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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1       Latar Belakang Masalah 

Dalam era teknologi seperti sekarang ini banyak sekali informasi yang dibutuhkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Informasi tidak bisa bergerak sendiri, melainkan 

memlalui media-media tertentu yang akan menjadi perantara satu dengan yang lain, 

salah satunya ialah melalui media elektronik seperti jaringan internet. 

Suatu informasi terdiri dari informasi yang penting (private) maupun umum 

(public). Namun, dalam permasalahan ini, bagaimana cara untuk menangani suatu 

informasi yang diperuntukkan untuk diri sendiri dan meminimalisir dari pencurian 

atau manipulasi pada informasi yang tersimpan 

Jika dahulu penyimpanan data dengan penyimpanan berkas-berkas dimana 

disimpan di suatu tempat, maka dalam era ini, penyimpanan data sudah berubah 

menjadi penyimpanan data digital dimana server menjadi tempat bermuaranya 

informasi-informasi. 

Penanganan data pribadi haruslah sangat pribadi. Saat ini banyak muncul file 

hosting yang menyediakan tempat untuk masyarakat umum menyimpan data 

pribadinya dalam internet, juga system cloud dimana user hanya terhubung dengan 

internet maka user dapat mengakses data pribadinya. Data pribadi juga tidak hanya di 

backup melalui cloud juga dengan backup hardisk external maupun internal. 

Dalam penanganan jaringan pribadi, perlu diperhatikan tentang perancangan 

routing yang paling utama dalam perancangan jaringan wide area network seperti 

kasus pada awal april dimana dimuat dalam berita www.jpnn.com (05 April 2014) 

dalam kasus down pada jaringan indosat yang disebabkan human error. Berikut 

kutipan berita tersebut. 
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Kejadian yang terjadi di Indosat  merupakan human error dan bukan hal yang 

disengaja serta tidak ada hubungannya dengan ulah teroris atau pihak asing. Ini murni 

karena human error,” kata Irvan melalui siaran persnya, Jumat, 4 April 2014. Artinya, 

kemungkinan kesalahan routing bisa saja terjadi. Namun ditegaskannya, Indosat yang 

tergabung di dalam APJII, tidak melakukan pembajakan seperti yang dituding laporan 

BGP. “Itu bukan karena disengaja. Juga tidak ada hubungannya dengan ulah teroris 

atau pihak asing tapi murni karena human error,” kata Irvan.  

Maka dari itu, dalam masalah penyimpanan tersebut cara lainya yang bisa 

membantu penjagaan privasi adalah dengan merancang jaringan sendiri untuk di 

hubungkan ke server sendiri (private server) agar dapat diperluas dalam sebuah 

perusahaan atau instansi dan dapat diketahui jalur routing yang sedang berlangsung. 

1.2       Rumusan Masalah 

Perumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut adalah:  

1. Seringnya terjadi kesalahan pada implementasi jaringan komputer dimana 

jaringan tersebut mengalami kesalahan pada rancangan jaringan. 

2. Adanya kasus pencurian data yang disimpan pada tempat penyimpanan 

terpusat (cloud computing) dimana sangat beresiko untuk data yang benar-

benar memiliki privasi tinggi. 

3. Bagaimana cara membuat fasilitas penyimpanan pribadi dengan rancangan 

sendiri agar lebih terorganisir dengan baik dan memudahkan dalam tahap 

pengembangan selanjutnya. 

 

1.3       Batasan masalah 

Pembatasan  suatu  masalah  digunakan  untuk  menghindari  adanya  penyimpangan  

maupun pelebaran pokok  masalah  supaya  penelitian   tersebut  lebih terarah dan 

memudahkan  dalam  pembahasan  sehingga  tujuan   penelitian   akan  tercapai.  

Beberapa  batasan  masalah  dalam   penelitian   ini   adalah  sebagai  berikut: 
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1. Fisik scoop area yang dirancang ialah dalam satu Negara, namun berbeda 

pulau. 

2. Logic Area yang dirancang ialah local area dengan menggunakan satu 

jaringan terpusat dan wide area dengan menggunakan private service. 

3. Medium yang digunakan adalah  fiber optic dan kabel 

4. Tipe jalur yang digunakan melalui kabel (wired)  

5. Penggunaan routing dalam satu Autonomous System number 

6. Service yang dilayani ialah FTP untuk penyimpanan data dan HTTP untuk 

penyajian data, SMTP untuk pengiriman e-mail. 

7. Prakiraan jumlah node yang disediakan ialah 100 node atau lebih. 

8. Cakupan wilayah meliputi Negara Indonesia 

9. Simulasi perancangan menggunakan software packet tracer 

 

1.4       Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini  adalah:   

1. Untuk merancang  sebuah  jaringan wide area network yang terintegrasi 

dengan baik dan disimulasikan dengan menggunakan software packet 

tracer demi mengurangi kesalahan rancangan pada saat 

mengimplementasikanya. 

2. Menyusun sebuah dokumentasi perancangan jaringan agar lebih mudah 

apabila terjadi sebuah pengembangan jaringanya. 

 

1.5      Manfaat Penelitian 

Manfaat  yang  diperoleh  dari  penelitian ini adalah : 

1) Bagi  Umum 

Manfaat  yang  didapat bagi umum adalah  rancangan jaringan  ini dapat 

menjadi suatu hal yang baru dalam perancangan private server dan dapat 

di implementasikan secara baik. 

2) Bagi Mahasiswa 

Manfaat  yang  didapat   bagi  mahasiswa adalah rancangan jaringan ini 

dapat membantu saat pembuatan rancangan jaringan server data pribadi. 
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3) Bagi  Peneliti 

Manfaat  yang  diperoleh  bagi  peneliti  yaitu  dapat  lebih  memahami  

sistem  jaringan yang sedang dikembangkan. 

 

1.6       Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini maka 

perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik: 

 BAB  I   PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, 

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

penulisan.  

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, perancangan, 

dan pembuatan sistem. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan metode penelitian yang dilakukan 

dalam perancangan dan simulasi. 

 BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari analisis, 

desain, hasil testing, dan simulasi. 

 BAB V PENUTUP  

Berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 

 


