
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Maraknya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah 

mendorong transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang haus 

akan informasi dan teknologi yang begitu cepat berkembang dari hari demi hari. 

Keadaan ini mendorong akan tersedianya fasiliatas serta media yang dapat 

mendorong masyarakat untuk mengikuti perkembangan dalam segi berita, 

informasi, dan teknologi sehingga masyarakat tidak tertinggal dengan informasi 

yang terdepan. 

Kebutuhan akan tersedianya media dan fasilitas ini mendorong tumbuhnya 

fasilitator penyedia akses komunikasi yang cepat dan efisien,  yaitu internet. 

Internet merupakan teknologi yang terus berkembang, Internet membuat jarak 

komunikasi semakin dekat sehingga interaksi manusia dengan informasi dan 

teknologi semakin mudah, semula interaksi antar manusia hanya dilakukan 

dengan tatap muka, surat menyurat dan telepon, sekarang semua hal tersebut dapat 

dilakukan dengan internet. Internet memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan 

orang – orang yang berada di belahan dunia lain, kita juga dapat memanfaatkan 

internet sebagai perpustakaan ilmu pengetahuan. 

Pekembangan internet ini ikut terus didukung oleh tumbuhnya berbagai 

Operating Sistem serta software / aplikasi yang dapat kita gunakan baik dalam 

berbagai ruang lingkup terutama pada perkantoran, namun jika melihat beberapa 

contoh masih terdapat kantor yang hingga saat ini masih bayak menggunakan 

Operating Sistem dan Software / aplikasi bajakan, padahal sikap serta tindakan ini 

merupakan pelanggaran akan hak cipta dan lisensi, hal ini dikarenakan harga 

lisensi yang ditetapkan tergolong masih sangat mahal bagi sebagian orang, serta 

ketergantungan user terhadap suatu produk sistem / software tersebut. 
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Dari uraian diatas penulis mencoba mengaplikasikan  Operating Sistem 

Linux Ubuntu 12.04 Server sebagai Router, DNS dan Proxy Server pada jaringan 

BRI Unit Simpang Teritip yang bebas dari lisensi / open source, sehinga 

pelanggaran / pembajakan serta penggunaan software dan aplikasi bajakan dapat 

di minimalisir bahkan dihilangkan, namun juga tanpa mengesampingkan 

kemudahan akan penggunaan serta kenyamanan dan aspek keamanan dari 

pengguna. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut :  

a. Cara Instalasi Linux Ubuntu 12.04 Server 

b. Konfigurasi Instalasi Linux Ubuntu 12.04 Server sebagai Router 

c. Konfigurasi Instalasi Linux Ubuntu 12.04 Server sebagai DNS Server 

d. Konfigurasi Instalasi Linux Ubuntu 12.04 Server sebagai Proxy Server 

e. Perancangan tipe jaringan yang digunakan pada BRI Unit Simpang Teritip 

terutama dalam pengelolaan bandwidth dan konten yang dapat diakses 

agar lebih efektif dan efisien. 

 

1.3 Ruang Lingkup / Batasan Masalah 

 Agar permasalahan terfokus pada suatu permasalahan diatas, maka perlu 

adanya batasan masalah, yaitu tugas akhir ini hanya membahas konfigurasi Sistem 

Operasi berbasis Linux Ubuntu 12.04 Server dan mencoba mengkonfigurasi 

sebagai Sistem Operasi tersebut sebagai Router, DNS dan Proxy Server, 

Kemudian merancang jaringan yang sesuai dengan kebutuhan pada BRI Unit 

Simpang Teritip, serta menkonfigurasi konektifitas antara client dan server. 
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1.4  Metodologi Penelitian 

a.  Metode Pengumpulan Data 

1. Study literature dimana metode ini digunakan dengan mengacu pada 

buku buku teori yang berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi 

2. Study Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan terhadap sistem 

untuk mengetahui cara kerja sistem, pengamatan langsung untuk 

mengetahui permasalahan dan gambaran sistem yang sedang berjalan 

saat ini, serta mengamati akses penggunanan sistem oleh user untuk 

mengetahui kelemahan pada sistem yang sedang berjalan yang  dilakukan 

di kantor BRI Unit Simpang Teritip  

3. Study Wawancara, penulis melakukan tanya jawab seputar perangkat 

keras, sistem jaringan, & sistem operasi yang telah berjalan dan kendala 

sistem yang terjadi hingga saat ini. 

