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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat 

dan karunia Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan kegiatan Kerja Praktek 

serta menyelesaikan laporan Kerja Praktek yang berjudul “TOPOLOGI 

JARINGAN WIFI di Pt. Java Digital Nusantara Cabang Bengkalis”. Kerja 

Praktek ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam program studi 

DIII-Teknik Informatika di Politeknik Negeri Bengkalis. 

 Penulis merasa sangat bersyukur selama melaksanakan kerja praktek di 

PT. Java Digital Nusantara Cabang Bengkalis, karena dengan adanya pelaksanaan 

Kerja Praktek ini penulis mendapatkan begitu banyak ilmu pengetahuan bekerja 

langsung dilapangan, selain itu juga mendapatkan begitu banyak pengalaman 

berharga yang kelak dapat dijadikan pegangan yang akan sangat berguna dan 

membantu di masa yang akan datang terutama didalam dunia kerja dengan 

lingkup yang lebih luas. 

 Kelancaran Kerja Praktek ini adalah berkat dari bantuan , doa dan motivasi 

dari pihak-pihak yang bersedia membantu penulis. Penulis mengucapkan terima 

kasih pada : 

1. Bapak Muhammad Nasir, M.Kom selaku ketua program studi DIII-Teknik 

Informatika. 

2. Bapak Danuri, M.Cs sebagai ketua jurusan program studi DIII-Teknik 

informatika. 

3. Bapak Tengku Musri, M.kom selaku pembimbing laporan kerja praktek. 

4. Bapak Muhammad Akip sebagai pembimbing lapangan yang telah banyak 

memberikan ilmu dan pengalaman dalam bekerja di lapangan. 

5. Bapak Nurul Fahmi , M.T selaku koordinator kerja praktek. 

6. Teman teman mahasiswa dan mahasiswi yang telah membantu. 
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Penulis sangat menyadari bahwa hasil laporan ini masih jauh dari kata 

sempurna. Itu semua semata-mata keterbatasan dalam pengalaman menyusun 

laporan. Semoga laporan ini banyak bermanfaat bagi banyak orang yang 

membanca. Terima kasih. 

  Bengkalis, 26 Desember 2020 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kerja Praktek atau sering di singkat KP merupakan salah satu syarat yang 

harus dipunuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyusun Tugas Akhir di Politeknik 

Negeri Bengkalis. Dalam melaksanakan Kerja Praktek, mahasiswa diharapkan 

mampu memecahkan masalah yang terjadi di lapangan kerja secara langsung juga 

diharapkan mampu menambah wawasan dan mampu menganalisa kendala-

kendala yang terjadi disebuah perusahaan ataupun lingkungan kerja. 

 

Perkembangan teknologi dan komunikasi setiap tahunnya sangat 

berkembangan pesat dan sangat cepat. Perkembangan teknologi yang ada 

sekarang tidak terlepas dari jaringan komputer. Dimana kebutuhan jaringan tidak 

hanya untuk satu orang saja bahkan masyarakat luas pun sangat membutuhkan 

jaringan, selain itu jaringan menjadi salah satu kebutuhan instansi pemerintahan 

Bengkalis untuk memperlancar komunikasi dan informasi. Dengan adanya 

jaringan pertukaran informasi menjadi lebih cepat. 

 

Saya sendiri memilih PT. Java Digital Nusantara Cabang Bengkalis 

sebagai tempat melaksanakan kerja praktek, salah satu alasan mengapa penulis 

memilih tempat KP di Pulau Bengkalis adalah karena kondisi pandemi Covid-19 

yang melanda seluruh dunia. Banyak perusahaan-perusahaan luar menolak 

mahasiswa untuk melaksanakan kerja praktek di perusahaan mereka, karena 

khawatir dan mencegah penyebaran Virus Corona. 

 

PT. Java Digital Nusantara adalah merupakan salah satu perusahaan 

resmi yang ruang lingkup kegiatannya adalah menjalankan usaha berbasis 

teknologi informasi (Information Technology IT) dengan pengembangannya telah 

berhasil dan telah mulai dipercaya memberikan aspek efisiensi dan efektifitas 

suatu kegiatan yang dijalankan menggunakan sistem berbasis IP dan Aplikasi 
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komputer. Terlebih bagi sebuah institusi/badan usaha, tentunya terobosan untuk 

memberi layanan yang cepat berupa layanan online dan real time pun harus bisa 

dijadikan pertimbangan. 

