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PENDAHULUAN 

 BAB 1  

 

1.1 Latar belakang Masalah 

Penggunaan teknologi jaringan komputer telah benyak berkembang dengan 

cepat seiring perkembangan teknologi informasi. Teknologi pada saat ini sudah 

menjadi kebutuhan  diberbagai bidang seperti perusahaan, usaha rumah(warnet), 

instansi pemerintah serta pendidik sehingga diperlukan untuk menghindari hal-hal 

yang tidak diinginkan dari pengaruh buruknya internet. Internet yang merupakan 

sarana untuk mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh 

seluruh masyarakat 

Menurut [1] Jaringaan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas 

komputer-komputer yang di desain untuk dapat berbagi sumber daya 

(printer,CPU), berkomunikasi (pesan instan), dan dapat mengakses informasi. 

Jaringan komputer memungknkan penggunanya dapat melakukan komunikasi 

satu sama lain dengan mudah. Selain itu, peran jaringan komputer  sangat 

diperlukan untuk mengintegrasi data antar komputer-komputer client sehingga 

diperoleh suatu data yang relavan. 

Dalam penerapan jaringan komputer terdapat beberapa masalah yang terjadi, 

salah satunya adalah masalah konten internet yang sama dan sering diakses 

berulang kali menggunakan bandwidth internet, sehingga membuat bandwidth 

internet menjadi tidak efektif dalam penggunaan nya. Faktor utamanya terletak 

pada sumber daya manusia yang ada. Terutama pada tenaga IT dan pembuatan 

kebijakan yang kurang memahami atau bahkan belum memahami bagaimana 

memanfaatkan akses internet dengan baik dan membuatnya lebih optimal, 

sehingga dapat memberikan nilai efisiensi terkait dengan konsumsi bandwidth 

internet. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis memberikan solusi dengan 

menerapkan proxy server dengan fungsi caching pada jaringan lokal, sebab 

caching merupakan sebuah cara sederhana dan efektif yang berguna 

meningkatkan performa dalam melakukan loading data pada aplikasi web. 

Dengan menyimpan data yang relative statis dalam cache  dan mengambilnya dari 
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cache bila diperlukan, maka dapat menghemat waktu yang diperlukan dalam 

menghasilkan data. Oleh karena itu penulis mengambil judul dalam penelitian ini 

berupa “Implementasi Caching Konten Menggunakan Web Proxy Pada Router 

Berbasis Mikrotik” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di simpulkan beberapa pokok 

permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membangun web proxy server menggunakan 

router berbasis mikrotik? 

2. Bagaimana penerapan manajemen jaringan mikrotik yang mampu melakukan 

caching konten? 

3. Bagaimana membuat akses internet menjadi lebih baik dan optimal? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada tujuan yang diinginkan 

dicapai, maka penulis memberikan batasan dalam penelitian ini. Adapun batasan-

batasan tersebut diantaranya: 

1. Membangun web proxy server sebagai pusat layanan jaringan Mikrotik 

2. Pembagian management bandwith pada jaringan internet 

3. Menggunakan web proxy untuk melakukan fungsi caching konten 

4. Rancang bangun server ini menggunakan router berbasis mikrotik 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.4.1 Tujuan penelitian 

Berdasarkan permaslahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

menggunakan web proxy server berbasis mikrotik menggunakan caching konten 

antara lain: 

1. Untuk meningkatkan kinerja akses internet. 

2. Untuk menghemat pemakaian Bandwidth pada pengaksesan internet  

3. Untuk mengetahui cara kerja caching konten pada router mikrotik 

 

1.4.2 Manfaat penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas dapat disimpulkan beberapa manfaat 

yang akan didapatkan sebagai berikut: 

1. Pemakaian bandwidth yang lebih hemat, karena konten yang pernah diakses 

tidak perlu di muat dari internet, sehingga bandwidth yang tidak terpakai 

bisa digunakan untuk pengguna lain yang membutuhkan. 

2. Agar pengguna mendapatkan konten lebih cepat 

3. Penelitian yang dilakukan ini dapat menambah pengetahuan  tentang 

implementasi caching konten menggunakan proxy pada mikrotik. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, identiifikasi masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah serta sistematika penulisan untuk menjelaskan pokok-pokok 

pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka beserta landasan teori yang 

menguraikan teori-teori pendukung yang nantinya digunakan dalam perancangan 

proxy server, dasar-dasar jaringan komputer, teknologi wireless dan mikrotik. 

Selain itu berisi juga tools/sofwere (komponen) yang digunakan untuk keperluan 

peneliti 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang model pengembangan perangkat lunak, 

metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak dan 

juga tools sebagai alat bantu dalam analisis dan merancang aplikasi. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjeaskan mengenai analisi permaslahan dan pemecahan maslah yang 

diusulkan, baik itu mengenai analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, 

peranncangan sistem, paparan implementasi dan hasil uji coba program. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini penulis menguraikan beberapa kesimpulan dari pembahasan masalah dari 

bab-bab sebelumnya serta memberikan saran yang bermanfaat untuk 

pengembangan sistem baru yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


