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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangan dunia teknologi pada saat ini, baik itu mengenai 

computer, software, network dan lainnya sudah memberikan efek kebutuhan 

infrastruktur yang tinggi terhadap para penggunanya sehingga menimbulkan 

persaingan dalam pengembangan teknologi terbaru oleh para vendor. Dengan 

kondisi kebutuhan (requirements) dari setiap pengguna yang berbeda serta 

beragam, menimbulkan pemikiran akan sebuah solusi sistem yang terintegrasi 

dengan baik secara keseluruhan. 

Salah satu teknologi yang mengalami kemajuan adalah teknologi jaringan 

komputer. Seperti yang kita ketahui, jaringan komputer merupakan sebuah 

teknologi telekomunikasi antar komputer untuk mencapai tujuan tertentu. Akan 

tetapi, keberadaan jaringan komputer saat ini juga sangat berpotensi menimbulkan 

efek negatif bagi para penggunanya, misalnya gangguan terhadap jaringan dengan 

teknik hacking yang berusaha menginterupsi dan mengubah sumber daya yang 

dimiliki oleh pengguna lain. Untuk dapat terlindung dari ancaman penyerangan 

tersebut, diperlukan sebuah pengelolaan sistem keamanan jaringan yang optimal. 

Penggunaan jaringan LAN konvensional saat ini sudah sangat dihindari 

oleh hampir setiap ahli IT di dunia. Penyebabnya yaitu pengelolaan sumber daya 

dan infrastruktur yang sulit dan tidak sistematis, proses troubleshooting sistem 

yang rumit, penerapan single segmentation pada jaringan yang berpotensi 

terjadinya keterbukaan data dan informasi dari semua host yang berbeda bagian 
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sehingga membuka celah pengambilan data dan informasi (privacy) penting oleh 

pihak lain yang tidak bertanggungjawab.  

Permasalahan segregasi tersebut dapat diatasi dengan memisahkan 

kelompok jaringan secara fisik, namun tentunya hal tersebut menjadi kurang 

efektif karena sulit dalam pengelolaan kedepannya seiring dengan pertumbuhan 

jaringan dan tentu saja hal ini memerlukan biaya yang lebih besar lagi dalam 

instalasinya. Oleh karena itu, penerapan Virtual Local Area Network (VLAN) 

dapat menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah pada segregasi 

jaringan tersebut. (Alimi & Mufutau, 2015).  

Teknologi Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan salah satu 

contoh dari pengembangan jaringan enterprise. Dimana teknologi ini menawarkan 

konfigurasi jaringan melalui metode virtualisasi sehingga dapat menjadi solusi 

dari kelemahan pada jaringan LAN konvensional. Hal ini dikarenakan VLAN 

berguna untuk memisahkan jaringan menjadi segmen-segmen yang berbeda serta 

mengurangi ukuran dari broadcast domain. (Koerner & Kao, 2016).  

Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, and Optimize (PPDIOO) 

merupakan sebuah life cycle metode perancangan jaringan yang memberikan 

langkah-langkah dimulai dari sebuah persiapan, kemudian membuat sebuah 

perencanaan yang terkonsep dengan baik, dilanjutkan dengan desain konsep yang 

kemudian akan diimplementasikan secara langsung, pelaksanaan operasional pada 

project yang telah diimplementasi meliputi pengelolaan dan monitoring project, 

terakhir yaitu pengoptimalisasian sistem yang dibuat guna hasil yang maksimal. 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, diketahui bahwa 

pentingnya sebuah sistem pengelolaan jaringan yang optimal untuk menciptakan 
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jaringan yang fleksibel, aman, terkendali, dan scalability. Namun terlepas dari 

kelebihan penggunaan VLAN pada jaringan komputer, muncul persoalan apakah 

teknologi tersebut memungkinkan sebuah host di sebuah jaringan LAN yang 

berada pada suatu VLAN akan dapat tetap berada pada VLAN yang sama 

walaupun host tersebut berpindah lokasi? Oleh karena itu, untuk dapat 

memecahkan permasalahan tersebut penulis memilih topik pada tugas akhir ini 

dengan judul “PERANCANGAN DYNAMIC VLAN MENGGUNAKAN 

METODE PPDIOO DEVELOPMENT LIFE CYCLE”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dibahas, maka 

terbentuklah rumusan masalah sebagai dasar pembahasan masalah pada penelitian 

ini. Adapun permasalahan yang diungkapkann oleh penulis pada penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana perancangan Dynamic VLAN pada jaringan? 

