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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi di Indonesia perkembangan teknologi semakin pesat, 

khususnya pada penggunaan internet. Internet merupakan kepanjangan dari 

Interconnection Networking, sebagaimana pengertian internet itu sendiri adalah 

sebuah jaringan komunikasi global yang terbuka dan dapat menghubungkan 

jaringan komputer dengan berbagai jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi 

misalnya telepon, satelit, dan lain sebagainya. Sehingga dapat saling berbagi dan 

bertukar informasi. 

Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling 

berhubungan untuk melakukan komunikasi data dengan menggunakan protokol 

komunikasi melalui media komunikasi (kabel atau nirkabel), sehingga komputer-

komputer tersebut dapat berbagi informasi, data, program-program, dan 

penggunaan perangkat keras secara bersama.[1] 

Dalam kehidupan sehari-hari, jaringan internet sudah sangat dikenal dan 

digunakan sebagai media perantara untuk mempermudah memperoleh informasi. 

Namun semakin banyak pengguna akses jaringan internet, semakin besar pula 

terjadinya ketidakstabilan suatu koneksi jaringan. Selain terjadinya 

ketidakstabilan suatu koneksi jaringan internet, ada hal lain yang menjadi 

permasalahan pada jaringan internet seperti ancaman-ancaman yang sering terjadi 

di antaranya hacker, virus dan worms, trojan, adware dan lain sebagainya. Hal 

demikian terjadi dikarenakan tidak adanya manajemen Bandwidth dan Firewall 

yang mengelola jaringan tersebut. 

Bandwidth (lebar pita) merupakan istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan berapa banyak informasi yang dapat dikirim melalui koneksi 

jaringan komputer. Sedangkan Firewall adalah suatu kombinasi perangkat lunak 

dan perangkat keras yang didesain untuk memeriksa aliran trafik jaringan dan 

permintaan servis. Kegunaannya untuk mencegah keluar atau masuknya aliran 
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paket yang tidak memenuhi kriteria keamanan yang didefinisikan oleh organisasi 

pemilik jaringan.[2] 

 Semakin banyak perangkat yang melakukan akses internet semakin besar 

pula Bandwidth yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan manajemen 

Bandwidth agar koneksi jaringan internet menjadi stabil meskipun dengan jumlah 

pengguna yang banyak. Selain itu, untuk memblock situs-situs, akan digunakan 

Firewall karena Firewall merupakan pengatur aliran internet. Dalam  

memanajemen Bandwidth dan Firewall perlu digunakan suatu alat yaitu Mikrotik.  

Mikrotik merupakan sistem operasi router jaringan yang berbasis linux dan 

banyak digunakan oleh Internet Service Provider untuk keperluan Firewall atau 

Router Network. Mikrotik menjadikan Router Network yang handal yang 

dilengkapi dengan berbagai fitur dan tool, baik untuk jaringan kabel maupun 

jaringan Wireless.[3] 

  Dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) sangat membutuhkan jaringan internet yang baik sebagai media 

perantara dalam kelancaran proses belajar mengajar. Selain itu, banyak sekolah 

yang sudah menerapkan Ujian Nasional berbasis Online, yang mana pada sistem 

berbasis Online sangat memerlukan koneksi jaringan yang baik demi kelancaran 

pelaksanaan Ujian Nasional tersebut.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fatsyahrina Fitriastuti dan Dodi 

Prasetyo Utomo tentang Implementasi Bandwdith Management dan Firewall 

System Menggunakan Mikrotik Os 2.9.27. (2014) mengungkapkan bahwa tujuan 

dari penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan bandwith 

management dan firewall system ke dalam suatu jaringan komputer dengan 

menggunakan Mikrotik OS 2.9.27 sebagai router. Oleh karena itu, penulis akan 

melakukan penelitian tentang “Rancang Bangun Manajemen Bandwidth dan 

Firewall pada Jaringan Menggunakan Mikrotik di Sekolah Menengah Kejuruan 

Yapensu”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

membuat rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana cara merancang jaringan komputer menggunakan MikrotikOS 

router ? 

2. Bagaimana cara memblok situs-situs pada jaringan komputer ? 

3. Bagaimana cara memanejemen bandwidth yang baik menggunakan 

MikrotikOS router ? 

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah 

Pada pembahasan ini penulis membatasi masalah dalam perancangan jaringan 

di SMK Yapensu, di antaranya: 

1. Perancangan jaringan komputer menggunakan MikrotikOS . 

2. Mengatasi masalah jaringan komputer yang ada di SMK Yapensu. 

3. Manajemen Bandwidth pada jaringan komputer untuk setiap Users di 

SMK Yapensu. 

4. Pengaturan firewall dan security. 

1.4 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah Network  

Development Life Cycle (NDLC), yaitu suatu pendekatan  proses dalam  

komunikasi  data  yang  menggambarkan  siklus  yang  tiada  awal  dan akhirnya 

dalam membangun sebuah jaringan komputer mencangkup sejumlah tahap yaitu 

analisis, desain, simulasi prototype, implementasi, monitoring dan manajemen. 

