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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Jaringan komputer bukanlah sesuatu yang baru saat ini, Hampir di 

setiap perusahaan atau instansi-instansi terdapat jaringan komputer untuk 

memperlancar arus informasi di dalam perusahaan atau instansi-instansi 

tersebut. Jaringan komputer sangatlah penting dan sangatlah popular saat 

ini. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan teknologi jaringan yang 

sangat pesat, sehingga dalam beberapa tahun saja jumlah pengguna 

jaringan komputer bertambah banyak. Jenis jaringan berdasarkan Area 

yang dikenal sekarang ini adalah PAN (Personal Area Network), LAN 

(Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network) dan WAN (Wide 

Area Network). Dari beberapa jenis jaringan tersebut di atas, tentu tidak 

luput dari sebuah alat yang namanya router.

Router adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan dua 

atau beberapa jaringan yang berbeda. Ada beberapa vendor router yang 

ada di pasaran, antara lain: Cisco, 3com dan lain-lain. Selain router yang

dibuat khusus oleh vendor-vendor tersebut terdapat juga PC router yaitu 

sebuah PC (Personal Computer) yang berfungsi sebagai router dengan 

menjalankan sistem operasi yang memiliki kemampuan meneruskan paket 

dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Dalam  penulisan Tugas Akhir ini 

penulis menggunakan Sistem Operasi Linux Ubuntu Server 8.04 dan 
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difungsikan sebagai sebuah router. Penulis akan menjelaskan dan 

memaparkan bagaimana cara Membangun PC router menggunakan

Sistem Operasi Linux Ubuntu Server 8.04. Jelasnya 

mengkonfigurasikan suatu sistem yang digunakan untuk menghubungkan 

beberapa jaringan yang berbeda.

Router yang digunakan dalam tugas akhir ini sebanyak dua buah. 

Dikarenakan agar kemaksimalan penggunaan client lebih maksimal

(banyak), misalnya  ; jika memakai 1 router hanya dapat dipakai maksimal 

254 client, maka dipakai 2 router agar dapat dipakai dalam jaringan yang 

lebih besar. 
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1.2. Tujuan

Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah Instalasi Dan Konfigurasi 

PC router pada sebuah Jaringan Komputer Berbasis LAN. Membahas 

tentang teknik pengaturan atau konfigurasi router pada dua atau lebih

jaringan yang berbeda yang meliputi proses instalasi Sistem Operasi

Linux Ubuntu Server 8.04 sampai ke pengaturan atau konfigurasi router 

pada  jaringan komputer.
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1.3. Batasan Permasalahan

Perangkat yang terpenting dari semuanya adalah sumber daya 

manusia yang terampil dan disiplin dan juga jujur sehingga sistem jaringan 

ini dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Mengetahui berbagai masalah yang muncul tersebut, penulis hanya 

membatasi pada beberapa masalah saja karena adanya keterbatasan 

waktu dan biaya, tenaga dan kemampuan penulis. Disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi jaringan komputer yang dituju untuk memfokuskan 

bahasan dalam masalah ini maka penulis hanya membatasi ruang lingkup 

permasalahan yaitu hanya sebagai acuan bagaimana membangun dua 

buah router pada jaringan komputer agar berfungsi dengan baik serta

koneksi antar jaringan yang dibuat dapat optimal.


