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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang masalah  

Jaringan merupakan sebuah sistem operasi yang terdiri dari sejumlah 

komputer serta perangkat jaringan lainnya. Sistem ini akan saling berkomunikasi 

untuk mencapai suatu tujuan, yaitu saling bertukar data, dengan menggunakan 

kabel ataupun nirkabel sebagai medium transmisi data. Untuk membuat jaringan 

yang lebih besar lagi jangkauannya, membutuhkan alat tambahan seperti Hub, 

Switch, Bridge, Router, dan Gateway sebagai peralatan interkoneksinya.Banyak 

manfaat yang bisa didapatkan dari penggunaan jaringan. Kini transfer data 

menjadi lebih cepat. Sistem penyimpanan data terpusat dikelola dengan baik yang 

dapat diakses dari berbagai lokasi. Keamanan jaringan juga terjamin, dengan cara 

membatasi akses ke data, saat sedang diproses. 

Jaringan telah membantu pengguna untuk keperluan pribadi dan usaha 

untuk dapat bekerja lebih efisien dan produktif. Alasan jaringan dapat 

menyediakan kecepatan akses yang tinggi kepada pengguna karena fasilitas 

jaringan dan pengelolaannya dilakukan melalui server khusus, yang dimana 

komputer tersebut tidak dibebani oleh tugas lain. Administrator jaringan juga 

memantau dan mengelola administrasi dan keamanan sistem jaringan agar dapat 

bekerja lebih baik. Selain itu, jaringan client-server backup dilakukan terpusat di 

server, maka menjadikan jaringan sebagai sistem backup data yang lebih baik. 

Jaringan juga tidak bergantung pada satu server, sehingga bila ada salah satu 
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komputer yang bekerja sebagai jaringan telah mati atau rusak, maka tidak akan 

mengalami gangguan secara keseluruhan. Komputer juga dapat saling berbagi 

fasilitas yang dimilikinya, seperti harddisk, drive, printer, dan fax. 

Dari semua kelebihan yang dimiliki oleh jaringan, maka keamanan jaringan 

merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, seperti melindungi sistem 

dari orang yang tidak berhak mendapatkan akses dan berniat untuk membaca, 

menulis, dan menjalankan program yang bisa mengganggu atau menghancurkan 

sistem yang kita miliki. Kejahatan komputer meningkat karena berbagai hal. 

Kemampuan menggunakan komputer dan internet membawa dampak positif, 

namun seringkali orang yang tidak bertangung jawab menggunakan 

kemampuannya untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan sarana 

teknologi informasi.  

Di sisi lain, ada banyak software yang memiliki kelemahan (bugs), dan 

banyaknya software yang tersedia untuk mencari kelemahan pada sebuah sistem 

yang telah disalahgunakan untuk mendeteksi sistem milik orang lain. Software 

untuk melakukan probe dan penyusupan juga banyak tersedia di Internet dan 

dapat di download secara gratis.Meningkatnya pengguna komputer, dan internet, 

serta peningkatan jumlah aplikasi bisnis yang menggunakan internet menunjukkan 

pentingnya menjaga keamanan jaringan untuk melindungi keamanan data pribadi 

maupun operasional. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis membahas 

topik dengan judul “Perancangan Keamanan Jaringan Menggunakan Firewall 

pfSense” .
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1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dikaji berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan diatas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang keamanan jaringan dengan menggunakan firewall 

pfSense? 

2. Bagaimana sistem firewall pfSense bekerja? 

3. Apa saja jaringan yang akan diamankan oleh pfSense? 

 

1.3 Batasan Masalah 

. Pembatasan suatu masalah diperlukan agar penelitian lebih terarah dan 

memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. 

Peneliti hanya menggunakan komputer pribadi untuk menguji software PfSense 

dalam pemanfaatan sistem firewall. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Ada beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu: 

1. Merancang jaringan agar bekerja lebih optimal dengan memanfaatkan 

sistem keamanan jaringan. 

2. Melindungi keamanan informasi dan sistem jaringan terhadap 

penggunaan, gangguan, modifikasi, atau penghancuran dari orang yang 

tidak bertanggung jawab. 
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3. Memberikan keamanan jaringan dari gangguan tanpa menghalangi 

penggunanya. 

4. Merancang sistem keamanan jaringan untuk melakukan antisipasi saat 

jaringan berhasil ditembus. 

 

Manfaat penelitian diantara lain adalah sebagai berikut: 

1. Dengan adanya perancangan jaringan keamanan, maka akan tercipta suatu 

jaringan yang lebih kuat dan kebal dari serangan luar. 

2. Mengurangi dampak negatif dari jaringan komputer. 

3. Menambah pengetahuan peneliti tentang perancangan keamanan jaringan 

menggunakan firewall pfSense. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada penulisan laporan Skripsi 

ini, maka penulisan dibagi secara sistematis ke dalam lima bab yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi gambaran umum penulisan laporan metodologi penelitian, 

yaitu berupa latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang berupa 

penjelasan singkat dari isi setiap bab. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini terdiri dari dua bagian yakni tinjauan pustaka dan landasan teori, 

baik yang secara langsung berhubungan dengan penelitian maupun yang 
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tidak secara langsung berhubungan yang menjadi fondasi dari penulis 

dalam melakukan penelitian ini.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini tentang rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, proses 

perancangan serta tahapan dan jadwal pelaksanaan. 

BAB IV IMPLEMENTASI 

 Bab ini berisi tentang penjelasan langkah – langkah implementasi yang 

berupa analisis dan perbandingan jaringan serta penjelasan hasil analisis. 

BAB V PENUTUP DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan 

berdasarkan hasil analisis yang diperoleh. Dan saran bagi peneliti yang 

akan melakukan penelitian kedepannya. 
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