 

PT.Java Digital Nusantara cabang  Bengkalis ini, juga bergerak dalam 

instalasi pembuatan tower segitiga untuk instansi pemerintahan seperti kantor 

desa, sekolah dan lain sebagainya. selain dari itu PT. Java Digital Nusantara ini 

juga menerima pemasangan internet rumahan, dengan harga yang lebih murah dan 

terjangkau dengan menggunakan via wireless antena, dan menggunakan tiang 

pipa (monopol). 

1.2 Tujuan dan Manfaat KP 

1. Tujuan KP 

Adapun tujuan dari Kerja Praktek adalah : 

a. Agar mahasiswa memahami dan mampu beradaptasi dengan 

lingkungan kerja sehingga lebih siap ketika terjun ke dunia kerja. 

b. Agar mahasiswa dapat bekerja di dalam tekanan saat bekerja di suatu 

perusahaan. 

c. Mengimplementasikan pengalaman dan bayangan akan pekerjaan yang 

nyata di perusahaan-perusahaan dan instansi-instansi pemerintahan. 

d. Mengenali potensi yang ada pada diri mahasiswa itu sendiri. 

e. Meningkatkan rasa tanggung jawab di lapangan saat di berikan tugas 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

 

2. Manfaat Kerja Praktek 

Adapun manfaat dari Kerja Praktek adalah : 

a. Untuk mengetahui tentang konsep jaringan atau topologi jaringan serta 

konfigurasi pada jaringan. 

b. Dapat tahu cara membangun jaringan yang belum terjangkau pada 

daerah yang belum terjangkau internet. 

c. Penulis tahu cara berinteraksi dengan client yang baik dan benar. 

d. Penulis dapat mengetahui permasalahan  di lapangan. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Internet telah terbukti sebagai teknologi komunikasi masa depan dengan 

tingkat efisiensi tinggi. Secara cepat teknologi ini diadopsi dan dimanfaatkan baik 

oleh institusi maupun secara individu. Akselerasi perkembangan teknologi 

internet sangat didukung oleh fleksibilitas yang dimilikinya sehingga mampu 

menjangkau hampir seluruh kebutuhan komunikasi di semua sektor kehidupan 

manusia. 

 

PT. Java Digital Nusantara adalah merupakan salah satu perusahaan resmi 

yang ruang lingkup kegiatannya adalah menjalankan usaha berbasis teknologi 

informasi (Information Technology IT) dengan pengembangannya telah berhasil 

dan telah mulai dipercaya memberikan aspek efisiensi dan efektifitas suatu 

kegiatan yang dijalankan menggunakan sistem berbasis IP dan Aplikasi komputer. 

Terlebih bagi sebuah institusi/badan usaha, tentunya terobosan untuk memberi 

layanan yang cepat berupa layanan online dan real time pun harus bisa dijadikan 

pertimbangan. 

 

PT. Java Digital Nusantara berdiri pada tanggal 07 Juni 2016 yang bergerak 

pada usaha bidang Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Percetakan, dan 

Jasa dengan nomor akta pendirian: No. 18, melalui Notaris Suprapto, SH. Di Jl. 

Cempaka Putih Barat II No. 24-A, Jakarta Pusat 10520. 

 

Beberapa bidang jasa yang PT. Java Digital Nusantara tawarkan pada saat 

ini berupa Pembangunan Infrastruktur Jaringan, Server Colocation, Server 

Dedicated, Aplikasi dan Website Solution. Saat ini PT. Java Digital Nusantara 

sudah bisa berkembang dengan pesat dengan dibukanya Server Cloud, dan telah 
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bisa menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan baik dalam sekala besar, 

sekala menengah maupun sekala kecil. 

 

2.2. Visi Dan Misi Perusahaan 

a. Visi 

Menjadi penyelenggara jasa internet terdepan di Indonesia dengan 

menyediakan layanan menyeluruh terhadap segala aspek teknologi internet 

secara optimal dan kreatif. 

 

b. Misi 

Menyediakan layanan komunikasi multimedia melalui jaringan internet 

dengan memanfaatkan jaringan Fiber Optic, kabel dan Wireless dengan 

kualitas tinggi. Memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan 

jaringan baik dari sisi perangkat keras, perangkat lunak dan infrastruktur 

Mendukung pemerintah dalam mengakselerasi perkembangan dan 

penetrasi teknologi internet di Indonesia, dengan mengedepankan layanan 

berkualitas untuk semua pihak. 
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2.3. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Gambar 2.1 struktur organisasi perusahaan. 

