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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah  

Dengan perkembangannya teknologi komputer yang sangat pesat, seiring 

dengan peningkatannya kebutuhan layanan yang efektif dan efisien. Penggunaan 

sistem jaringan komputer saat ini sudah menjadi kebutuhan yang wajib dimiliki oleh 

perusahaan atau organisasi pada era digital saat ini. Jaringan komputer memiliki 

manfaat yang lebih banyak dibandingkan dengan komputer yang berdiri dengan sendiri. 

Komunikasi data sekarang yang begitu luas mulai dari hubungnya antar dua komputer 

hingga jaringan komputer. Kelompok jaringan komputer dapat bekerja dengan efektif 

dan efisien dikarenakan jaringan komputer dapat bekerja secara bersamaan dengan 

perangkat lunak dan perangkat keras sehingga jaringan komputer dapat berkomunikasi 

dengan cepat. 

 

PT. Puri Agung Propertindo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang properti, yang berdiri sejak tahun 2015 di Batam. PT. Puri Agung Propertindo 

dikenal sebagai properti konsultan yang melakukan pemasaran rumah dan renovasi 

rumah baik interior maupun eksterior. Jaringan komputer pada perusahaan tersebut 

masih belum terkelola dengan baik sehingga sistem kerja pada jaringan tersebut masih 

belum maksimal. Tidak adanya pembatasan hak akses pada jaringan komputer 

perusahaan tersebut. Karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut dapat mengakses 

situs apa saja seperti youtube dan situs yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya, 
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sehingga karyawan tidak begitu fokus pada pekerjaannya. Perusahaan bergerak dalam 

bidang properti ini menggunakan jaringan internet sebagai sarana periklanan melalui 

situs perusahaan sendiri yaitu Premier-realestate.com dan menggunakan situs 

periklanan lain seperti OLX, Rumah123, dan Rumah.com dan menggunakan e-mail  

sebagai media pengiriman data. Sehingga komputer pada perusahaan terhubung 

dengan jaringan internet, jaringan internet perusahaan belum ada sistem pembatasan 

hak akses pada situs. Dengan kebebasan mengakses jaringan internet yang tidak ada 

penyaringan situs-situs pada internet, sehingga karyawan sering kali menggunakan 

jaringan internet untuk mengakses situs yang tidak berhubungan dengan pekerjaan 

seperti menonton video, maka memperlambat jaringan internet pada perusahaan.  

  Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis berniat mengambil sebuah topik 

kerja praktek yang berjudul "Pengfilteran Akses Jaringan Komputer Menggunakan 

MikroTik Router pada PT. Puri Agung Propertindo ". 

1.2 Ruang Lingkup 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan ruang lingkup yang 

dibahas pada kerja praktek ini yaitu : 

1. Mengfiltering akses jaringan komputer ditujukan ke semua komputer 

yang terhubung dengan jaringan kabel internal perusahaan, terkecuali 

komputer untuk pengguna Marketing Cordinator. 

2. Pengaturan akses jaringan ini dilakukan dengan menggunakan firewall 

layer 7 protocol pada Mikrotik Router. 

 

Dicky, Perancangan dan Implementasi Filtering Akses Jaringan Komputer Menggunakan Firewall 
Mikrotik Di PT. Puri Agung Propertindo 
UIB Repository@2018



3 
 

Universitas Internasional Batam 
 

1.3 Tujuan Proyek 

 Tujuan Kerja Praktek dengan judul Pengaturan Akses Jaringan Komputer 

Menggunakan MikroTik Router pada PT. Puri Agung Propertindo ini memiliki tujuan 

antara lain: 

1. Memberikan sistem kerja jaringan komputer pada perusahaan tersebut 

agar lebih maksimal. 

2. Membuat suatu sistem filtering jaringan untuk perusahaan. 

 

1.4 Luaran Proyek 

 Hasil akhir dari kerja praktek ini adalah pengaturan akses jaringan yang akan 

di implementasikan pada PT. Puri Agung Propertindo menggunakan MikroTik Router. 

 

1.5 Manfaat Proyek 

1. Bagi pengguna 

Pengguna dapat menggunakan jaringan komputer yang lebih baik pada 

saat bekerja pada PT. Puri Agung Propertindo dan mendapatkan 

keamanan jaringan pada perusahaan tersebut. 

2. Bagi penulis 

Penulis bisa mendapatkan pengalaman mengenai pengaturan akses 

jaringan pada perusahaan tersebut. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

 Untuk lebih memahami laporan ini, maka teori-teori yang tertera pada Laporan 

Kerja Praktek ini akan dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika 

pembahasan sebagai berikut : 

 

 BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan 

proyek, luaran proyek, manfaat proyek, dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori, temuan, hasil penelitian sebelumnya, dan informasi lainnya yang 

relavan di peroleh dari berbagai referensi untuk dijadikan dasar melakukan 

pelaksanaan proyek kerja praktek ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Pada bab ini memuat tentang : identitas perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, aktivitas kegiatan operasional perusahaan, dan sistem yang 

digunakan oleh perusahaan. 

BAB IV METODOLOGI 

Pada bagian metodologi ini berisi rancangan penelitian, teknik pengumpulan 

data, proses perancangan, proses perancangan. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 
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Bab ini berisi hasil analisis data yang sudah dikumpulkan, analisa sistem baru, 

kebutuhan pada sistem yang akan dirancang, merancang sistem baru, rancangan 

sistem yang akan diterapkan. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi tentang proses yang terjadi pada tahap implementasi dan umpan 

balik yang diperoleh dari hasil perancangan yang diimplementasikan pada 

tempat kerja praktek serta pembahasan tentang sistem yang telah di rancang. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang rangkuman laporan yang menjelaskan secara ringkas dari 

proyek kerja praktek ini dan catatan-catatan yang perlu ditindak lanjuti pada 

hal-hal belum terselesaikan agar dapat diperbaiki di masa yang akan datang. 
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