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Alamat: Jl. Raya Trawas Pungging Mojokerto,   

Telp. 085749851112, 08816048341  

e-mail : t.net01@yahoo.com Ym: t.net01 

website : www.t1-net.co.cc 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

  

A.  LATAR BELAKANG  

Teknologi  informasi  dan  komunikasi  saat  ini  telah  berkembang  dengan 

cepat  dan  selaras  dengan  perkembangan  karakteristik  masyarakat  modern  yang 

memiliki  mobilitas  tinggi,  mencari  layanan  yang  fleksibel,  serba  mudah  dan 

memuaskan  dan  mengejar  efisiensi  di  segala  aspek, sehingga  kebutuhan  akan 

informasi  dan  komunikasi  pun  meningkat.  Terutama  bagi  para  siswa-siswi,  

guru, karyawan, pembisnis dan yang lainnya, untuk mencari data atau informasi yang 

akan mereka ambil sebagai bahan praktek,  laporan, atau untuk pengetahuan  tentang 

hal tertentu yang berkaitan dengan tugas dan kegiatan mereka.  

Dengan  semakin  bertambahnya  pemakaian  komputer,  semakin  besar 

kebutuhan  akan  pentransferan  data  dari  satu  terminal  ke  terminal  lain  yang 

dipisahkan  oleh  satuan  jarak  dan  semakin  tinggi  kebutuhan  akan  efisiensi 

penggunaan  alat-alat  kantor  (seperti  printer  dan  plotter)  dan waktu  perolehan  

data base,  maka  semakin  tinggi  pula  kebutuhan  akan  suatu  jaringan  yang 

menghubungkan terminal-terminal yang ingin berkomunikasi dengan efisien. 

Jaringan tersebut dikenal dengan Local Area Network  (LAN) yang biasa memakai 

kabel. Sesuai  perkembangan  karakteristik masyarakat  seperti  yang  telah  

disebutkan  di  atas  maka  LAN  menawarkan  suatu alternatif untuk komputer 

portabel yaitu wireless LAN (WLAN). WLAN menggunakan frekuensi radio (RF). 

B. PROFIL USAHA 

T-One Network adalah salah satu penyedia jasa di bidang IT yang melayani 

beberapa permasalahan dalam jaringan computer, diantaranya: 

1. Instalasi Local Area Network (LAN)  Contoh : Lab computer atau warnet. 

2. Instalasi Wireless LAN ( Wifi / Hotspot ). Contoh: Wifi sekolah, instansi, dan 

café wifi. 

4. Pointing Wireless Point to Point. 

5. Troubleshooting atau pembenahan jaringan computer dan maentenance PC. 

C.  TUJUAN 

Proposal ini kami berikan dengan tujuan: 

1. Memberikan  gambaran  umum  dari usaha  yang  dilaksanakan  oleh  

T-One Network. 

2. Mengenalkan paket – paket instalasi jaringan yang kami sediakan. 

3. Menawarkan hal-hal yang kami layani dalam bidang IT. 
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BAB II  

ISI 

 

Berikut ini adalah beberapa hal yang kami layani dalam jaringan computer 

beserta daftar harganya. 

 

1. Instalasi Lab computer atau Warnet  

Keterangan Satuan Harga 

Kabel UTP + instalasi  Per instalasi ± Rp 700.000  ,00 

Hub / Switch 8 port Perbuah  ± Rp 300.000  ,00 

RJ-45 Perbuah  ± Rp        500  ,00 

Setup Per PC ± Rp   15.000  ,00 

Jumlah port dalam hub disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk jumlah port lebih 

banyak, maka harga lebih mahal. PC yang digunakan, langsung dari pelanggan. 

 

2. Instalasi Wi-fi / Hotspot 

Pada instalasi area Wifi / hotspot kami menyediakan beberapa paket di 

dalamnya, yaitu: 

a. Paket Ekonomi 

1. Dalam Ruangan 

Keterangan Satuan Harga 

Kabel + instalasi Per meter ± Rp       4.500  ,00 

Acces Point Perbuah ± Rp   350.000  ,00 

RJ-45 Perbuah ± Rp          500  ,00 

Setup Total ± Rp     50.000  ,00 

1 Unit PC ------------------ Berasal dari pelanggan 

 

2. Luar Ruangan 

Keterangan Satuan Harga 

Kabel  Per meter ± Rp        4.500  ,00 

Acces Point Perbuah ± Rp    350.000  ,00 

RJ-45 Perbuah ± Rp           500  ,00 

Antena Omni Rakitan  + Pigtail Perbuah  ± Rp    200.000  ,00 

Setup Total ± Rp      75.000  ,00 

1 Unit PC ------------------ Berasal dari pelanggan 
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b. Paket Menengah 

