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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi seperti dengan 

adanya dunia internet akan dapat meringankan dan mempermudah tugas manusia 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pada suatu instansi atau perusahaan 

kebutuhan adanya internet sangat dibutuhkan karena sangat banyak fasilitas yang 

disediakan didalamnya, meskipun fasilitas tersebut ada yang produktif dan ada 

juga yang tidak produktif.  

Pada sebuah instansi ataupun perusahaan yang memiliki sejumlah 

karyawan pemanfaaatan internet harus secara optimal dan sesuai kebutuhan. 

Karena pemakaian internet yang relatif mahal maka pemakaian internet perlu 

diperhitungkan. Banyak karyawan yang menyalahgunakan pemakaian internet 

pada jam-jam kantor untuk kebutuhan yang tidak baik dan benar. 

Pada penelitian ini mencoba membangun software aplikasi monitoring log 

internet client pada Proxy Server Squid yang dapat melihat atau memantau 

perilaku suatu user dalam pemakaian internet yang disajikan dalam bentuk 

website agar dapat mengetahui suatu informasi dan lebih mudah dimengerti. 

Dengan adanya software aplikasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

pemakaian internet secara optimal dengan baik dan benar. 

 



 
 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Penelitian difokuskan pada bagaimana membangun software aplikasi 

monitoring  log internet client pada Proxy Server Squid dengan system operasi 

Linux Ubuntu. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari berbagai gambaran di atas, keseluruhan masalah dalam penelitian 

ilmiah ini dirumuskan pada ” Bagaimana membangun software aplikasi 

monitoring log internet client pada Proxy Server Squid dengan system operasi 

Linux Ubuntu ”. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah membangun 

software aplikasi monitoring log internet client pada Proxy Server Squid meliputi: 

a. Operasi sistem mengunakan Linux Ubuntu 

b. Proxy server mengunakan Squid 

c. Web server mengunakan Apache 

d. Database server mengunakan Mysql server. 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat 

1.5.1 Tujuan 

Dari berbagai macam masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian 

ini dibuat dengan tujuan untuk membangun software aplikasi monitoring log 

internet client pada Proxy Server Squid yang disajikan dalam bentuk website. 



 
 

 

1.5.2 Manfaat 

Manfaat penelitian ini adalah : 

a. Memberikan informasi untuk melihat atau memantau perilaku suatu 

user dalam pemakaian internet 

b. Memberikan kemudahan dalam mengakses informasi pada proxy 

server squid dengan adanya software aplikasi monitoring log internet 

client yang disajikan dalam bentuk website. 

 

1. 6 Metodologi Penelitian 

Metodologi yang dilakukan dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

 Untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, 

maka dilakukan:  

1. Studi Literatur, yaitu mempelajari teori- teori tentang jaringan di linux, 

proxy server dan web server yang semuanya didapatkan dari buku- 

buku dan internet 

2. Studi Lapangan, yaitu dengan mengkonfigurasikan proxy server, web 

server dan database server serta bahasa pemrograman php untuk 

pembuatan software aplikasi tersebut. 

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem 

 Pada metode ini mengunakan model waterfall. Model ini merupakan 

model yang banyak dipakai oleh para pengembang software. Ada lima tahapan 

pada model waterfall, yaitu : 



 
 

 

1. Requirement Analysis, seluruh kebutuhan software harus bisa 

didapatkan dalam fase ini, termasuk didalamnya kegunaan software 

yang diharapkan pengguna dan batasan software. Informasi ini biasanya 

dapat diperoleh melalui wawancara, survey atau diskusi. Informasi 

tersebut dianalisis untuk mendapatkan dokumentasi kebutuhan 

pengguna untuk digunakan pada tahap selanjutnya. 

2. System Design, tahap ini dilakukan sebelum melakukan coding. Tahap 

ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang seharusnya 

dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Tahap ini membantu dalam 

menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem serta 

mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 

3. Implementation, dalam tahap ini dilakukan pemrograman. Pembuatan 

software dipecah menjadi modul- modul kecil yang nantinya akan 

digabungkan dalam tahap berikutnya. Selain itu dalam tahap ini juga 

dilakukan pemeriksaaan terhadap modul yang dibuat, apakah sudah 

memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. 

4. Integration and Testing, di tahap ini dilakukan penggabungan modul-

modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah software yang dibuat telah sesuai dengan 

desainnya dan masih terdapat kesalahan atau tidak. 

5. Operation and Maintenance, ini merupakan tahap terakhir dalam 

model waterfall. Software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan 

pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki  kesalahan 

yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan 



 
 

 

implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai 

kebutuhan baru. 

 

1. 7 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah memahami pembahasan ini dibagi menjadi lima bab 

dari hal yang bersifat umum sampai spesifik. 

Sistematika bahasan yang disusun adalah sebagai berikut : 

 BAB  I    PENDAHULUAN. Meliputi hal-hal umum yang membahas 

mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika bahasan 

 BAB  II  LANDASAN TEORI. Dalam bab ini menguraikan tentang 

beberapa teori yang digunakan untuk memecahkan masalah dan berbagai 

macam istilah yang terkait dengan produk penelitian 

 BAB   III   ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH. Dalam bab 

ini terdiri dari analisis masalah dan pemecahan masalahnya 

 BAB  IV   HASIL DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisi tentang hasil 

dan kinerja aplikasi  yang telah dibangun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 BAB V PENUTUP. Berisi tentang kesimpulan dari seluruh materi yang 

disajikan dan saran-saran yang bermanfaat bagi pengembangan sistem 

berikutnya. 


