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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Bisa dibilang bahwa manusia saat ini tidak bisa lepas dari internet. Internet 

memang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, yang berguna untuk 

mempermudah dalam berkomunikasi, mencari sebuah informasi, dan masih 

banyak lainnya. Dapat dilihat, bahwa hampir semua aspek pekerjaan dalam 

kehidupan sehari-hari telah mengandalkan internet. Dan sudah bukan trik rahasia 

lagi untuk mencari segala solusi dan jawaban di internet. Ketika kamu mencari 

resep makanan, mencari berita, bahkan ketika memesan barang ataupun produk 

tertentu, internet selalu dapat diandalkan. Tidak jarang pula, teknologi canggih 

yang satu ini memisahkan seseorang dengan orang-orang lain di sekitarnya.  

Internet merupakan sebuah jaringan komunikasi global yang menghubungkan 

komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Singkatan dari Interconnected 

Network ini memungkinkan kamu untuk berbagi informasi dan berkomunikasi 

dari mana saja dan dengan siapa saja. Selain itu, ada juga yang mendefinisikan 

internet sebagai International Network, di mana semua tipe dan jenis komputer 

yang ada di seluruh dunia bisa terhubung dengan memakai tipe komunikasi seperti 

telepon, satelit, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan, internet merupakan konsep 

jaringan yang sangat luas dan bisa digunakan secara internasional. Selain itu, 

internet juga melibatkan berbagai jenis komputer dan topologi jaringan yang 

berbeda-beda.  Untuk mengatur dan mengintegrasi serta mengkomunikasikan 

jaringan, adalah dengan menggunakan Transmission Control Protocol atau 

Internet Protocol Suite (disingkat sebagai istilah TCP/IP) yang merupakan 

protokol pertukaran paket (Switching Communication Protocol) yang bisa 

digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah 

jaringan internet (internetworking) berarti cara atau prosesnya dalam 

menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya. 

Seiring  perkembangan dunia komunikasi saat  ini, khususnya penggunaan 

internet, internet saat ini menjadi kebutuhan setiap orang. Tentunya dalam 
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pembangunan jaringan komputer kualitas akan keamanan jaringan merupakan hal 

yang paling utama. Tentunya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, 

perkantoran dan lainnya. Dalam ilmu pengetahuan teknologi informasi dan 

komunikasi dibutuhkan sistem jaringan komputer yang baik dan aman. Sehingga 

para pengguna atau user lebih mudah mengakses suatu informasi melalui situs 

website yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, pekerjaan 

dan perkantoran. Penggunaan internet baik secara langsung maupun tidak 

langsung menimbulkan khawatiran. Kecenderungan anak-anak remaja seperti 

mahasiswa/i cenderung lebih banyak menggunakan internet untuk kegiatan yang 

bersifat fun atau leisure yang kadang tidak sehat.  

Untuk menyikapi keamanan tersebut, perlu menerapkan kebijakan teknis 

yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak perlu yang nantinya dapat 

membebani jaringan. Maka dari itu untuk mencegah resiko yang akan 

mengganggu aktifitas dan untuk mengontrol hak akses pada jaringan wireless 

maka penulis membuat “SISTEM PEMBATASAN AKSES INTERNET KE 

SUATU SITUS WEB DENGAN FILTERING PACKET BERBASIS 

MIKROTIK” yang tujuannya agar dapat mengurangi resiko situs-situs yang 

dianggap menggangu proses belajar mengajar, pekerjaan dan lainnya, sehingga 

penggunaan layananan internet menjadi lebih sehat. 

 Berdasarkan penelitan yang di lakukan oleh Sumardi Jayanto, Ahmad Tantoni, 

Hasyim Asyari[1]  tahun 2021 yang membahas mengenai Implementasi 

Keamanan Jaringan dengan Packet Filtering Berbasis Mikrotik Untuk Internet 

Positif Di SMKN 1 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan dengan telah dilakukannya pemblokiran beberapa situs dan aplikasi 

baik games online ataupun sosial media menggunakan Packet Filtering Berbasis 

Mikrotik berakibat pada tidak dapat diaksesnya games online dan sosial media 

oleh siswa yang menggunakan jaringan internet di sekolah pada jam-jam pelajaran  

Kemudian penelitan yang di lakukan oleh Arrri, Muhammad adji [2] pada 

tahun 2021 mengenai sisitem penyaringan situs-situs terlarang berbasis mikrotik 

dengan fitur firewall pada wlan Dengan adanya fitur firewall filter rules yang 
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telah dikonfigurasi di Mikrotik dapat membatasi hak akses para user Gedung 

