
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di jaman yang semakin modern ini internet sudah menjadi suatu

kebutuhan pokok bagi kehidupan sehari-hari. Namun untuk melakukan

akses internet tidak murah dan mudah. Diperlukan biaya yang cukup

mahal dan alat khusus yang dapat menghubungkan laptop dengan internet.

Namun dengan dibangunnya ISP (Internet Service Provider)

“Mendungan Hotspot” akan mempermudah pengguna internet untuk

melakukan browing, download, chatting, dll. Dengan biaya murah dan alat

yang sudah ada pada laptop yaitu Wifi. Pengguna bisa mengakses internet

sesuai dengan pilihan paket yang dipilih. Paket 1 pengguna dapat

mengakses internet selama 6 jam dengan biaya Rp. 5.000,- dan Paket 2

pengguna dapat mengakses internet selama 24 jam dengan biaya Rp.

15.000,-.

Mendungan Hotspot merupakan salah satu usaha yang bergerak

dalam bidang internet. Server Mendungan Hotspot berada di daerah

Mendungan tepatnya didepan Kuburan Mendungan. Mendungan Hotspot

memiliki pengguna kira-kira 30 orang yang berada di kos-kosan sekitar

kampus PIGNATELLI Surakarta. Namun pada malam hari pengguna bisa

bertambah mencapai 40-50 orang. Hal ini membuat kecepatan bandwidth

Mendungan Hotspot menjadi tidak stabil dan lalu lintas jaringan menjadi
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padat. Selain itu Mendungan Hotspot belum memberikan privasi kepada

setiap penggunanya berupa user dan password yang sesuai dengan

keinginan pengguna sehingga mempermudah pengguna ilegal untuk

mendapatkan akses internet secara gratis dari Mendungan Hotspot.

Pengguna Mendungan Hotspot masih banyak yang mencoba untuk

membuka situs-situs dewasa/berbahaya yang dapat memberikan efek

buruk untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Agar pengguna

Mendungan Hotspot tidak menuliskan IP Address mereka secara manual

maka diperlukan suatu sistem yang otomatis untuk mempermudah

pengguna melakukan koneksi pada Mendungan Hotspot.

Pembagian nomor untuk internet atau biasa disebut dalam dunia

networking adalah IP Address sudah sangat menipis atau sudah hampir

habis Satu IP Address perlu sekali berhubungan dengan IP address

lainnya yang berbeda class atau subnet, maka diperlukanlah suatu

proses system untuk menghubungkan IP Address itu, yaitu routing.

Routing akan membuat sebuah rantai jaringan saling terhubung dan bisa

berkomunikasi dengan baik, dan informasi yang tersedia di satu IP

Address akan didapatkan di IP address yang lainnya. Device atau

perangkat yang digunakan untuk proses routing biasa disebut router.

Mikrotik adalah salah satu vendor baik hardware dan software

yang menyediakan fasilitas untuk  membuat router. Salah  satunya

adalah Mikrotik Router OS, ini adalah Operating system yang khusus

digunakan untuk membuat sebuah router.



3

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang

ada dalam Skripsi ini adalah :

a. Bagaimana mengatur bandwidth menggunakan mikrotik pada

“Mendungan Hotspot” ?

b. Bagaimana memfilter situs-situs dewasa/berbahaya menggunakan

mikrotik pada “Mendungan Hotspot” ?

c. Bagaimana mengontrol lalu lintas jaringan dan menghubungkan

IP Address satu dengan lainnya menggunakan mikrotik pada

“Mendungan Hotspot” ?

d. Bagaimana menerjemahkan nama domain menjadi IP

menggunakan mikrotik pada “Mendungan Hotspot”?

e. Bagaimana membuat autentifikasi user dan password

menggunakan mikrotik pada “Mendungan Hotspot” ?

f. Bagaimana memberikan IP Address secara otomatis

menggunakan mikrotik pada “Mendungan Hotspot” ?

1.3. Batasan Masalah

Di dalam melakukan suatu penelitian di perlukan adanya pembatasan suatu

masalah supaya penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam

pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Maka dalam

penelitian ini dibatasi tidak menjelaskan fitur-fitur mikrotik tetapi hanya

melakukan konfigurasi router mikrotik.
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1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan router

mikrotik di ISP “Mendungan Hotspot” :

a. Mengatur bandwidth menggunakan konfigurasi Management

Bandwidth pada mikrotik.

b. Memfilter situs-situs dewasa/berbahaya menggunakan konfigurasi

Firewall pada mikrotik.

c. Mengontrol lalu lintas jaringan dan menghubungkan IP address

satu dengan yang lainnya menggunakan konfigurasi Routing pada

mikrotik.

d. Menerjemahkan nama domain menjadi IP menggunakan

konfigurasi DNS pada mikrotik.

e. Membuat autentifikasi user dan password menggunakan

konfigurasi Hotspot pada mikrotik.

f. Memberikan IP Address secara otomatis menggunakan

konfigurasi DHCP pada mikrotik.

1.5. Manfaat Penelitian

Setelah melaksanakan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat

antara lain sebagai berikut :

1. Pembaca dapat mengetahui bagaimana cara membangun suatu ISP

“Mendungan Hotspot”.
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2. Pembaca dapat mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan

router mikrotik pada ISP “Mendungan Hotspot”.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran mengenai laporan yang akan dibuat, adapun

sistematika penulisan laporan sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul,

halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman

motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi,

halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan singkatan

dan abstraksi.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab sebagai berikut :

BAB  I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan

sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi :

a. Telaah Penelitian yang berisi tentang hasil – hasil penelitian

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Landasan Teori yang berisi tentang teori yang dijadikan landasan

dalam penelitian dan pengertian program yang digunakan.
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BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian

yang dilakukan untuk pengumpulan data melalui berbagai metode.

Agar sistematis, Bab Metode Penelitian meliputi :

1.7. Waktu dan Tempat Penelitian

1.8. Peralatan Utama dan Pendukung

1.9. Alur Penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran tahapan penelitian dari membangun Internet

Service Provider menggunakan Router Mikrotik sehingga didapat

bukti kuat yang sesuia dengan hipotesis yang dilakukan.

Agar tersusun dengan baik diklarifikasikan ke dalam :

a. Hasil Penelitian

b. Analisa atau Pembahasan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang

telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada

pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian. Sedangkan

saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah

dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang

lingkup penelitian.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar

lampiran.


