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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  LATAR BELAKANG MASALAH
Dengan semakin berkembangnya Teknologi Informasi dan semakin meningkatnya kebutuhan komunikasi global, sehingga diperlukan pengetahuan tentang teknologi Informasi. Teknologi Informasi terutama yang berhubungan dengan informasi global banyak dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini. Untuk mengakses suatu jaringan diperlukan suatu alat yang digunakan untuk menghubungkan PC dalam suatu jaringan yang lebih luas. Perkembangan komputer tersebut tidak lagi sekedar pada peranti komputer saja, namun pada sistem jaringan komputer. Secara umum, jaringan komputer merupakan suatu kumpulan dari beberapa atau banyak komputer yang dapat saling berkomunikasi dengan menggunakan media komunikasi yang digunakan.  
Dinas Pendidikan Sleman merupakan salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Sleman yang membawahi instansi pendidikan/sekolah di Kabupaten Sleman yang membutuhkan ruang gerak yang tidak terbatas, maka jaringan wireless akan membantu pada masalah yang dihadapi tersebut.  Dengan sistem jaringan wireless ini maka informasi akan semakin mudah untuk didapatkan dikarenakan dengan sistem jaringan wireless ini sangat fleksible dan lebih efektif.
Jaringan wireless di Dinas Pendidikan Sleman juga digunakan sebagai media perantara koneksi internet selain menggunakan kabel. Dengan menggunkan sistem hotspot ini, para pengguna internet di lingkungan Dinas Pendidikan Sleman dapat mengakses internet dimanapun juga asalkan masih di lingkungan Dinas Pendidikan Sleman.




1.2. TUJUAN
	Karya tulis ini mengambil judul ”Pengelolaan Jaringan Wireless menggunakan Mikrotik Router OS di Dinas Pendidikan Sleman”. Adapun tujuan dari karya tulis ini adalah dalam suatu jaringan lokal yang terhubung ke jaringan lain atau internet,  pengguna dapat mengakses internet dari manapun juga asalkan masih di lingkungan Dinas Pendidikan Sleman.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dibuatnya karya tulis ini, dapat mengimplementasikan jaringan komputer dan melakukan konfigurasi jaringan komputer dengan menggunakan Mikrotik sebagai router hotspot.

1.3. BATASAN MASALAH
Untuk membatasi ruang lingkup program dan supaya tidak terjadi perluasan dalam pembahasan karya tulis ini, maka penulis memberi batasan masalah pada Jaringan Wireless (Hotspot) menggunakan Mikrotik. Untuk itu, keseluruhan materi yang akan dibahas meliputi antara lain:
	Konfigurasi Access Point.
	Konfigurasi IP Ethernet di Mikrotik.

Konfigurasi Routing di Mikrotik.
Konfigurasi Mikrotik sebagai router hotspot.



