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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi pada masa sekarang ini begitu pesat sehingga 

memungkinkan klien untuk menghubungkan komputer melalui jaringan. Jaringan 

komputer cukup berkembang di Indonesia karena internet sudah mulai menjadi 

bagian hidup untuk kalangan menengah. Namun terdapat beberapa materi yang 

seharusnya tidak dikonsumsi oleh semua kalangan dan tidak cocok dengan budaya 

klien, seperti pornografi, judi dan beberapa hal yang bersifat kekerasan, dimana 

peraturan itu sudah tertulis di UUD RI No. 11 tahun 2008, tentang informasi dan 

transaksi elektronik khususnya di BAB II asas dan TUJUAN pada Pasal 3 tentang 

pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik berdasarkan asas 

kepastian hukum, manfaat kehati-hatian, iktikad baik dan kebebasan memilih 

teknologi. 

Salah satu teknologi jaringan komputer yang membantu mengelola koneksi 

ke internet untuk tiap klien adalah proxy server. Selain digunakan sebagai firewall  

proxy server juga dapat diimplementasikan untuk meminimalisir kejahatan di 

internet. Proxy server memiliki banyak manfaat pada pekerjaan yang 

berhubungan dengan koneksi internet terutama bagi administrator jaringan yang 

bertugas mendistribusikan layanan koneksi internet kepada klien yang berada di 

bawah tanggung jawabnya dan mengamankan jaringannya[1]. 

Hingga sekarang banyak metode dan perangkat lunak yang telah dibangun 

dan dikembangkan untuk meminimalisir kejahatan di internet seperti Squid3 dan 

qlproxy. Squid3 berfungsi untuk membangun cache konten web yang sering 
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diakses untuk meningkatkan kecepatan pengiriman konten dan menghemat 

bandwith keseluruhan yang digunakan pada jaringan, sedangkan qlproxy 

melakukan pemfilteran yang meliputi pembacaan indek url serta isi konten yang 

diakses oleh klien. Perangkat lunak tersebut bersifat open source dan mudah 

untuk dipelajari serta diimplementasikan konfigurasinya[2]. 

PT. Indonesian Tobacco merupakan perusahaan tembakau shag yang berdiri 

sejak tahun 1968 di kota Malang dan hingga sampai saat ini telah berkembang 

menjadi salah satu perusahaan penghasil tembakau iris yang berpengaruh dan 

memiliki pasar domestik internasional. Kebutuhan internet pada PT. Indonesian 

Tobacco sangatlah penting, dimana  semua akses media pemasaran dan transfer 

sejumlah barang hampir semuanya dikelola melalui internet, sehingga perusahaan 

memberikan kebijakan dalam penggunaan internet, terkait penggunaan internet 

karyawan yang melebihi batas dan penggunaan internet yang tidak terkelola, yang  

dapat menggangu operasional perusahaan dan mengurangi produktivitas 

karyawan. 

Berdasarkan  studi kasus di atas pengembangan yang akan di 

implementasikan yaitu membangun squid proxy untuk filterisasi konten  web 

sebagai upaya pencegahan data masuk yang tidak di inginkan, untuk 

menghasilkan sistem yang lebih baik. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini: 

1.   Bagaimana mengarahkan koneksi dari klien ke internet jika tidak 

mengandung text yang berupa pornografi, judi dan kekerasan? 

2.   Bagaimana mekanisme pemrosesan text menggunakan qlproxy dan 

mendeteksi konten text yang tidak sesuai dengan  rule? 

3.   Bagaimana membangun proxy server menggunakan qlproxy dan squid3 

untuk meningkatkan keamanan dan kebijakan perusahaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah  

1.   Mengarahkan koneksi dari klien ke internet jika tidak mengandung text 

yang berupa pornografi, judi dan kekerasan 

2.   Mekanisme pemrosesan text menggunakan qlproxy dan mendeteksi 

konten text yang tidak sesuai dengan  rule 

3.   Membangun proxy server menggunakan qlproxy dan squid3 untuk 

meningkatkan keamanan dan 

4.  kebijakan perusahaan 

1.4  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1.  Konfigurasi proxy server menggunakan proxy squid 

2.  Layanan yang diamankan berupa konten text pada website 

3.  Pengembangan ini dilakukan dengan membangun dan menggunakan 

squid3 dan qlproxy 
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1.5 Metodologi 

1. Studi Pustaka  

Dalam melakukan perancangan sistem aplikasi game dibutuhkan beberapa 

literatur. Adapun literatur yang perlu dipelajari mempelajari buku, artikel, 

dan situs yang terkait dengan squid proxy. Mempelajari literatur mengenai 

design tampilan aplikasi yang sifatnya user friendly sehingga mudah 

dikenali oleh user. 

2. Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. Yaitu 

dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap 

ini dapat menggunakan Diagram Flowchart sebagai representasi design 

yang dibuat. 

3. Implementasi Metode 

Pada Bagian ini akan dilakukan pembuatan implementasi squid proxy 

untuk filterisasi konten web. Langkah pertama adalah melakukan instalasi 

ubuntu.. 

4. Pengujian Sistem 

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari squid proxy untuk 

filterisasi konten web.  

5. Pembuatan Laporan 

Kegitan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan 

berjalan sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah 

landasan teori tentang Access Control List / treshold pembatasan, internet, 

keamanan jaringan, Quinto Lab Proxy (qlproxy), konfigurasi squid dan proxy 

server  

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Pada bab ini membahas analisis dan perancangan sistem, analisis sistem 

meliputi arsitektur sistem, penerapan qlproxy, perencanaan IP Address dan 

NAT (Network Address Translator), deskripsi produk, analisis kebutuhan 

fungsional, analisis kebutuhan non fungsional, use case dan use case 

skenario, sedangkan perancangan sistem meliputi activity diagram dan 

sequence diagram  

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, 

hasil pengujian dan pengujian fungsional. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 