Penulis menggunakan metode NDLC ini karena penulis membutuhkan 

sebuah   metodologi   yang   berorientasi   pada network  yang  terdiri dari  

beberapa  tahap  atau siklus  dimana  posisi  sekolah  dalam  siklus tersebut    

sesuai    dengan    kondisi    jaringan komputer  yang  dimiliki  saat  ini  yaitu pada 

tahap manajemen yaitu: 

1. Analysis:  tahap  awal  ini  dilakukan  analysis  kebutuhan,  analysis 

permasalahan  yang  muncul,  analysis  keinginan  user  dan  analysis 

topologi atau  jaringan yang sudah ada. Pada tahapan ini, analysis 

jaringan yang dilakukan meliputi : 
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1) Pengujian jaringan yang telah berjalan. 

2) Pemetaan kebutuhan jaringan yang diusulkan. 

3) Skema jaringan saat ini. 

2. Design: dari data-data yang didapatkan sebelumnya, tahapan design ini 

akan membuat gambar design topologi jaringan yang akan dibangun, 

diharapkan dari gambar ini akan memberikan gambaran seutuhnya dari 

kebutuhan yang ada pada SMK Yapensu. Gambar topologi dibuat dengan 

menggunakan tools Microsoft Visio 2010. 

3. Simulasi prototype: dalam tahapan simulasi prototype ini bertujuan untuk 

melihat kinerja awal dari jaringan yang akan dibangun dan sebagai bahan 

pertimbangan sebelum jaringan benar-benar akan diterapkan. Pada tahap 

ini peneliti melakukan simulasi jaringan dengan bantuan tools VMware 

untuk membangun jaringan internet yangtelah di design untuk melakukan 

uji konektivitas jaringan.  

4. Implementation: ditahapan ini akan diterapkan semua yang telah 

direncanakan dan di rancang sebelumnya. Tahapan penerapan 

implementasi ini merupakan tahapan yang sangat menentukan dari 

berhasil atau gagalnya project yang akan dibangun. Pada tahapan ini 

peneliti melakukan instalasi mikrotik, mengganti password default, 

setting interface, IP address, NAT, DHCP, DNS, gateway, dan lain-lain. 

5. Monitoring: pada tahapan ini adalah yang sangat penting, agar jaringan 

komputer dan komunikasi dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan 

tujuan awal dari user pada tahapan analisis. 

6. Management: pada tahap ini merupakan salah satu yang menjadi 

perhatian serius adalah masalah manajemen jaringan, dan manajemen 

bandwith, kebijakan perlu dibuat untuk mengatur sistem yang telah 

dibangun dan berjalan dengan baik dapat berlangsung lama dan user 

reliability terjaga.  
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1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1) Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui cara merancang jaringan komputer menggunakan 

MikrotikOS. 

2. Untuk mengetahui cara memblok situs-situs pada jaringan komputer. 

2) Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Sebagai sarana melatih kemampuan yang dimiliki penulis pada 

perancangan jaringan yang menggunakan MikrotikOS. 

b. Mengerti dan memahami cara mengkonfigurasi MikrotikOS. 

c. Sebagai tolak ukur terhadap apa yang telah di dapat oleh 

penulis semasa kuliah.  

2. Bagi SMK Yapensu 

Dengan adanya perancangan pada jaringan internet melalui 

MikrotikOS, koneksi jaringan internet lebih baik dan proses belajar 

mengajar pun lebih mudah dan efektif sehingga informasi yang dibutuhkan 

dapat diakses dengan cepat. 

 

1.6 Sitematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai materi pokok 

penelitian ini, maka penulis berusaha menyusun sistematis untuk memudahkan 

pembaca dalam memahaminya. Sitematika penulisanini dibagi menjadi 5 (lima) 

bab yang akan diuraikan berikut : 

Bab 1 : Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab 2 : Landasan Teori 

Pada bab ini berisikan tentang defenisi ilmu yang berkaitan dengan permasalahan 

pada penelitian tersebut. Landasan teori ini dijadikan acuan dalam panduan dalam 

penulisan laporan. 
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Bab 3 : Metode Penelitian 

Pada bab ini menjelaskan model pengambangan jaringan, metode pengambangan 

jaringan, dan tools yang digunakan untuk membantu merancang jaringan. 

Bab 4 : Analisi Perancangan Dan Implementasi  

Pada bab ini merupakan penjabaran hasil desian yang diusulkan peneliti, sarana 

pengolahan data hardware dan software serta desian implementasi. 

Bab 5 : Pentup 

Berisi kesimpulan hasil analisan dan rancangan sistem dalam rangka menjawab 

tujuan penelitian yang diajukan, serta saran-saran yang penulis berikan untuk 

lebih maksimal kinerja sistem baru. 

 

 


