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	BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Sekarang ini, manfaat dari Jaringan Komputer sudah sangat banyak kita rasakan. Apalagi dalam dunia komunikasi yang serba cepat ini. Jaringan Komputer sering kali berperan vital dalam kegiatan pendistribusian informasi yang cepat tersebut. Semua dari komponen yang tergabung dalam Jaringan Komputer tersebut haruslah mampu saling mendukung untuk menghasilkan satu sistem yang kokoh dan handal untuk melayani setiap permintaan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Komponen-komponen tersebut dimulai dari media Jaringan komputer seperti kabel, Network Interface Card, Personal Computer maupun Sistem Operasi haruslah dalam status siap untuk melayani, sehingga pengguna pun dapat terpuaskan oleh pelayanan yang prima.
Dari sekian banyak manfaat Jaringan Komputer, salah satu yang dibutuhkan oleh UPT TK dan SD di Kecamatan Patuk adalah adanya sebuah sistem Jaringan Komputer yang memiliki sebuah mesin pencetak terpusat. Selama ini di  UPT ,  masih menggunakan sebuah sistem lama, dimana setiap staff dan karyawan melakukan printing dengan menyalin dokumen yang akan dicetak kedalam flashdisk kemudian di cetak pada komputer yang sudah terpasang printer. Sistem lama ini kami pandang sangatlah tidak efisien jika melihat seorang karyawan harus menyalin dokumen terlebih dahulu kedalam flashdisk atau memindahkan printer ke komputer yang mereka pakai hanya untuk melakukan pencetakakan di komputer lain.  
Tugas akhir dengan judul “ Membangun Print Server dengan Samba di UPT TK dan SD Kecamatan Patuk” ini akan membuat pekerjaan semakin mudah dan cepat. Dengan dibuatkannya print server yang berkemampuan sebagai media pencetak terpusat, seorang karyawan tidak perlu memindahkan printer atau menyalin dokumen terlebih dahulu untuk mencetak, cukup menggunakan print server tersebut untuk mencetak semua dokumen-dokumen pekerjaan staff/ karyawan. Print server yang akan kami buat ini menggunakan Sistem Operasi Linux Ubuntu Desktop 9.04 dengan aplikasi Samba, untuk client dapat menggunakan sistem operasi yang sudah ada yaitu Microsoft Windows XP.

Tujuan  dan Manfaat
Ada beberapa tujuan dan manfaat dibuatnya print server ini, tujuan tersebut adalah :
	Linux Ubuntu 9.04 memberikan software yang open sources. Open source adalah perangkat lunak yang di kembangkan secara bersama-sama menggunakan kode program (source code) yang tersedia secara bebas serta dapat didistribusikan kepada siapapun secara bebas pula. Software ini umum digunakan terutama untuk server suatu jaringan dimana software tersebut selain mudah diinstalasi pada server juga mudah dikembangkan karena ada source programnya yang bersifat terbuka dan mudah didapat di pasaran. 
	Dapat mengkoneksikan dua buah sistem operasi yang berbeda yaitu Linux Ubuntu 9.04 sebagai server dengan komputer-komputer client dengan sistem operasi Windows XP. 
	Mempermudah dan mempercepat staff dan karyawan untuk melakukan pencetakkan dokumen-dokumen kantor.
	Menghemat penggunaan printer karena printer pada print server dapat digunakan oleh banyak komputer dalam jaringan.


Batasan Masalah 
Dalam penulisan proyek tugas akhir ini, penulis membatasi pembahasan masalah yang ada yaitu :
	Instalasi Linux Ubuntu Dekstop 9.04.
Instalasi Cups.

Instalasi dan konfigurasi Samba sebagai print server.
Instalasi driver printer Canon IP1880.
	Membagun print server pada jaringan lokal di UPT TK dan SD Kecamatan Patuk.
	Menghubungkan  Microsoft Windows XP sebagai client dengan Linux Ubuntu Desktop sebagai Print Server. 

