
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul penelitian, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. Berikut uraiannya: 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebuah penelitian yang dilansir oleh portalpengusaha.com menurut data dari 

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) di pada tahun 2014 mengatakan 

bahwa pengguna internet di Indonesia telah mengalami peningkatan, hal ini 

disebabkan karena gaya hidup masyarakat Indonesia yang sudah mulai menggunakan 

internet dalam berbagai sektor kehidupan seperti berbelanja online hingga gaya 

komunikasi para elit politik yang semakin digital. Menurut Ketua Umum APJII, 

Semuel A. Pangerapan, selama tahun 2014, pengguna Internet di Indonesia tercatat 

sebanyak 88,1 juta, tumbuh 16,2 juta dari sebelumnya 71,9 juta atau dengan kata lain 

memiliki penetrasi 34,9%. Gambar 1.1 menunjukkan jumlah pengguna internet yang 

semakin naik. 

 

http://http://portalpengusaha.com 

Gambar 1.1 Tabel pengguna internet di Indonesia oleh APJII 
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Sampai saat ini kereta api dan pesawat terbang menjadi tempat dimana 

penumpang belum tentu bisa mengakses internet untuk kecepatan yang tinggi. 

Alasannya adalah sinyal jaringan seluler yang belum mendukung untuk koneksi 

internet kecepatan tinggi any time and every where. Beberapa negara maju telah 

mengembangkan teknologi terkait dengan koneksi internet selama perjalanan di 

dalam alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat yaitu kereta api 

salah satunya adalah India. Sebuah berita yang muat oleh indiatimes.com saat ini 

telah tersedia Wi-Fi di kereta api, fasilitas ini memberikan pengalaman bagi 

penumpang untuk menikmati koneksi layaknya di rumah atau di kantor dengan 

kecepatan stabil. Salah satu penyediaan fasilitas ini adalah bentuk dari peningkatan 

fasilitas bagi penumpang kereta api. 

Perusahaan penyedia layanan internet SATCOM yang ada di India ini 

menggunakan teknologi jaringan satelit dan jaringan GSM. Penumpang bisa 

mengakses Wi-Fi dengan melakukan registrasi dengan mengirimkan data diri (NIK) 

dan nomor tiket perjalanan melalui sms kemudian akan mendapat user dan password 

untuk login ke dalam jaringan dan menikmati layanan ini. 

Indonesia adalah negara berkembang dimana angka pengguna kereta api 

semakin meningkat setiap tahunnya. Karena kereta adalah salah satu alat transportasi 

publik yang paling diminati dan belum banyak kereta yang menyediakan layanan 

internet gratis selama perjalanan. Permasalahan yang ada ketika penumpang kereta 

api di Indonesia akan mengakses internet selama perjalanan kereta api adalah tidak 

stabilnya sinyal jaringan seluler yang digunakan. Hal ini mengakibatkan sambungan 

data melalui smartphone atau perangkat lain yang digunakan oleh penumpang lambat 

atau bahkan terputus-putus. 
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Sebuah provider penyedia jasa layanan internet PT Indosat Mega Media 

(IM2) telah bekerja sama dengan PT KAI untuk menyediakan layanan internet 

menggunakan dua SSID gratis dan premium untuk beberapa kereta api kelas 

eksekutif salah satunya Argo Lawu untuk perjalanan Jakarta sampai dengan 

Yogyakarta. Belum banyak kereta api yang menyediakan layanan ini, terlebih 

fasilitas yang ada tidak untuk semua gerbong, hanya beberapa gerbong saja per-

kereta. 

Kereta Api Lodaya Malam adalah kereta api kelas bisnis yang melayani rute 

perjalanan Solo Balapan – Bandung, kereta api ini cukup diminati karena berada di 

kelas kedua dengan harga tiket yang tidak terlalu mahal. Dan banyak penumpang 

yang memilih menggunakan Kereta Api Lodaya Malam sebagai pilihan untuk 

perjalanan menuju Bandung dari stasiun Solo Balapan. 

