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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pada masa modern saat ini, dimana perkembangan dari teknologi dan 

informasi yang terus menerus meningkat, peranan dari sebuah komputer dan sistem 

yang terdapat didalamnya sangat dibutuhkan dan tidak dapat dipisahkan lagi dalam 

kebutuhan masyarakat dan  perusahaan (Gan et al., 2014). Fungsi dari sistem 

komputer adalah proses pengolahan, penyimpanan dan penyebaran informasi 

umum atau khusus kepada masyarakat dan perusahaan yang berada dalam 

jangkauan atau area yang ditentukan (Gan et al., 2014). Untuk melakukan tugasnya 

dengan baik dan data yang diberikan juga akurat, diperlukan perancangan sistem 

keamanan yang tepat agar kegiatan yang dilakukan secara personal maupun dalam 

organisasi dapat berjalan tanpa adanya gangguan.  (Nurfauzi, Nainggolan, 

Khasanah, & Setiadi, 2018). 

Pemakaian internet pada setiap perusahaan telah menjadi suatu kebutuhan 

yang sangat penting dalam penyebaran informasi dan komunikasi antara sesama 

karyawan maupun rekan kerja sama dari perusahaan tersebut. Namun, banyak 

perusahaan yang tidak memperhatikan kondisi dari sistem jaringan yang sedang 

digunakan dan tidak melakukan tindakan lanjut untuk melakukan proteksi pada 

jaringan yang dipakai (Saxena, 2017). Padahal, kondisi jaringan yang dipakai 

tersebut masih belum memungkinkan dapat mengatasi masalah yang ada dan dapat 

beresiko menyebabkan kerugian besar pada pihak terkait (Y. Liu, Wang, Duy, 

Elkashlan, & Duong, 2015). 
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  Untuk menghubungkan Local Area Network (LAN) yaitu topologi sistem 

yang dirancang pada sebuah perusahaan dan jaringan luar (internet) diperlukan  

konfigurasi yang kuat agar tidak mudah untuk diserang oleh pihak yang tidak 

berkepentingan (Abdallah, Member, Hassanein, & Member, 2015). Untuk 

memperketat keamanan dari jaringan tersebut, maka konfigurasi pada router. 

Penggunaan router dilakukan untuk memonitor lalu lintas user dalam jaringan dan 

mengatur access list bagi alamat IP yang telah didaftarkan yang akan mengurangi 

resiko terjadinya masalah pada data perusahaan serta mempermudah tugas 

administrasi untuk melakukan tugasnya (Saxena, 2017). Pengaturan router tersebut 

sangat berpengaruh dalam proses penerimaan dan pengiriman data.Firewall yang 

terdapat dalam konfigurasi router tersebut berfungsi untuk menyaring dan 

memonitor user yang sedang aktif didalamnya (Nurfauzi et al., 2018). Penggunaan 

sistem ini dapat digunakan untuk memperkuat keamanan dalam jaringan komputer 

dengan menghalangi user luar yang berusaha untuk masuk dalam jaringan tersebut 

(Pimenidis et al., 2017). 

PT Dunia Berjaya abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang rental 

kendaraan roda empat, topologi jaringan yang dipakai adalah konfigurasi pertama 

yang dipasang saat tahap awal pemasangan jaringan. Kegiatan akses internet yang 

dilakukan karyawan tidak dibatasi oleh peraturan dan dipakai untuk sesuatu yang 

tidak berkaitan dengan operasional perusahaan yang menyebabkan penggunaan 

internet menjadi bebas untuk setiap karyawan. Penetapan aturan dalam mengatur 

pemakaian internet sangat diperlukan untuk menjaga kegiatan dalam perusahan 

yang terjadi untuk menjaga kegiatan operasional perusahaan tetap stabil. 

Dikarenakan pada masalah tersebut, penulis memilih untuk menulis judul 
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“Perancangan dan Implementasi  Sistem Keamanan Jaringan menggunakan 

Mikrotik pada PT. Dunia Berjaya Abadi “ 

 

1.2  Ruang Lingkup 

Untuk mencapai tujuan dalam pengembangan proyek agar dapat berjalan 

dengan lancar, hal yang akan dikembangkan oleh penulis di Laporan Kerja Praktek 

dibatasi dengan hal berikut: 

1. Konfigurasi Switch dan Router yang disediakan pada PT.Dunia Berjaya 

Abadi. 

2. Konfigurasi Mikrotik untuk website filtering yang terdapat pada Mikrotik 

RB750r2 dengan menggunakan software winbox. 

 

1.3  Tujuan Kerja Praktek 

Tujuan dari dilaksanakannya kerja praktek dengan judul “Perancangan dan 

Implementasi Sistem Keamanan Firewall pada PT.Dunia Berjaya Abadi 

menggunakan Mikrotik”  adalah sebagai berikut:  

1.    Sebagai syarat untuk memenuhi standar kelulusan Strata Satu (S1). 

2.    Mempraktikkan ilmu yang telah didapatkan selama melaksanakan 

perkuliahan di Universitas International Batam. 

3.    Salah satu cara untuk memperoleh pengalaman kerja di lapangan.  

.  
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1.4  Luaran Proyek 

Hasil yang didapatkan dari proyek yang dilaksanakan adalah koneksi 

jaringan yang stabil dan beberapa website yang diblokir tidak dapat diakses lagi. 

 

1.5  Manfaat Proyek 

 Mamfaat dalam perancangan kerja praktek tersebut adalah perkembangan 

layanan internet pada PT. Dunia Berjaya Abadi dapat terkontrol dengan 

baik.Adapun manfaat bagi akademisi yaitu penelitian tersebut dapat digunakan 

referesnsi mahasiswa dalam melakukan perancangan keamanan jaringan melalui 

firewall. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Laporan Kerja Praktek ini memiliki Sistematika Penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab tersebut meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab tersebut meliputi landasan teori dan tinjauan pustaka 

yang merupakan bahan pertimbangan penulis dalalam melakukan 

kerja praktek . 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab tersebut berisi informasi dari perusahaan , mengenai 

sistem yang sedang dipakai perusahaan dalam waktu tersebut 
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BAB IV METODOLOGI 

Dalam bab tersebut meliputi metode dan proses yang dilakukan 

dalam melakukan implementasi sistem. 

BAB V  ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Dalam bab tersebut membahas mengenai analisa dalam perancangan 

dan pengumpulan data yang dilakukan. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Dalam bab ini membahas mengenai langkah-langkah yang 

dilakukan dalam melakukan implemaentasi projek. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

   Dalam bagian ini berisi penutupan berupa kesimpulan dan saran  
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