Sumber:dokumentasi pribadi 

2.4. Ruang Lingkup Perusahaan 

PT. Java Digital Nusantara telah berkembang dengan baik di seluruh 

indonesia, karena jaringan nya luas untuk mengcover berbagai daerah yang berada 

di berbagai pelosok indonesia. untuk saat ini PT. Java Digital Nusantara telah ada 

di Cianjur, Sukabumi, Ngajuk, Tulungagung, bengkulu selatan, Bukit tinggi, Bali, 

Kalimantan Tengah, Sulawesi tengah, Tanggerang, Blitar, Babanan, Klaten, 

Kotawaringin Barat, Tolitoli, Sanggau, Pontianak, DIYogyakarta, Simalungn, 

Bekasi, Jember, Tanggerang, Majalengka, Mojokerto, Lamongan, Asahan, Kudus, 

Rembang, Kediri, Tulalang Bawang Barat, Serdangbedagai, Pandeglang, Pati, 

Samosir, Jakarta, Sukamara, Gorontalo, Kolaka utara, Karang Anyar, Pasuruan, 

Pekanbaru, Jambi, Malang, Sekadau, Karo, Jombang, Siak, Lamandau, Ponorogo, 

Langkat, Batubara, Aceh temiang, Madiun, Lu Sungai Utara, Rokan Hilir, 

Pinrang, Bandung, Boyolali, Kota Batu, Pematang Siantar, Aceh Tenggara, 

Serang, Rokan Hulu, Polewali Mandar, Ogan Komering, Bolaka, dan Bengkalis di 

mana saya tempat magang saat ini. 
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BAB III 

BIDANG PEKERJAAN SELAMA PRAKTEK 

3.1. Uraian Tugas Yang Di Kerjakan 

Kerja praktek yang di laksanakan selama 2 (dua) bulan sejak awal bulan 

november sampai dengan akhir  desember 2020 di PT. Java Digital Nusantara 

cabang Bengkalis. 

Adapun tugas yang di kerjakan selama kerja praktek antara lain: 

1.  Membangun topologi 

 Disini kami bersama teknisi jaringan PT. Java Digital membangun 

link dari Bengkalis untuk di sebarkan ke sekolah sman dan smpn  

Bengkalis. Disini kami menggunakan jaringan nirkabel, yaitu dengan 

menggunakan radio wireless untuk menghubungakn dari tower 

Bengkalis menuju tower yang berada di sekolah smpn atau pun smp 

yang berada di kota Bengkalis. 

 

Gambar 3.1. pemasangan antena/radio 

Sumber:dokumentasi pribadi 
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2. Instalasi jaringan di sekolah. 

Di sini kami melakukan instalasi jaringan untuk di gunakan di sekolah 

tersebut, supaya dapat di gunakan untuk ujian UN dan akses internet 

untuk guru dan operator sekolah. Sehingga sekolah dapat mengikuti 

ujian nasional dengan menggunakan internet, karena ujian terserut di 

kirim melalui pusat dan di sebarkan ke komputer sekolah untuk 

melaksanakan ujian nasional. 

 

3.2. Target Yang Di Harapakan. 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek (KP) yang di laksanakan di Bengkalis yaitu 

di PT. Java Digital Nusantara yang di laksanakan selama 2 bulan, terdapat 

beberapa target yang ingin di capai selama melaksanakan kerja praktek ini, antara 

lain : 

1. Memahami dunia kerja khususnya di bagian jaringan. 

2. Dapat memahami cara membangun topologi. 

3. Dapat memahami cara instalasi jaringan secara nyata, karena pada 

masa kuliah hanya di ajari instalasi via applikasi. 

4. Dapat memahami sistem kerja pada perusahaan. 

5. Mengetahui perangkat yang digunakan di perusahaan ini, dan 

mengenal spek perangkat. 

 

3.3. Perangkat yang di gunakan 

3.3.1. Perangkat keras (Hardware) 

1. Satu Unit PC/Laptop 

Laptop berfungsi untuk proses konfiguasi Jaringan. 

 

2. Router Board Mikrotik 

Router Board ini berfungsi sebagai server hotspot dan untuk menajemen 

jaringan. 
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3. Radio Lite Beam M5 

Radio ini di gunakan untuk menangkap sinyal yang di pancarkan oleh 

server dari Bengkalis. 

 

4. Radio Rocket M5 

Radio ini di gunakan untuk menyebarkan internet yang akan di tangkap 

oleh radio radio di rumah client ataupun sekolah yang berlangganan 

internet wifi pada PT. Java Digital Nusantara. 

