
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan ilmu teknologi dalam sistem IT dan 

jaringan menuntut untuk selalu menyadari bahwa kebutuhan akan 

jaringan sangat diperlukan dimasa yang akan datang. Dapat dilihat 

bahwa kebutuhan sehari – hari saat ini sudah sangat erat sekali 

hubungannya dengan komputerisasi. Sejalan dengan perkembangan 

teknologi dalam sistem jaringan dan IT, maka perkembangan 

perangkat IT dan jaringan juga ikut mengambil andil yang besar untuk 

mendukung sistem informasi dan jaringan yang semakin hari semakin 

canggih. 

Perangkat yang mendukung sistem jaringan seperti Router, 

Switch, Hub, Bridge, Repeater, Modem dan yang tak kalah pentingnya 

adalah unit komputer itu sendiri. Disamping perangkat pendukung 

komputer lainnya seperti  mouse, keyboard, speaker, dan printer. Dan 

sekarang ini salah satu alat yang sering digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari adalah printer, yang digunakan untuk mendokumentasikan 

suatu data dalam bentuk elektronik. 

Printer adalah salah satu device atau alat yang digunakan untuk 

mencetak atau menghasilkan suatu dokumen baik berupa tulisan 



 

maupun gambar dari sebuah dokumen yang ada atau disimpan dalam 

bentuk elektronik(file). Salah satu cara untuk mencetak suatu dokumen 

jika printer terhubung pada suatu jaringan yaitu dengan cara share 

printer.  

Printer sharing adalah adalah cara yang umumnya digunakan 

untuk mencetak atau menghasilkan suatu dokumen fisik  jika printer 

terhubung dengan suatu jaringan. Jika menggunakan share printer 

biasa maka hanya dapat dicetak dokumen yang berada dalam jaringan 

itu sendiri  dengan printer tersebut, oleh karena itu agar dapat 

mencetak dokumen dimanapun lokasinya maka digunakan sebuah 

aplikasi untuk menjembataninya.   

Adanya jaringan akan mempermudah dalam berbagai hal, 

misalnya saja dengan adanya jaringan dapat dimanfaatkan untuk 

sharing printer. Dalam satu kantor atau laboratorium tentunya memiliki 

banyak komputer dan apabila setiap komputer menggunakan 1 printer 

ini akan terjadi pemborosan. Untuk itu perlu adanya model pemakaian 

1 printer untuk banyak user agar ada penghematan penggunaan 

printer. 

Untuk memberikan solusi dari permasalahan ini, maka penulis 

mencoba memberikan laporan tugas akhir yang mengambil judul 

Instalasi dan Konfigurasi Printer Sharing Antar Jaringan. 



 

1.2 Tujuan 

Memperhatikan latar belakang di atas maka tujuan dari 

penulisan tugas akhir yaitu, memanfaatkan jaringan yang telah 

terbangun (local area network),untuk printer sharing, yang akan 

meminimalkan pemakaian printer, yaitu printer satu dapat diakses oleh 

banyak  PC client , dalam lingkup antar jaringan. 

1.3 Rumusan  Masalah 

Memperhatikan latar belakang diatas dan agar penulisan tugas 

akhir lebih terarah,dan permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas, 

maka diperlukan rumusan masalah, yaitu: 

 Bagaimana meminimalkan penggunaan printer, agar satu printer 

dapat diakses oleh beberapa PC Client? 

 Bagaimana menghubungkan 2 jaringan yang berbeda agar dapat 

terkoneksi satu sama lain? 

 

 

 

 

 


