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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Jaringan Komputer merupakan kumpulan dari beberapa komputer 

dan peralatan penunjang lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan dan 

saling terkoneksi (Siddiq Leksono.2012). Jaringan Komputer juga dapat 

diartikan sebagai suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer. 

(Siddiq Leksono.2012). 

Pada tahun 1985 UMS sudah memiliki laboratorium komputer, dan 

laboraturium ini dibawah koordinasi Departemen Pengembangan Ilmu dan 

Teknologi (DPIT) di koordinatori oleh Bapak Jamil Kasiman, tahun 1985 

Penerimaan Mahasiswa baru sudah menggunakan sistem komputerisasi, 

juga untuk pelatihan dosen dan karyawan. Pada tahun 1988 jumlah 

komputer awalnya hanya 10 unit bertambah menjadi 22 unit, digunakan 

untuk pembuatan slip gaji dosen dan karyawan. Tahun 1990, sudah 

digunakan untuk program registrasi mahasiswa, mencetak kartu 

mahasiswa, dan permohonan NIRM sebagai syarat mahasiswa bisa 

mengikuti ujian negara. 

Tahun 1991, UMS membangun sebuah jaringan intranet. Jaringan ini 

disebarkan kesemua jurusan di laboratorium masing-masing, dan Staf 

komputernya digabung di Puskom BAA. Pada tahun yang sama, BAA 
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sudah menggunakan sistem input KRS yang sebelumnya diinput lewat 

operator dari form krs yang sudah disediakan. 

Tahun 1997 UMS mulai merintis dan surve jaringan untuk 

pemasangan jaringan internet. Tahun 1998 internet sudah mulai digunakan 

dan mempunyai bandwidth 128 KB yang disediakan oleh IPTEKNET. 

Tahun 1999, ADSNET milik perusahaan Indosat memberikan bandwidth 

sebesar 512 KB, pelayanan yang tersedia berupa server, web server, mail 

server, gateway, proxy, dan PC Router. Setelah berjalan selama dua tahun, 

bandwidth naik menjadi 2 MB dan penyedianya masih ADSNET sampai 

tahun 2004. 

Tahun 2005 jaringan sudah menyebar kesemua fakultas, dan data 

akademik yang berjalan sudah mulai banyak, dibentuklah IT UMS pada 

tahun yang sama, terletak di kampus II samping perpustakaan. IT UMS 

bertugas mengatur server pada tiap fakultas, dan menangani masalah data 

mahasiswa. 

Permasalahan yang ada di Kampus II Universitas Muhammadiyah 

Surakarta saat ini adalah tidak adanya rencana induk dan dokumentasi 

jaringan. Rencana induk dan dokumentasi jaringan sangatlah diperlukan, 

yaitu untuk mengetahui letak jaringan dari titik pusat jaringan, sampai 

pada titik terendah jaringan intranet, untuk memudahkan pengembangan 

jaringan. Dengan begitu luasnya Kampus II Universitas Muhammadiyah 

Surakarta sangat disayangkan tidak adanya rencana induk dan 
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dokumentasi jaringan. (Baiquni pengurus jaringan IT, dan Moch Muslich 

mantan manager IT, 2012). 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk memetakan 

jaringan yang sudah ada sehingga bermanfaat untuk pemeliharaan dan 

pengembangan IT UMS pada Kampus II Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Mengacu pada latar belakang yang tertera di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian adalah  

1. Bagaimana menyusun pemetaan jaringan komputer yang sudah 

ada di Kampus II Universitas Muhammadiyah Surakarta meliputi 

perpustakaan, fakultas ekonomi, fakultas komunikasi dan 

informatika, progdi teknik sipil, progdi arsitektur, gedung 

pascasarjana, dan fakultas psikologi? 

2. Bagaimana menganalisis jaringan komputer yang sudah ada 

dengan menggunakan cisco packet tracer? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dibuatlah batasan 

masalah untuk memfokuskan yaitu: 

1. Pendokumentasian yang sudah ada pada kampus II Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang meliputi perpustakaan, fakultas 
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ekonomi, fakultas komunikasi dan informatika, progdi teknik 

sipil, progdi arsitektur, gedung pascasarjana, dan fakultas 

psikologi. 

2. Analisis jaringan yang sudah ada. 

3. Menggunakan cisco packet tracer untuk menganalisis jaringan 

meliputi perpustakaan, fakultas ekonomi, fakultas komunikasi 

dan informatika, progdi teknik sipil, progdi arsitektur, gedung 

pascasarjana, dan fakultas psikologi. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Membuat dokumentasi jaringan komputer yang ada. 

2. Menganalisis jaringan komputer yang ada. 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

1.  Memudahkan untuk mencari letak jaringan sampai titik terendah. 

2. Untuk mensimulasikan jaringan seperti yang ada dilapangan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang 

ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka sistematika penulisannya 

adalah sebagai beriktu : 

 



 5 

1. Bagian awal skripsi 

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, 

halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, 

halaman motto dan pembahasan, halaman kata pengantar, halaman 

daftar isi, halaman daftar table, halaman daftar gambar, halaman 

daftar lampiran, dan abstraksi. 

2. Bagian utama skripsi 

 Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan mendiskripsikan mengenai latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini meliputi, telaah penelitian tentang hasil 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Berisi 

teori-teori yang dijadikan landasan dalam penelitian dan 

pengertian program yang digunakan. 

BAB III   METODE PENELITIAN  

 Pada bab ini penulis mengemukakan tentang metode 

penelitian yang dilakukan untuk pengumpulan data melalui 

berbagai metode sistematis. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini akan menyajikan data-data hasil pemetaan 

jaringan komputer yang sudah dibuat dan menganalisis jaringan 

komputer yang sudah dibuat dengan menggunakan Cisco packet 

tracer. 

BAB V PENUTUP   

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh 

penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan 

masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian 

penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi 

saran untuk peneliti selanjutnya yang akan membahas masalah 

ini. 

3.    Bagian akhir skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan 

daftar lampiran. 