  

5. Radio Totolink 2,4 Ghz 

Radio ini di gunakan untuk frekuensi 2,4 yaitu radio ini di gunakan untuk 

jarak dekat, karena lebih murah dan lebih terjangkau jika jaraknya tidak 

jauh dari server. 

6. Kabel UTP 

Fungsi Kabel UTP sebagai penghubung Radio QRT atau Radio Dynadish 

ke Router Board. 

 

7.  Server 

Di PT. Java Digital Nusantara ini memiliki server yang berada jalan 

Senggoro, Bantan. server ini lah yang di gunakan untuk mengkonfigurasi 

jaringan internet untuk di sebarkan ke seluruh Bengkalis dan kota lainnya. 

 

3.3.2 Perangkat lunak 

1. Winbox 

Winbox merupakan software yang digunakan untuk mengakses perangkat 

mikrotik atau router. Software ini digunakan untuk membuat jaringan 

hostpot, perbaikan pada jaringan tersebut dan melakukan block situs pada 

jaringan hostpot 
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Fungsi utama winbox adalah untuk setting yang ada pada Mikrotik, berarti 

tugas utama winbox adalah untuk mesetting atau mengatur Mikrotik 

dengan GUI atau tampilan dekstop. Berikut adalah fungsi Winbox : 

1) Setting Mikrotik router. 

2) Untuk setting bandwidth jaringan komputer. 

3) Untuk setting blokir sebuah situs. 

4) Untuk setting ip pada router mikrotik. 

 

2. Mozilla Firefox 

Mozilla berfungsi untuk percobaan browsing pada saat request access 

internet apakah sudah bisa terkoneksi atau tidak. 

 

3.4. Kendala yang di hadapi 

 Masalah yang di hadapi selama melaksanakan kerja praktek di perusahaan 

PT. Java Digital Nusantara Cabang Bengkalis adalah settingan mikrotik yang 

tidak di ajarkan terlalu dalam karena itu hak dari perusahaan. Perusahaan lebih 

banyak mengajarkan teknik di lapangan. 

 

3.5. Pemecahan masalah 

Pemecahan masalah di lakukan dengan cara menanyakan langsung ke teknisi 

lapangan dengan cara berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang penulis 

alami agar semua pekerjaan dalam teratasi dan dapat di selesaikan. 
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  BAB IV 

TOPOLOGI JARINGAN & INSTALASI JARINGAN PADA PT. 

JAVA DIGITAL NUSANTARA CABANG BENGKALIS 

4.1. Topologi jaringan 

Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer 

saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang 

nirkabel. Biasanya, tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran 

informasi. 

 

Langkah awal untuk membangun topologi  adalah kita harus tau topologi 

seperti apa yang akan kita butuhkan, setelah topologi di tentukan Langkah awal 

yang di lakukan adalah melakukan creamping pada kabel LAN, dan menaikan 

radio antena, setelah radio internet terpasang dan di arahkan kepada client, radio 

akan mendapat internet dari server untuk di sebarkan kepada client. 

 

Gambar 4.1 topologi jaringan 

Sumber: rancang sendiri 
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Gambar di atas adalah topologi jaringan PT. Java Digital Nusantara, dari 

gambar di atas server menjadi tempat penyebar jaringan internet untuk di 

sebarkan dan di tangkap oleh bts lain. Bts adalah tower yang menjadi server bagi 

client rumahan ataupun sekolah yang berlangganan internet wifi pada perusahaan 

PT. Java Digital Nusantara. Server induk hanya berfungsi menyebarkan internet 

kepada bts lain, di bts di pasangkan radio antena access point untuk di sebarkan 

ke rumah pelanggan dan di sekolah atau rumah pelanggan akan di pasangkan juga 

radio untuk menangkap sinyal dari bts, dan di sebarkan di rumah atau sekolah 

tersebut. 

 

Instalasi jaringan merupakan perangkat atau peralatan teknik beserta 

perlengkapannya yang di pasang dan siap di pergunakan. Sebelum kita melakukan 

instalasi jaringan kita harus tau terlebih dahulu topologi jaringan yang di butuhkan 

untuk melakukan pertukaran data tersebut. Dalam membangun topologi terdapat 

perangkat yang di gunakan yaitu: 

1. Server 

Server adalah suatu sistem komputer yang memiliki layanan 

khusus berupa penyimpanan data. Data yang di simpan melaui 

server berupa informasi dan berupa dokumen yang kompleks. 