kuliah VI Politeknik Negeri Sriwijaya terhadap situs-situs seperti youtube, 

facebook, twitter, google, dan akses media sosial lainnya yang berpotensi 

mengganggu proses pembelajaran dikampus 

Penelitian yang di lakukan oleh Rizki Josua Tampubolon, Poningsih, 

Solikhun, Indra Gunawan, Zulaini Masruro Nasution[3] mengenai implemntasi 

filtering firewall dan hardening web server untuk mencegah serangan http dos 

menghasilkan Penggunaan perangkat LAN Internet yang didukung oleh Mikrotik 

memberikan kontribusi bagi upaya mengontrol situs akses dari pegawai dinas 

lingkungan hidup. Dengan adanya mikrotik lebih teratur dalam pengelolaan 

penggunaan internet 

Penelitian dari Muhamad Ryansyah, Muhammad Sony Maulana[4] 

mengenai Malware Security Menggunakan Filtering Firewall dengan Metode Port 

Blocking p ada Mikrotik RB 1100AHx 2 menyimpulkan Dengan adanya metode 

ini dapat menghilangkan kekhawatiran bagi setiap user yang terhubung ke 

jaringan. 

Penelitian yang di lakuka oleh Fitri ramdanil H, Abdul musazkir Yahya 

mengenai analisis dan implemntasi firewall dengan metode port adress translation 

pada mikrotik os menyimpulkan Dapat menganalisa metode keamanan jaringan 

komputer dalam penerapan Firewall menggunakan metode Port Address 

Translation (PAT) pada Mikrotik Router OS. menganalisa metode keamanan 

jaringan komputer dalam penerapan Firewall menggunakan metode Packet Filter 

(access list) 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah yang 

ada sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengatasi atau mencegah akses – akses internet secara tidak 

beraturan ? 

2. Bagaimana merancang jaringan komputer agar lebih hemat bandwidth dan 

lebih efisan dalam pengaksesannya ? 

3. Bagaimana mengembangkan sistem jaringan internet yang dapat membuat 

keamanan pada sistem jaringan itu sendiri ? 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih terfokus pada masalah yang ada, Maka diperlukan 

batasan masalah yaitu: 

1. Untuk membuktikan apakah konfigurasi yang di lakukan oleh penulis berhasil 

atau tidak  penulis akan melakukan ujicoba atau pengujian  

2. Penulis hanya menggunakan firewall standart untuk keamanan jaringan. 

3. Tidak membahas tentang enkripsi data. 

1.4. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.4.1. Tujuan 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Memanfaatkan teknologi jaringaan internet memanfatkan mikroik sebagai 

menajemen servernya  

2. Memberikan keamanan jaringan internet  

3. Membatasi hak akses pengguna terhadap situs-situs yang berpotensi 

mengganggu produktifitas pekerjaan perkantoran.  

1.4.2.  Manfaat 

Adapun perancangan sistem yang akan dibuat ini dapat memberikan beberapa 

manfaat antara lain sebagai berikut :  

1. Memberikan kulitas jaringan yang lebih cepat dan mengefesinsi pekerjaan.  
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2. Sitem yang dibuat digunakan untuk memfilter internet, jadi penggunanya 

dapat menggunakan internet secara sehat 

3. Sebagai pembatasan pada user untuk tidak terbawa oleh situs-situs yang 

merugikan moral terutama pornografi. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan skripsi ini disusun dalam beberapa bab dan 

setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang tersusun dengan garis besar sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini dijelaskan sedikit gambaran umum penelitian yang 

meliputi Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

  Dalam bab ini landasan teori merupakan tinjauan pustaka yang 

menguraika teori-teori yang mendukung judul dan mendasari 

pembahasan secara detail. Landasan teori dapat berupa definisi-

definisi yang langsung berkaitan dengan ilmu masalah yang diteliti. 

Pada bab ini dijelaskan tentang tools/Software (komponen) yang 

digunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk keperluan 

penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

  Dalam bab ini menjelaskan tentang model penelitian, teknik 

pengumpulan data (data primer/ data sekunder), alat bantu 

pengembangan sistem. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini membahas analisa sistem mengenai rancang bangun 

aplikasi, penjelasan dan pembahasannya secara detail. 

BAB V PENUTUP 

  Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. 


