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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemanfaatan teknologi jaringan komputer sebagai media 

komunikasi data hingga saat ini semakin meningkat. Kebutuhan atas 

penggunaan bersama resources yang ada dalam jaringan baik software 

maupun hardware telah mengakibatkan timbulnya berbagai 

pengembangan teknologi jaringan itu sendiri. Seiring dengan semakin 

tingginya tingkat kebutuhan dan semakin banyaknya pengguna jaringan 

yang menginginkan suatu bentuk jaringan yang dapat memberikan hasil 

maksimal baik dari segi efisiensi maupun peningkatan keamanan jaringan 

itu sendiri. Berlandaskan pada keinginan-keinginan tersebut, maka upaya-

upaya penyempurnaan terus dilakukan oleh berbagai pihak. Dengan 

memanfaatkan berbagai teknik khususnya teknik subnetting dan 

penggunaan hardware yang lebih baik dan murah maka muncullah 

konsep Berbagi sumberdaya dengan memanfaatkan fitur Virtual Local 

Area Network (VLAN) dan Virtual Akses Poin(VAP) dalam suatu jaringan. 

yang diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik.  Melihat 

kebutuhan tersebut maka kami angkat judul Tugas Akhir. 

“ BERBAGI SUMBERDAYA BTS ANTAR PENYEDIA LAYANAN 

INTERNET WIRELESS ” 
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1.2 Maksud 

Menyusun Sistem Jaringan untuk Berbagi Sumberdaya Base 

Transciver Station(BTS) Antar Penyedia Layanan Internet Wireless 

Internet Servis Provider (WISP). 

Asumsi Kebutuhan Prangkat dan biaya dari satu WISP saja. 

Nama 

Prangkat 

Harga Jumlah Total 

Tower 3 Angel Rp.625.000/seksion 5pcs Rp.3.125.000 

Antena Omni Rp.1.200.000 1pcs Rp.1.200.000 

Mikrotik 

Wireless 

Akses Poin 

Rp.900.000 1pcs Rp.900.000 

Kabel Rp.3000 35m Rp.10.5000 

Antipetir Rp.2.000.000 1pcs Rp.2000.000 

 

dari tabel diatas dapat dilihat rincian anggaran untuk membuat satu 

BTS WISP yang paling sederhana saja sudah membutuhkan 

anggaran sebesar itu, Dari sinilah ide membuat BTS bersama 

dengan menggunakan prangkat yang sama namun dari satu 

prangkat tersebut bisa dipakai bersama-sama dengan kemampuan 

yang juga sama disamping itu, melihat dari sisi lain, misal teman 

WISP kita sudah punya BTS juga didaerah tersebut kita mau 

numpang tinggal membuat konfigurasinya saja. 
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1.3 Tujuan 

Dengan menggunakan Wireless mikrotik access poin 

diharapkan dapat mewujudkan sistem  Berbagi Sumberdaya Base 

Transciver Station(BTS) Antar Penyedia Layanan Internet Wireless 

Internet Servis Provider (WISP). 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam sistem Berbagi sumberdaya BTS 

bersama anatar WISP ini adalah : 

Agar pembahasan dalam proyek akhir ini sesuai dengan 

yang diharapkan maka penulis membatasi permasalahan 

yang akan diuraikan dan hanya membahas tentang 

Distribusi dan konfigurasi pemisahan network dari Router 

distribusi sampai ke pelanggan atau client memanfaatkan 

prangkat BTS bersama. 