Layanan tersebut di tujukan khusus kepada client yang 

berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk pengguna atau 

pengunjungnya. Dari server inilah nantinya bandwith internet di 

bagi dan di sebarkan kepada client. 

 

Gambar 4.2 server 

Sumber:dokumentasi sendiri 
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2. Hub 

Sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer 

yang satu dengan komputer lainnya asalkan masih dalam lingkup 

jaringan yang sama. Artinya komputer atau perangkat yang 

terhubung melalui hub ini dapat saling bertukar informasi antara 

satu sama lain. Hub nanti akan menerima data yang di berikan 

server dan akan di sebarkan kepada client. 

 

Gambar 4.3 Hub 

Sumber:dokumentasi sendiri 

3. Kabel UTP 

Kabel UTP atau kabel LAN ini akan bergunakan untuk 

menghubungkan semua perangkat, kabel akan menerima dan 

mengeluarkan data yang iya terima. 

 

Gambar 4.4 kabel LAN 

Sumber:dokumentasi sendiri 
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4. Radio/antena 

Berhubung topologi ini mengunakan nirkabel, maka di butuhkan 

radio atau antena untuk menghubungkan jaringan internet kepada 

client agar bisa di gunakan. fungsi radio ini adalah mengirimkan 

dan menyebarkan internet kepada client. dalam hal ini 

menggunakan radio antena rocket M5 karena jarak yang di tempuh 

jauh dari server, oleh karena itu menggunakan antena ini karena 

bisa menangkap sinyal dari server sekitar 28 km jarak udara. 

 

Gambar 4.5  radio rocket M5 

Sumber:dokumentasi sendiri 
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5. Power supplay 

Power supplay berfungsi untuk menghidupkan perangkat, seperti 

server, radio atau antena, Hub, dan lain - lain. 

  

gambar 4.6 power supplay 

sumber:dokumentasi sendiri 

 

4.2. Instalasi jaringan 

Setelah topologi jaringan wifi sudah terpasang seperti gambar di atas, maka 

masuk ke tahapan instalasi jaringan wifi, langkah awal yang di lakukan memasang 
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RG45 ke kabel UTP,  setelah kabel sudah di terpasang maka langkah selanjutnya 

memasangkan antena radio ke tower sekolah, antena radio berfungsi untuk 

menangkap sinyal dari bts PT. Java Digital Nusantara dan di sebarkan di sekolah 

dan perumahan yang berlangganan internet wifi. Setelah instalasi kabel dan antena 

radio selesai, kabel yang dari antena radio di atas masuk ke ruangan rumah atau 

sekolah tersebut, di dalam rumah di pasangkan access point untuk menyebarkan 

jaringan internet wifi, kabel LAN yang dari antena akan masuk ke acces point dan 

di setting SSID dan Password yang di inginkan oleh client sekolah atau rumahan 

tersebut. Dan pihak sekolah dan rumah sudah bisa menggunakan internet wifi 

sesuai kebutuhannya masing masing. 

 

Gambar 4.7 instalasi antena rumah client 

Sumber : dokumentasi sendiri 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari laporan di atas, dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pendalaman dan pemahaman materi terhadap sistem topologi 

jaringan. 

b. Dapat memahami cara pembangunan sistem topologi jaringan yang 

sesungguhnya. 

c. Dapat memahami cara instalasi jaringan komputer. 

d. Mendapatkan banyak ilmu pengetahuan tentang dunia kerja di 

dunia IT. 

e. Mendapatkan cara bagaimana perawatan server jaringan dengan 

baik agar menjaga kualitas jaringan yang baik. 

5.2. Saran 

Terdapat saran yang ingin penulis sampaikan di antaranya sebagai berikut: 

a. Teknisi harus selalu memeriksa perangkat – perangkat wifi yang 

sudah bertahun – tahun hidup agar terjaga kualitas jaringan yang 

baik. 

b. Untuk kedepannya perusahaan agar menggunakan fiber optic 

sebagai media tramisi server, agar lebih efisien di bandingan 

dengan kabel LAN. 

c. Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata 

sempurna, oleh karena itu penulis berharap bagi pembaca agar bisa 

mengembangkan agar tercapainya kesempurnaan dan penulis butuh 

bimbingan dari bapak dan ibu dosen pembimbing. 

Akhir kata penulis memohon maaf atas segala kekurangan, saya berharap 

agar laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya untuk Mahasiswa 

Jurusan Teknik Informatika. 
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