jaringan tersebut bermanfaat untuk 

para pengguna yang ada di Sekolah Maitreyawira Batam agar dapat menggunakan 

layanan internet. 

1.5 Manfaat Proyek 

Manfaat jaringan Hotspot untuk Sekolah Maitreyawira Batam adalah: 

1. Sebagai Penyedia layanan internet bagi para guru dan siswa yang 

berada di Sekolah Maitreyawira Batam 

2. Dengan hotspot yang menggunakan system AAA (Authentication, 

Authorization dan Accounting). Dapat mengatur user yang akan 

dibuat serta limitasi kuota yang akan digunakan per user tersebut. 
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1.6  Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, Batasan maslaah, tujuan penelitian, manfaat penelitan serta 

sistematika penulisan laporan yang akan di buat oleh penulis. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka sebagai bahan pertimbangan 

penulis terhadap penelitian ini dan landasan teori yang berkaitan 

dengan metode Hotspot Server, perangkat lunak dan perangkat keras 

pendukung. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini memuat tentang identitas perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan dan gambaran umum jaringan yang di terapkan 

perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional. 

BAB IV METODOLOGI 

 Pada Bab ini akan dijelaskan mengenari metode yang diterapkan untuk 

mengimplementasikan perancangan Hotspot server menggunakan 

Mikrotik RouterBoard 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

 Dalam bab ini memuat analisis data yang diperoleh dari pengambilan 

data di setiap modul rancangan ataupun keseluruhan system terintegrasi, 

perancangan alat atau system, dan kendala implementasi. 
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BAB VI   IMPLEMENTASI 

 Dalam bab ini berisi tentang tahapan – tahapan yang dilakukan untuk 

menerapkan system yang telah dirancangkan, serta melakukan uji coba 

terhadap Hotspot server tersebut. 

BAB VII  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Pada bab ini adalah bagian dari penutup yang berisikan kesimpulan atas 

keseluruhan laporan ini, temuan-temuan yang diperoleh dari hasil 

analisis dan pembahasan mengenari Hotspot server yang ditemukan 

dalam penelitian serta rekomendasi yang disarankan untuk peneliti 

masa yang akan dating dan diharapkan memberikan manfaa 
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