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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan teknologi jaringan komputer sudah banyak digunakan pada 

instansi pemerintahan maupun swasta, dan di ruang yang menyediakan akses 

internet gratis maupun berbayar dari ISP yang tersedia. Layanan internet seperti 

ini bisa melalui kabel maupun nirkabel (wireless) yang akan diterima oleh sebuah 

perangkat penerima (receiver). Kemudian dari perangkat inilah semua pengguna 

(user) dapat menikmati layanan internet yang diberikan. Model internet seperti ini 

adalah bentuk yang paling ekonomis dan memadai, karena di daerah-daerah 

tertentu tidak mungkin menggunakan jenis koneksi internet lain, karena biaya 

yang dikeluarkan untuk biaya operasional akan begitu mahal. Apalagi jika terjadi 

pelanggan bersangkutan ingin memasang kembali layanan internet tersebut.  

Menurut
[1]

, Jaringan komputer masuk ke Indonesia sekitar akhir tahun 1980 

an. Jaringan ini menghubungkan 5 Perguruan tinggi yakni Universitas Indonesia, 

Institut Teknologi Bandung, Universitas Terbuka, Universitas Gajah Mada, 

Institut Teknologi Sepuluh November. Jaringan ini tidak berkembang karena 

kurangnya infrastruktur yang memadai. Pada tahun 1986-1987 tulisan-tulisan 

awal mengenai internet di Indonesia berasal dari kegiatan di radio amatir, 

khususnya di Amatir Radio Club (ARC) ITB. Bermodal pesawat Transceiver HF 

SSB Kenwood dengan komputer Apple II, belasan mhasiswa ITB mempelajari 

paket radio pada band 40 m yang kemudian di dorong ke arah TCP/IP. Pada tahun 

1994, mulai beroperasi ISP komersial pertama di Indonesia yaitu IndoNet. 

Sambungan awal ke internet dilakukan dengan menggunakan dial up oleh 

IndoNet. Program-program tersebut adalah tarif jasa internet, Pembentukan 

Indonesia-Network Information Center (ID-NIC), Pembentukan Indonesia Internet 

Exchange (IIX), Negosisasi tarif jasa infrastruktur jasa telekomunikasi, Usulan 

jumlah dan jenis provider. 
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Pemanfaatan teknologi pun kini sudah digunakan diberbagai kalangan, salah 

satunya perusahaan. Hampir semua perusahaan kini memanfaatkan teknologi 

untuk kemajuan perusahaan mereka. Semakin canggih teknologi yang digunakan 

oleh perusahaan, maka semakin mudah dan cepat kegiatan yang dilakukan dalam 

perusahaan tersebut. Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan para 

pengusaha merasa perlu menerapkan teknologi dalam perusahaannya. Selain itu, 

pada era globalisasi ini hampir semua badan usaha dituntut untuk melakukan 

perubahan guna meningkatkan daya saingnya. Dari itu PT. Bangka Media Grafika 

merupakan perusahaan yang bergerak bidang media surat kabar beralamat di JL. 

Abdurrahman siddik No. 1 B kota Pangkapinang 33131. Tlpn: (0717) 

437384,437384. Fax: (07017) 437382. Ingin memanajemen koneksi jaringan 

internet yang ada di perusahaan agar berjalan lebih baik lagi kerena manajemen 

koneksi jaringan sangatlah penting kalau tidak ada manajemen koneksi jaringan di 

perusahaan terjadi kekacauan dalam perusahaan tersebut. Perusahaan PT. Bangka 

Media Grafika memiliki jaringan internet sudah begitu bagus perusahaan tersebut 

memiliki server, mikrotik router dan komputer sudah begitu memadai. Akan 

tetapi belum dilakukan manajemen koneksi jaringan seperti manajemen 

bandwindth, firewall filtering layer 7 protocol, filtering website. 

Dari penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis dan Perancangan 

Manajemen Jaringan dengan Menggunakan Mikrotik RouterOS
TM 

di Badan 

Narkotika Nasional” penelitian ini dengan mikrotik ingin pembagian bandwidth 

upload dan download menjadi teratur pada setiap departemen. Jadi setiap 

departemen memiliki bandwidth sesuai dengan kebutuhan.  

Dari pejelasan diatas, penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dengan 

judul “RANCANG BANGUN MANAJEMEN KONEKSI JARINGAN 

MENGGUNAKAN MIKROTIK PADA PT. BANGKA MEDIA GRAFIKA”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil 

perumusan masalah yaitu : 
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a. Bagaimana membangun jaringan komputer menggunakan Mikrotik? 

b. Bagaimana manajemen jaringan menggunakan Mikrotik? 

c. Bagaimana mengoptimalkan sistem keamanan pada jaringan komputer 

Mikrotik? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk melakukan suatu proyek akhir ini di perlukan adanya pembatasan 

masalah supaya proyek akhir tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam  

pembahasan sehingga tujuan penulis akan tercapai. Beberapa batasan masalah 

dalam proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Memahami konfigurasi manajemen koneksi jaringan hanya menggunakan 

Mikrotik untuk mengatur jaringan yang ada di PT. Bangka Media Grafika. 

b. Membahas aspek keamanan jaringan filtering website. 

c. Tidak menghitung masalah analisa dari segi biaya. 

 

1.4 Manfaat dan Tujuan Penelitian 

1.4.1 Manfaat Penelitian  

Setelah melaksankan penelitian ini diharafkan dapat melakukan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Dengan adanya perancangan pada jaringan PT. Bangka Media Grafika, 

akan tercipta suatu jaringan yang termanajemen dan lebih optimal. 

2. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan membuat penulis dapat 

belajar tentang perancangan jaringan yang optimal. 

1.4.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian dari perancangan jaringan adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan manajemen koneksi jaringan dengan menggunakan 

Mikrotik untuk PT. Bangka Media Grafika. 

2. Menguji dan mengukur kinerja Mikrotik pada jaringan PT. Bangka 

Media Grafika. 
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3. Mengoptimalkan sistem keamanan pada jaringan komputer dengan 

metode firewall filtering layer 7 protocol pada Mikrotik. 

  

1.5 Metode Penelitian 

Didalam melakukan penelitian ini metodologi yang akan penulis alat bantu 

dalam analisia dan merancang sistem informasi yaitu sebagai berikut. 

1. Model pengembangan sistem 

Didalam perancangan perangkat lunak penulis menggunakan metodologi 

penelitian dalam tugas akhir ini adalah network developmement life cycle 

(NDLC), yaitu suatu pendekatan proses dalam komunikasi data yang 

menggambarkan siklus yang tiada awal dan akhirnya dalam membangun sebuah 

jaringan komputer mencakup sejumlah tahap yaitu analysis, desain, simulasi, 

prototype, implementasi, monitoring, dan manajemen. 

 

Gambar 1.1 Network Developmement Life Cycle 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi terdiri 5 bab. Bab-bab ini 

akan dijabarkan secara singkat sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini secara umum berisi latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan 

manfaat yang diperoleh, metodologi penelitian yang digunakan hingga 

sistematik penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini membahas teori dan konsep yang mendukung pembuatan 

skripsi, yang meliputi teori umum. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

 Bab ini membahas mengenai sistem metodologi penelitian yang 

digunakan penulis. 

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL 

 Berisi tenteng sejarah peruhasaan, topologi jaringan sebelum, 

perancangan topologi jaringan yang baru. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab penutup yang akan menguraikan simpulan 

terhadap sistem yang dibuat dan saran yang dapat digunakan untuk 

pengembangan sistem lebih lanjut dimasa mendatang. 

  

 


