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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan teknologi internet di era sekarang ini sudah menjadi 

kebutuhan penting di dalam semua aspek kegiatan termasuk salah satunya 

kegiatan ajar mengajar. Teknologi internet memungkinkan berbagai hal 

terealisasikan, dimana salah satunya memenuhi kebutuhan penyebaran informasi. 

SMP Xyz merupakan salah satu sekolah yang membutuhkan fasilitas ini untuk 

kelancaran proses pekerjaan yang ada, jaringan internet SMP Xyz memiliki 

penggunaan bandwith yang tidak seimbang sehingga akses jaringan internet tidak 

merata ke seluruh unit. Oleh sebab itu, sekolah ini memerlukan sebuah jaringan 

internet berbasis Mikrotik Router yang baik dan efisien agar pembagian informasi 

dan materi pelajaran dapat tersampaikan secara terporsi dan merata bagi para guru 

dan setiap siswanya. Selain itu diperlukannya juga sebuah filter terhadap konten 

terlarang yang bisa menggangu proses pembelajaran dan konsentrasi siswa. 

Mikrotik merupakan salah satu sistem operasi dan perangkat keras yang 

banyak digunakan oleh instalasi lain karena penginstalannya yang mudah dan 

tidak memerlukan banyak biaya, jaringan stabil, serta memiliki fitur-fitur yang 

cukup lengkap. Jaringan dirancang sedemikian rupa sehingga membentuk 

topologi jaringan. Namun untuk memaksimalkan sebuah jaringan diperlukan 

adanya pengaturan lalulintas internet dengan menggunakan Proxy Server. Proxy 

Server dapat digunakan untuk membagi bandwith untuk setiap client, menyimpan 

content cached dan filtering untuk kelancaran belajar mengajar. Banyak aplikasi 

yang mendukung Proxy Server salah satunya adalah Squid Proxy Server yang 

akan digunakan dalam penulisan skripsi ini. Squid Proxy Server adalah Proxy 

Server yang berkembang dikomunitas open source dengan operating system 

(Linux). 

Di SMP Xyz belum terdapat mikrotik dan proxy server sehingga jaringan 

internet belum termanajemen dengan baik sehingga penulis mengangkat 

permasalahan tersebut didalam topik proposal skripsi ini dengan judul “Rancang 
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Bangun Optimasi Jaringan Internet Menggunakan Router Berbasis Mikrotik 

dan Proxy Server Berbasis Linux Di SMP Xyz “. Dengan ini diharapkan 

bermanfaat dan mengurangi permasalahan yang ada untuk mengefisiensi waktu 

serta dapat menyajikan informasi yang lebih aman, cepat dan tepat. 

 

1.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas adalah:  

1. Bagaimana mengimplementasikan Router Mikrotik agar memberikan hasil 

yang lebih baik dalam segi optimalisasi bandwidth dan filterisasi pada jaringan 

internet SMP Xyz ? 

2. Bagaimana efektiftas penggunaan sistem proxy server dalam melakukan cache 

di beberapa jenis konten internet dibanding sistem tanpa proxy server ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka diperlukan suatu pembatasan 

permasalahan atau ruang lingkup yang meliputi hal – hal sebagai berikut : 

1. Dalam perancangan sistem jaringan dibatasi hanya di bandwidth, content 

cached, dan pemblokiran website. 

2. Hanya menggunakan Router berbasis Mikrotik dan Linux Ubuntu sebagai 

sistem operasi dari proxy  server.  

3. Uji coba dilakukan secara simulasi dengan sekala kecil untuk mengetahui 

apakah sistem sudah berjalan dengan baik. 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini metodologi yang akan penulis terapkan 

yaitu sebagai berikut ini : 

1. Metode penelitian dalam pengembangan sistem 

Adapun metode penelitian pengembangan sistem yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Metode Network Development Life Cycle (NDCL) 

dimulai dari : 
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a. Analisis 

b. Desain 

c. Simulasi 

d. Implementasi 

e. Monitoring 

f. Manajemen 

 

1.5 Manfaat dan Tujuan Penelitian 

1.5.1. Manfaat 

1. Mengetahui efektif tidaknya penggunaan penggunaan proxy server dalam 

melakukan cache dibandingkan sistem tanpa proxy server. 

2. Mengembangkan dan mengimplementasikan jaringan internet dengan 

menggunakan Router berbasis Mikrotik agar dapat memberikan hasil yang 

lebih baik. 

 

1.5.2. Tujuan 

1. Dengan adanya perancangan ulang pada jaringan SMP Xyz maka akan 

tercipta suatu jaringan yang termanajemen dan lebih optimal dalam proses 

pembelajaran. 

2. Penelitian yang dilakukan ini dapat menambah pengetahuan dan membuat 

peneliti belajar banyak tentang perancangan jaringan yang optimal. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi yang penulis susun terdiri dari lima bab. 

Berikut penjabarannya: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang Latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 

manfaat dan tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan landasan teori sesuai topik yang di ambil beserta sumber 

rujukan. 
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3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan penjelasan metodologi apa yang digunakan selama 

melakukan penelitian. 3 bagian utama dalam metodologi penelitian  yaitu 

Model Pengembangan perangkat lunak, metode penelitian dan tools (alat 

bantu dalam analisis dan  perancangan).  

4. BAB IV PEMBAHASAN 

Berisi antara lain: struktur organisasi, jabaran tugas dan wewenang, analisis 

masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem 

usulan, analisis sistem, perancangan sistem (dalam menjelaskan bab empat, 

model, metode, dan tools harus dipaparkan sesuai dengan uraian). 

5. BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat mengemukakan kembali 

masalah penelitian, menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh dan akhirnya 

menarik kesimpulan apakah hasil yang didapatkan layak digunakan. Saran 

merupakan manifestasi dari penulis untuk dilaksankan (sesuatu yang bekum 

ditempuh dan layak untuk dilaksanakan).  
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