
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan informasi aktual di masa sekarang ini telah membuat tingkat

pemakaian internet menjadi sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari menjamurnya warung

internet (warnet) di berbagai kota. Perkembangan teknologi untuk mendapatkan  informasi

mudah didapatkan dengan cepat melalui teknologi jaringan komputer. Berbagai informasi

bisa didapatkan di internet.  Namun tidak semua informasi dari internet tersebut bermanfaat,

contohnya website yang mengandung pornografi.

Selain permasalahan di atas, besar bandwidth akses internet yang dimiliki pun

dirasa telah melebihi kuota dibanding jumlah pemakai akses internet. Oleh sebab itu, akses

internet hanya diijinkan untuk dipakai oleh user tertentu saja. Jaringan komputer adalah

hubungan antara dua atau lebih sistem komputer melalui suatu media komunikasi untuk

melakukan komunikasi data antara satu dengan yang lain. Fungsi dari bandwidth monitoring

ini sendiri adalah memonitor kecepatan dan up load dari koneksi internet yang sedang kita

gunakan.

Proxy server adalah sebuah server yang dapat dikonfigurasi untuk beberapa hal

yaitu sebagai cache server, url filtering, pengaturan bandwidth, autentikasi akses internet

dan lain sebagainya. Dengan digunakannya Proxy server maka diharapkan dapat

memaksimalkan akses internet sehingga dapat dipergunakan dengan baik.

Selain itu perkembangan jaringan dan internet yang cepat memberikan dampak

yang sangat besar terhadap perusahaan, instansi pemerintahan maupun swasta serta



pendidikan. Salah satu sistem operasi yang semakin banyak digunakan adalah GNU/LINUX

atau sering disebut Linux. Satu hal yang membedakan Linux bisa didapatkan secara gratis

(freeware) dan dapat diperbanyak serta di distribusikan kembali tanpa harus membayar fee

atau royalti kepada seseorang.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dalam sistem jaringan dan IT maka

perkembangan perangkat dan peralatan IT dan jaringan juga ikut mengambil andil yang

besar untuk mendukung sistem informasi dan jaringan yang semakin hari semakin canggih.

Peralatan dan perangkat yang mendukung sistem jaringan seperti Router, Switch, Hub,

Bridge, Repeater, Modem dan yang tak kalah pentingnya adalah unit komputer itu sendiri.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah :

1. Mahasiswa mampu melakukan installasi dan konfigurasi setting PC router dan

Proxy server.

2. Mahasiswa mampu melakukan instalasi dan konfigurasi setting Sqstat.

3. Supaya situs-situs yang tidak diharapkan tidak dapat diakses melalui                jaringan

Internet menggunakan Proxy Server.

4. Menghemat akses Internet yang dimiliki menggunakan Proxy Server.

1.3 Manfaat

Manfaat dari pembuatan tugas akhir ini adalah :

1. Menambah pengalaman dan pengetahuan tentang dunia networking.

2. Menambah pengalaman dari keadaan sebenarnya dalam mengimplementasikan ilmu

pengetahuan yang didapat dari perkuliahan, khususnya tentang proxy server.

3. Tugas akhir ini dapat digunakan sebagai bahan atau referensi dalam membangun



jaringan.

1.4    Batasan Masalah

Batasan masalah untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah :

1. Menggunakan sistem operasi GNU Linux distribusi Slackware 13.1 sebagai sistem

operasi untuk PC Router dan proxy server.

2. Menggunakan Software Squid-3.0.STABLE19 sebagai proxy server yang difungsikan

sebagai :

a. Caching Proxy Server

b. Url filtering protocol http

3. Menggunakan Sqstat-1.20.tar.gz untung monitoring bandwidth.

Mengkonfigurasi dan menguji coba PC Router dan proxy


