
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi sangat cepat pada zaman kini, terutama pada penerapan 

teknologi implementasi. Pada zaman sekarang banyak perusahaan kecil yang masih belum 

memakai teknologi sebagai pengembangan perusahaan. Banyak perusahaan yang masih 

belum mengatur jaringan.  

Usaha mikro kecil menengah banyak yang tidak mau menjadikan perusahaannya 

terintegrasi dengan teknologi karena biaya. Perusahaan–perusahaan tersebut tidak mengerti 

akan informasi harga tentang jaringan. Maka dari itu kami menciptakan perusahaan Fropsour 

yang bertujuan untuk menintegrasikan teknologi ke dalam usaha mikro kecil menengah. 

Usaha mikro kecil menengah sekarang ini terus meningkat dan kini mencapai 55,2 

juta yang tersebar di seluruh Indonesia menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah, Syarif Hasan, Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia. Sebagai 

salah satu kota metropolitan, kota Surabaya memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik 

dari tahun ke tahun. Data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur menunjukkan bahwa 

ekonomi Surabaya pada triwulan l tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 7,19% jika 

dibandingkan ekonomi Surabaya pada triwulan yang sama tahun 2011. Berdasarkan fakta – 

fakta maka dapat dikatakan bahwa bisnis restoran dan kafe berkembang dengan sangat pesat 

di Surabaya. Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah restoran dan kafe yang terus 

meningkat setiap tahunnya. 

Perusahaan kafe sangat membutuhkan pengaturan jaringan seperti pembagian 

bandwidth, hotspot login, dan data user karena kafe zaman sekarang semuanya menggunakan 



hotspot internet dengan tidak adanya keamanan jaringan untuk internet sangat tidak 

menguntungkan bagi user yang bandwidthnya diambil oleh user lain. 

Keuntungan menggunakan sistem pengaturan jaringan dengan menggunakan mikrotik 

adalah perusahaan dapat menstabilkan jaringan dan membuat hotspot login sendiri. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana menerapkan pengaturan jaringan bandwidth untuk usaha mikro kecil 

menengah dengan kasus dari House of Coffee? 

1.3. Ruang Lingkup 

Setiap manusia memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap suatu hal. Untuk itu 

perlu diberikan batasan untuk menghindari penafsiran yang keliru atas judul penelitian ini. 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasi, sekaligus memudahkan 

pembaca dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk 

mencantumkan batasan masalah dalam penelitian ini, sehingga tidak menimbulkan 

kesimpangsiuran dalam pembahasan selanjutnya.   



1.3.1. Client 

 Client yang menggunakan router mikrotik adalah House of Coffee. House of Coffee 

adalah kafe mikro yang berada di Jalan Banyu Urip No.242, Surabaya. House of Coffee 

menjual makanan dan minuman. Pada kafe ini dilengkapi fasilitas internet untuk pelanggan. 

1.3.2. Pengguna 

 Pengguna mikrotik akan diakses oleh information technology manajer dari House of 

Coffee sendiri sebagai admin. Admin dapat mengkonfigurasi mikrotik melalui winbox, 

menambah atau menghapus user, membackup konfirgurasi, monitoring pada sistem. 

1.3.3. Fitur 

 Fitur yang akan diimplementasikan ke dalam House of Coffee adalah portal login 

hotspot, pemblokiran website porno, bandwidth management. 

1.3.4. Hardware 

 Perangkat keras yang digunakan adalah router mikrotik. Perangkat keras pendukung 

untuk menggunakan aplikasi winbox sebagai konfigurasi mikrotik adalah laptop atau 

komputer. 

 

 

 

 

 

 

1.4. Tujuan Penelitian Tugas Akhir 

Untuk mengimplemntasikan pengaturan jaringan bandwidth untuk usaha mikro kecil 

menengah dengan kasus dari House of Coffee. 

1.5. Manfaat Penelitian Tugas Akhir 



Manfaat yang dapat diperoleh peneliti dari hasil konsultasi adalah peneliti dapat 

menemukan ide – ide solusi teknologi baru untuk perusahaan usaha mikro kecil menengah.  

Manfaat akademis dari penelitian ini dapat menerapkan solusi teknologi terkini pada 

usaha mikro kecil menengah. 

Manfaat yang bisa didapat oleh para pemilik perusahaan adalah mereka bisa belajar 

menggunakan teknologi yang sudah maju. 

1.6. Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

 Riset Penelitian 

Pada tahap ini peneliti akan melakukan pencarian informasi-informasi mengenai 

masalah House of Coffee dengan cara meninterview langsung kepada pemilik House 

of Coffee yaitu Felix Jerry. 

 Analisis Riset Penelitian 

Pada tahap  ini peneliti akan menganalisis hasil informasi yang didapatkan dari 

pemiliki House of Coffee. Informasi-informasi tersebut diteliti hingga dapat dijadikan 

sebagai data dalam penelitian.   



 Analisis Desain 

Pada tahap ini peneliti akan membuat dan menganalisis hasil desain yang akan 

digunakan dalam tampilan portal hotspot House of Coffee. 

 Implementasi 

Pada tahap ini peniliti akan merancang pemasangan bandwidth manajemen dan 

pembuatan portal yang akan diterapkan di dalam House of Cofee. 

 Uji Coba 

Pada tahap ini peneliti akan mencoba semua yang telah dikerjakan, apakah sudah bisa 

berjalan dengan lancar atau belum. 

1.7. Sistematika Penelitian Tugas Akhir 

Bab 1 – Pendahuluan 

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya 

diadakan penelitian, pembatasan dan perumusan masalah penelitian, maksud dan 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi pelaksanaan, company profile dan 

sistematika penulisan. 

Bab 2 – Landasan Teori  

Bab ini berisi tentang landasan teori yang mendiskripsikan pengertian dari teori – 

teori yang akan dipakai dan juga membahas tentang hipotesis.  



Bab 3 – Analisis dan Perancangan 

Membahas mengenai perancangan sistem, struktur organisasi House of Coffee, 

topologi jaringan House of Coffee, masalah pada House of Coffee, usulan pemecahan 

masalah, perancangan jaringan House of Coffee. 

Bab 4 – Implementasi dan Pengujian 

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang meliputi hasil implementasi ke 

House of Coffee, distribusi data, pengujian untuk admin. 

Bab 5 – Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini berisi tentang uraian pokok – pokok kesimpulan dan saran–saran  perlu 

disampaikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian. 

1.8. Company Profile 

Nama dari perusahaan kami adalah Fropsour yang bergerak di bidang information 

Technology (IT) Consultant. Perusahaan kami bergerak untuk usaha mikro kecil 

menengah (UMKM) dan juga fokus perusahaan kami ke dalam website, bandwidth 

manajemen, dan system Point of Sales (POS). Sebagai layanan tambahan, Fropsour 

juga menyediakan jasa untuk pelatihan aplikasi yang telah di implementasikan ke 

dalam usaha klien. Sehingga klien tidak perlu bingung dalam menghadapi aplikasi 

yang sudah diterapkan di perusahaannya. 

Fropsour dibentuk berdasarkan keinginan usaha mikro kecil menengah yang ingin 

mengembangkan usahanya di bidang information Technology (IT). Fropsour 

memberikan inovasi yang dapat mengubah aplikasi yang dahulunya secara manual 

menjadi terintegrasi dengan teknologi sehingga perusahaan tidak ketinggalan zaman, 

Fropsour juga menyediakan pembagian bandwidth internet agar user menggunakan 

internet mendapatkan kecepatan yang rata dengan user lainnya. 

 