4. Study internet dimana metode ini digunakan dengan mengacu pada 

referensi buku-buku, forum dan petunjuk yang ada di internet 

 

b.  Metode Analisa  

Ada  beberapa  tahapan  yang  dilakukan  di  dalam  metode  analisa ini 

yaitu dengan menganalisa perangkat keras, perangkar lunak dan topologi 

jaringan yang  ada di kantor BRI Unit Simpang Teritip. 

  

c.  Metode Perancangan 

Di dalam metode perancangan, ada beberapa tahapan yang dilakukan 

antara lain perancangan perangkat keras yang dibutuhkan, perangkat lunak atau 

software baik system operasi dan aplikasi serta topologi jaringan yang akan 

digunakan pada kantor BRI Unit Simpang Teritip.   
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1.5 Manfaat dan Tujuan 

a. Manfaat 

1. Lebih menjadikan pengguna / user untuk mandiri dan bebas dari software 

yang bersifat lisensi dan bajakan. 

2. Sarana pembelajaran untuk mengenal Operating sistem linux secara lebih 

dekat dan lebih menguasi secara teoritis dan praktek. 

3. Biaya yang efisien dalam penerapan serta menggunakan operating sistem 

dan software / aplikasi, karena Linux bersifat open source, bebas lisensi  

(gratis) 

b. Tujuan 

1. Merancang serta mengimplementasikan Linux Ubuntu 12.04 Server 

sebagai Operating Sistem yang digunakan sebagai Router, DNS Server 

dan Proxy Server pada jaringan BRI Unit Simpang Teritip  

2. Mengenalkan serta menunjukkan bahwa Linux tidak hanya dapat 

digunakan oleh sekelompok orang namun juga sangat mudah oleh user dan 

dapat dimanfaatkan dilingkungan perkantoran 

3. Menjadikan Linux sebagai operating sistem yang handal dan bebas dari 

lisensi serta aman dari berbagai macam gangguan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan penelitian ini yaitu : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menerangkan tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, ruang lingkup / batasan 

masalah, metode penelitian yang digunakan, manfaat dan 

tujuan dilakukannya penelitian, dan sistematika penulisan 

yang digunakan dalam penyusunan penelitian. 
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BAB II :  LANDASAN TEORI 

Semua teori dasar yang diperlukan untuk penulisan 

penelitian bab ini dintaranya dasar jaringan dan topologi 

jaringan, Linux Basic, Kernel Linux, Linux Server & 

Client,  Router, Dns Server dan Proxy server. 

 

BAB III  :  ANALISA DAN PERANCANGAN JARINGAN 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan organisasi, struktur 

organisasi dan wewenang dan memberikan  gambaran  

umum  mengenai  sistem  yang  akan dibuat. Selain itu 

juga dibahas mengenai latar belakang tempat studi kasus, 

kondisi  berjalan  pada  tempat  studi  kasus,  masalah-

masalah  yang  dihadapi, serta pemecahan terhadap 

masalah yang dihadapi itu. Setelah pembahasan terhadap  

masalah,  juga  dibahas  mengenai  perancangan  sistem  

yang  akan dibuat berdasarkan hasil analisis terhadap 

masalah. 

 

BAB IV   : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang mengerjakan 

perancangan dan instalasi serta analisa terhadap sistem 

ini, mulai dari awal proses instalasi hingga  sistem operasi 

siap untuk digunakan pada jaringan BRI Unit Simpang 

Teritip serta penjelasan tentang ujicoba terhadap 

operating sistem dan software / aplikasi, dimana client 

mendapatkan akses untuk masuk ke server hingga 

interaksi serta kewenangan server dalam mengelola 

client. 
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BAB V  : PENUTUP. 

Pada Bab kesimpulan dan saran dibahas mengenai 

kesimpulan dari bab – bab sebelumnya, guna untuk 

pengembangan jaringan & sistem operasi yang diterapkan 

beserta software & aplikasi dimasa yang akan datang, 

Sedangkan pada bagian saran akan berisi hal-hal yang 

dapat dikembangkan lebih lanjut lagi setelah pembuatan 

skripsi. 

 


