
BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 Tahap Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem adalah tahap menentukan urutan pekerjaan yang akan dilakukan

dalam merancang sebuah sistem. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan agar Proxy server

dapat berjalan dengan baik. Bagian-bagian yang harus dipersiapkan antara lain komputer

server.

3.2 User Requirement

User Requirement adalah menentukan segala kebutuhan yang digunakan dalam perancangan

server dan kondisi atau kemampuan yang harus dipenuhi aplikasi server yang akan dibuat.

3.2.1 Perangkat Keras / Hardware

Pada tugas akhir ini, spesifikasi perangkat keras atau hardware yang akan digunakan sebagai

PC router dan Proxy server adalah sebagai berikut :

1. Komputer

Komputer yang akan digunakan sebagai PC router dan proxy server memiliki spesifikasi

sebagai berikut :

a) Processor pentium 4 CPU 3,06 GHz

b) Memory / RAM 512 Mb

c) Harddisk 80 Gb IDE

d) Minimal 2 kartu jaringan (ethernet)

2. Kartu jaringan (ethernet) Wireless

3. Access Point / Radio 2.4 GHz



4. HUB / Switch

5. Kabel UTP dan Konektor RJ 45

Spesifikasi kebutuhan perangkat keras atau hardware di atas dapat berubah dengan

menyesuaikan kondisi dan kebutuhan pada saat implementasi.

3.2.2 Kebutuhan Perangkat Lunak / Software

Perangkat lunak digunakan untuk mengelola seluruh sumber daya atau perangkat keras yang

mendukung kebutuhan jaringan.

3.2.2.1 Sistem Operasi

Sistem operasi yang digunakan untuk pembuatan tugas akhir ini adalah sistem operasi

GNU/Linux dengan distribusi Slackware 13.1. Alasan penulis menggunakan sistem operasi

GNU/Linux, karena Linux telah menyertakan tool/aplikasi untuk keperluan perancangan

jaringan, serta karena Linux yang bersifat open source sehingga tidak perlu membayar lisensi

dan mengurangi penggunaan perangkat lunak ilegal.

3.2.2.2 Software Aplikasi

Dalam mengerjakan project tugas akhir ini penulis menggunakan software aplikasi sebagai

berikut :

1. Slackware 13.1 (sebagai sistem operasi untuk server)

2. Squid-3.0.STABLE19.tar.bz2.

3. Windows XP dan Linux (sebagai sistem operasi untuk client)

Kebutuhan software dapat ditambah pada saat implementasi bila dibutuhkan untuk

meningkatkan keamanan jaringan.

3.3 Analisis dan design



Model analisis merupakan proses perencanaan sebuah jaringan yang akan dibangun dengan

mempersiapkan semua bagian penting yang mendukung jaringan tersebut. Perencanaan

berupa pengelompokan jaringan lokal dan arsitektur jaringan yang akan diimplementasikan.

3.4 Menentukan Topologi Jaringan

Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya

sehingga membentuk jaringan. Pada tugas akhir ini penulis akan mengunakan topologi

jaringan star. Penulis memilih jaringan star karena topologi lebih mudah dalam

pengembangan jaringan selanjutnya.

3.5 Tahap Pembuatan PC router dan Proxy Server

1. Menginstal sistem operasi yang akan digunakan, dalam tugas akhir ini

digunakan sistem operasi Linux distribusi Slackware 13.1.

2. Perancangan PC router

a) Konfigurasi kartu jaringan / Ethernet

b) Pemasangan IP forward
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Gambar 3.1 Perencanaan arsitektur jaringan



b) Nat dan Masquerade

3. Perancangan DHCP server

4. Persiapan direktori dan file

5. Squid

a.) Instalasi Squid

b.) Konfigurasi Squid

c.) Menjalankan Squid

6. Sqstat

a.) Instalasi Sqstat

b.) Configurasi Sqstat