Dari permasalahan di atas, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian 

terkait dengan perancangan fasilitas hotspot di atas kereta api, sehingga penulis 

memilih judul “Perancangan Fasilitas Hotspot Wireless Network pada Kereta Api 

Lodaya Malam (Solo Balapan – Bandung)”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana merancang jaringan wireless network dan 

mengetahui kekuatan sinyal jaringan seluler sepanjang perjalanan kereta api pada 

Kereta Api Lodaya Malam (Solo Balapan – Bandung)”. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah digunakan untuk menghindari pelebaran dan penyimpangan pokok 

masalah sehingga penelitian ini akan terarah dan memudahkan dalam pembahasan 

sehingga tujuan akan tercapai. 

Adapun batasan yang akan diangkat dalam penelitian ini antara lain: 

a Merancang Wireless Network pada Kereta Api Lodaya Malam (Solo-Balapan – 

Bandung). 

b Mensimulasikan jaringan yang akan dibangun menggunakan aplikasi Cisco 

Packet Tracer. 

c Membahas perancangan pada 3 gerbong kereta api. 

d Koneksi internet menggunakan modem 3G. 

e Kartu seluler yang digunakan menggunakan XL dan Telkomsel. 

f Menggunakan metode failover untuk mengantisipasi kegagalan koneksi. 

g Kapasitas user untuk setiap access point dibatasi untuk 30 user. 

h Keamanan menggunakan WPA 2 PSK. 

Peta kekuatan sinyal sepanjang rute perjalanan Kereta Api Lodaya Malam 

dari Stasiun Solo Balapan hingga Stasiun Bandung. 

 

1.4 Tujuan Penelitian     

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui bagaimana merancang Wireless Network pada Kereta Api Lodaya 

Malam (Solo Balapan – Bandung). 
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2. Memaksimalkan kekuatan sinyal untuk koneksi internet dari 2 ISP yaitu XL dan 

Telkomsel sepanjang perjalanan Kereta Api Lodaya Malam dari Stasiun Balapan 

hingga Stasiun Bandung. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Menambah pengetahuan bagi penulis mengenai bagaimana membangun sebuah 

jaringan Wireless Local Area Network pada Kereta Api. 

2. Mengetahui bagaimana kekuatan sinyal untuk rute yang dilewati oleh Kereta 

Api Lodaya Malam. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan mempermudah penulis dalam penulisan penyusunan 

skripsi, sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab 1 berisi tentang penyempurnaan dari seluruh proses pelaksanaan 

penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai: 

1. Latar belakang berisi tentang alasan mengapa penelitian ini dilakukan dan 

menemukan tawaran solusi dari permasalahan yang timbul. 

2. Perumusan masalah diberikan agar pembahasan terfokus pada masalah yang akan 

dibahas. 

3. Batasan masalah diperlukan untuk lebih memberikan ruang lingkup pada 

pembahasan masalah agar pembahasan tidak meluas. 

4. Manfaat penelitian berupa penjelasan dari kegunaan penelitian yang dilakukan. 

5. Tujuan penelitian berisi tentang penjelasan dari tujuan dilakukannya penelitian. 

6. Sistematika penulisan berisi tentang susunan dari penulisan laporan penelitian. 
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Bab 2 menjelaskan tentang hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan dan 

teori yang menjadi dasar dari penelitian,  meliputi: 

1. Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

2. Landasan teori yang berisi tentang teori yang dijadikan landasan dalam 

penelitian. 

Bab 3 menjelaskan tenang waktu dan tempat penelitian, peralatan yang 

digunakan dan alur dilakukannya penelitian, dalam bab III ini meliputi: 

1. Waktu dan tempat penelitian menjelaskan dimana dan kapan penelitian ini 

dilakukan. 

2. Peralatan utama dan pendukung berisi tentang peralatan yang digunakan selama 

penelitian dilakukan. 

3. Alur penelitian berisi tentang alur langkah dilakukannya penelitian. 

Bab 4 akan dibahas tentang hasil dan analisa pengujian rancangan yang telah 

dibuat untuk direalisasikan serta diimplementasikan.: 

1. Tabel kekuatan sinyal untuk koneksi ISP. 

2. Representasi kekuatan sinyal menggunakan grafik dan peta. 

Bab 5 berisi tentang kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah 

dilakukan. Susunan di dalam V terdiri dari: 

1. Kesimpulan di dalam kesimpulan dikemukakan masalah yang ada pada 

penelitian, serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analis obyektif. 

2. Saran mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang 

ada. 

 


