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“Tuhan membuat segala sesuatu indah pada 
waktunya” 

Pengkhotbah 3:11A 

 
Everything happens for a reason, 

if you get a chance - take it, 
if it changes your life - let it, 

nobody said that it would be easy, 
they just promised it would be worth it. 

-Harvey Mackay- 

 

If you do not go after what you want, you’ll never have it. 
If you do not ask, the answer will always be no. 

If you do not step forward, you will always be in the same 
place. 

-Nora Roberts- 
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ANALISIS DAN PERANCANGAN JARINGAN KOMPUTER 
STUDI KASUS : STIE PUTRA PERDANA INDONESIA 

 

Josefin Dian Parahita 

08 07 05601 

INTISARI 
 Jaringan komputer merupakan serangkaian komputer 
otonom yang dihubungkan satu dengan lainnya menggunakan 
suatu protokol komunikasi melalui media transmisi. Agar 
komputer dalam suatu jaringan dapat saling  terhubung 
dengan baik, dibutuhkan rancangan yang tepat guna agar 
transmisi data dalam jaringan tersebut dapat berjalan 
dengan optimal. Rancangan jaringan tidak hanya terpaku 
pada kebutuhan pada saat itu saja, namun juga perlu 
memperhatikan kebutuhan dimasa yang akan datang. 

STIE Putra Perdana Indonesia merupakan salah satu 
Sekolah Tinggi yang telah menerapkan jaringan komputer 
untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar, 
administrasi akademik, dan pengelolaan data.Seiring 
berjalannya waktu, aktivitas penggunaan jaringan komputer 
di STIE Putra Perdana Indonesia pun semakin berkembang. 
Untuk itu dibutuhkan pengembangan jaringan, karena 
apabila jaringan komputer tidak dikembangkan, performansi 
jaringan akan menurun.  

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk 
merancang pengembangan jaringan komputer di STIE Putra 
Perdana Indonesia.Hasil dari penelitian ini berupa sebuah 
dokumen lengkap mengenai sistem jaringan komputer di STIE 
Putra Perdana Indonesia.Dokumen ini nantinya dapat 
dijadikan sebagai blueprint dan pedoman untuk memudahkan 
pemeliharaan serta pengembangan yang mungkin dilakukan di 
kemudian hari. 

 
 
Kata Kunci: analisis dan perancangan jaringan komputer, 

LAN,   WLAN, DHCP 
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