1. Dalam ruangan  

Keterangan Satuan Harga 

Kabel UTP  Per meter ± Rp       4.500  ,00 

AP Router Perbuah ± Rp   600.000  ,00 

RJ-45 Perbuah ± Rp          500  ,00 

Setup Total ± Rp     50.000  ,00 

 

2. Luar ruangan  

Keterangan Satuan Harga 

Kabel UTP  Per meter ± Rp       4.500  ,00 

AP Router Perbuah ± Rp   600.000  ,00 

RJ-45 Perbuah ± Rp          500  ,00 

Antena Omni Rakitan  + Pigtail Perbuah  ± Rp   200.000  ,00 

Setup Total ± Rp     75.000  ,00 

 

c. Paket Eksekutif 

1. Dalam ruangan  

Keterangan Satuan Harga 

Kabel  Per meter ± Rp       4.500  ,00 

Router Board Perbuah ± Rp 1.493.000  ,00 

RJ-45 Perbuah ± Rp           500  ,00 

Setup Total ± Rp      75.000  ,00 

 

2. Luar ruangan  

Keterangan Satuan Harga 

Kabel  Per meter ± Rp       4.500  ,00 

Router Board Perbuah ± Rp 1.493.000  ,00 

RJ-45 Perbuah ± Rp           500   ,00 

Antena Omni Pabrikan  + Jumper Perbuah  ± Rp     500.000  ,00 

Setup Total ± Rp     100.000  ,00 
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3. Pointing Wireless Point to Point 2,4 

a. Peralatan Dari Kami 

Keterangan Satuan Harga 

Grid 2,4 + pugtail /jumper Perbuah ± Rp  450.000  ,00 

Acces Point Perbuah ± Rp  330.000  ,00 

Kabel  Permeter ± Rp      4.500  ,00 

Setup Pertitik ± Rp   100.000 ,00 

 

b. Peralatan Dari Pelanggan 

Keterangan Satuan Harga 

Setup Pertitik ± Rp   100.000 ,00 

 

Dalam pelayanan pointing seluruh infrastruktur (pipa / tower) berasal dari 

pelanggan. Namun, jika peralatan infrastruktur juga berasal dari kami, maka akan 

ada biaya tambahan yang sesuai harga peralatan infrastruktur tersebut. 

 

4. Pelayanan Lainnya 

Keterangan Satuan Harga 

Troubleshooting Jaringan Per panggil ± Rp     50.000 ,00 

Maentenance Komputer Per PC ± Rp     20.000 ,00 

Pembuatan Proxy Server  ------------------------------- ± Rp   100.000 ,00 

 

Untuk troubleshooting dan maintenance harga hanya berlaku jika tidak terjadi 

penggantian suku cadang / peralatan. Dan jika memang harus ada penggantian suku 

cadang, pelanggan kami beri kesempatan untuk membeli sendiri atau dibelikan kami.  

Dalam pembuatan Proxy Server kami membutuhkan 1 unit PC sebagai proxy server. 

PC tersebut bisa dari pelanggan atau dari kami. 

Instalasi jaringan yang telah kami sebutkan itu dapat melakukukan bloking 

situs-situs tertentu, yang kurang pantas diakses oleh seseorang. Jika dalam paket-

paket yang kami sediakan ada peralatan yang  sudah anda miliki dan bisa digunakan, 

maka harga di atas akan kami kurangi sebesar harga peralatan yang tidak terpakai. 

Peralatan yang digunakan masih bisa diganti selain dari paket tersebut, disesuaikan 

kebutuhan dan untuk meminimalkan biaya. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Kami hanya penyedia jasa instalasi jaringan dan maentenance, bukan 

penyedia akses internet (Provider). Jadi sebelum kami lakukan instalasi jaringan, di 

tempat anda harus sudah ada akses internet dari provider atau modem. Namun jika 

anda membutuhkan akses internet sekaligus, kami siap menyediakan akses internet 

dari Provider yang bekerja sama dengan kami. 

Harga barang yang kami cantumkan di atas bisa berubah sewaktu-waktu 

sesuai dengan kurs dan harga pasar. Kami jamin harga barang atau setup dari kami 

lebih murah daripada lainnya, karena kami selalu berpedoman pada moto kami 

"Memuaskan Pelanggan Dengan Biaya Seminimal Mungkin". 

Jika anda tertarik atau membutuhkan jasa dari kami, segeralah hubungi kami 

di nomor atau e-mail yang tersedia di depan. Kami akan segera melakukan survey 

lokasi di tempat anda. Peralatan atau paket yang digunakan, akan dibicarakan saat 

melakukan survey lokasi. 

Jika saat ini anda belum membutuhkan jasa kami, proposal ini bisa anda 

simpan dulu untuk jaga-jaga jika suatu hari nanti anda membutuhkan jasa kami, anda 

tinggal menghubungi kami. 

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan dalam proposal ini. Jika ada 

beberapa hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui telepon, e-mail, atau kami 

datang ke tempat anda .Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. 

 