2. Bagaimana menerapkan metode PPDIOO Development Life Cycle untuk 

perancangan Dynamic VLAN pada jaringan? 

3. Bagaimana efektifitas penggunaan Dynamic VLAN pada sebuah jaringan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar topik pada pembahasan ini bisa lebih terarah dan terfokus serta 

memberikan kemudahan kepada peneliti dalam memahami peningkatan proyek, 

maka batasan masalah yang dibahas dalam tugas akhir ini yaitu: 
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1. Penelitian ini terbatas pada penerapan dynamic VLAN dengan dukungan 

layanan AAA (Authentication, Authorization, Accounting). 

2. Perancangan Dynamic VLAN ini diterapkan pada sebuah jaringan dengan 

media koneksi kabel dan wireless. 

3. Perancangan Dynamic VLAN ini menggunakan metode PPDIOO 

Development Life Cycle. 

 

1.4 Tujuan Proyek 

Tujuan tugas akhir dengan topik “Perancangan Dynamic VLAN 

Menggunakan Metode PPDIOO Development Life Cycle” tersebut mempunyai 

tujuan antara lain: 

1. Mengembangkan penggunaan dan penerapan dari VLAN di dalam sebuah 

jaringan dengan metode PPDIOO Development Life Cycle. 

2. Memberikan solusi permasalahan penggunaan jaringan LAN melalui 

penerapan Dynamic VLAN. 

3. Meningkatkan keamanan jaringan dengan penerapan Dynamic VLAN. 

4. Sebagai syarat kelulusan Strata 1 (S-1) di Universitas Internasional Batam. 

5. Agar penulis mampu mempraktekkan pengetahuan tentang perancangan 

Dynamic VLAN menggunakan metode PPDIOO Development Life Cycle. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

Adapun manfaat dari penelitian ini baik bagi User, Peneliti maupun 

Akademisi yaitu: 
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1. Bagi User 

a. Mengedukasikan masyarakat atau pengguna mengenai perancangan 

Dynamic VLAN di dalam sebuah jaringan. 

b. Memberikan pengguna sebuah solusi dari permasalahan jaringan 

LAN melalui perancangan Dynamic VLAN menggunakan metode 

PPDIOO Development Life Cycle. 

2. Bagi Peneliti 

a. Meningkatkan pengetahuan terkait teknologi Dynamic VLAN 

b. Meningkatkan pengetahuan terkait metode PPDIOO. 

c. Menyelesaikan proyek mata kuliah tugas akhir perkuliahan. 

3. Bagi Akademisi 

a. Mampu menambah pengetahuan serta pemahaman untuk 

meningkatkan kemampuan dalam merancang Dynamic VLAN. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini bertujuan memberikan gambaran singkat 

mengenai isi dari masing-masing bab yang dibahas. Berikut sistematika dalam 

tugas akhir ini yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan secara singkat, jelas dan padat mengenai 

ringkasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan proyek, manfaat project, dan sistematika pembahasan 

laporan tugas akhir. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bagian bab ini berisi teori, temuan dan bahan penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Landasan teori yang 

ada diperoleh melalui berbagai referensi yang sangat berhubungan erat 

dengan penelitian ini, sehingga dijadikan sebagai dasar dari 

pelaksanaan penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode, desain atau pendekatan yang 

akan diterapkan dalam mencapai tujuan penelitian, serta terdiri atas 

analisis permasalahan dana alur penelitian secara rinci. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

Pada bab ini menguraikan tentang implementasi penelitian tugas 

akhir. Menjabarkan secara rinci tentang implementasi perancangan 

Dynamic VLAN menggunakan metode PPDIOO Development Life 

Cycle yang telah di analisis, direncanakan dan memuat pembahasan 

tentang hasil dari penelitian tugas akhir yang telah dilaksanakan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang isinya terdiri atas kesimpulan 

dari keseluruhan laporan tugas akhir ini, temuan-temuan yang 

didapatkan dari hasil analisa serta pembahasan tentang penerapan 

Dynamic VLAN menggunakan metode PPDIOO Development Life 

Cycle. 
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