
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era maju saat ini, banyak sekali website dan aplikasi yang diciptakan untuk 

membantu manusia untuk menyelesaikan masalah dengan cepat, dan juga bisa untuk 

menghasilkan uang yang lumayan banyak, seperti website jual beli barang online, website 

jejaring sosial, aplikasi internet banking, aplikasi yang menjual jasa antar jemput barang, dan 

lain sebagainya. 

Website  yang sering digunakan sampai saat ini yaitu, Google, Youtube, dan 

Facebook, hingga akhirnya, para pencipta website juga meluncurkan versi aplikasi supaya 

bisa digunakan di gadget dengan tampilan yang hampir sama di website aslinya. 

Namun, siapa sangka, website dan aplikasi juga bisa memberi dampak negatif, seperti 

website dan aplikasi khusus orang dewasa, penipuan, judi, dan lain sebagainya. Untuk 

mengatasi berbagai masalah tersebut, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu membatasi 

pengunaan website dan aplikasi yang dikenal dengan Application Control. Application 

Control memiliki kemampuan untuk membatasi penggunaan website sekaligus aplikasi 

sehingga user bisa memantau website dan aplikasi apasaja yang diakses oleh user. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis melakukan penelitian menggunakan 

Application Control dengan Os Untangle untuk mengujikannya pada website dan aplikasi, 

maka, pada  kesempatan ini, penulis membahas tentang “Analisis Dan Perancangan 

Application Control Menggunakan OS Untangle”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa rumusan masalah berdasarkan latar belakang adalah: 

Bagaimana sistem Application Control membatasi penggunaan website dan 



aplikasi?. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah : 

Penelitian ini mengujicoba membatasi website dan applikasi pada laptop dan 

smartphone. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

Membuat sistem keamanan untuk membatasi penggunaan website dan aplikasi. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Mengurangi dampak negatif yang disebarkan melalui internet. 

2. Membatasi akses website dan applikasi hiburan dilingkungan perusahaan ataupun 

kampus. 

3. Mengawasi website apasaja yang dibuka oleh anak-anak dilingkungan perumahan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan akan membantu mengarahkan laporan agar tidak menyimpang 

dari batasan masalah yang dijadikan sebagai acuan atau kerangka penulisan dalam 

mencapai tujuan penulisan laporan penelitian yang sesuai dengan apa yang diinginkan. 

Laporan penelitian terbagi dalam lima bab yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, 

manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi. 



 

BAB II KERANGKA TEORETIS 

Bab tentang kajian pustaka dari buku ilmiah, maupun sumber lain yang 

mendukung penelitian. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab tentang analisa pengembangan sistem yang digunakan, serta alat yang 

dibutuhkan untuk perancangan dan pengujian. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah 

diperoleh. 

 

 

BAB V PENUTUP 

Bab berisi simpulan hasil, saran, serta hasil penelitian. 
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