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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini 

sangat pesat,. Salah satu aspek perkembangan teknologi dalam era 

globalisasi ini adalah semakin maraknya penggunaan internet untuk 

memenuhi segala kebutuhan informasi. Hampir semua kalangan 

menggunakan internet dalam kegiatan sehari-hari, termasuk di 

sekolah. Hal ini terbukti dengan maraknya informasi yang up to 

date melalui media informasi modern yaitu internet. Penggunaan 

internet sudah sangat populer dikalangan masyarakat pada 

umumnya. Internet tidak hanya ditemui di kota-kota besar tapi juga 

di pedesaan. Sebagai media informasi yang sangat cepat, internet 

juga sangat membantu dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Sekolah dapat memanfaatkan internet sebagai sumber informasi 

bagi guru dan murid, sebagai media promosi melalui website resmi 

sekolah, pemanfaatan pembelajaran secara online (e-learning), dan 

sebagainya. 

Akan tetapi penggunaan internet juga mempunyai dampak 

negatif bagi para siswa. Banyak ditemukan kasus-kasus yang 

melibatkan siswa dalam kejahatan dalam dunia maya tersebut. 

Misalnya banyak siswa yang melihat informasi yang negatif di 

internet (pornografi) dari siswa SD sampai SMA. Hal ini mungkin 

salah satunya dikarenakan tidak adanya filter pada jaringan yang 

telah dibuat baik itu di sekolah, rumah dan warnet. Untuk itu perlu 

dibangunnya sistem jaringan yang sangat aman dan terproteksi 

sehingga kita tidak perlu khawatir dengan adanya situs-situs yang 

tidak bermoral pada sekolah kita. Dengan dibangun sebuah jaringan 

dengan menggunakan router mikrotik maka kita bisa memblokir, 

memproteksi, mengendalikan, dan memaksimalkan kinerja jaringan 

komputer untuk lebih efisien. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana instalasi mikrotik dalam jaringan? 

2. Bagaimana konfigurasi security network dalam mikrotik? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Perencanaan 

A. Tujuan Umum 

Mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama mengikuti 

perkuliahan dengan membuat suatu sistem keamanan jaringan 

komputer yang bermanfaat bagi sekolah  

B. Tujuan Khusus 

1. Memanfaatkan router mikrotik di Laboratorium Komputer 

SMP Muhammdiyah 8 Batu 

2. Membatasi situs-situs porno agar tidak dapat di akses dari 

Laboratorium Komputer SMP Muhammdiyah 8 Batu. 

C. Manfaat Perencanaan 

Manfaat dari pembuatan router mikrotik untuk keamanan 

jaringan di SMP Muhammadiyah 8 Batu ini adalah : 

1. Untuk masyarakat, khususnya siswa dan guru SMP 

Muhammadiyah 8 Batu agar memberikan keamanan dalam 

mengakses sebuah informasi dari jaringan komputer. 

2. Untuk lembaga Universitas Muhammadiyah Malang, 

khususnya jurusan Teknik Elektro dapat memanfaatkan 

hasil perencanaan untuk keperluan kegiatan pembelajaran 

berikutnya. 

3. Untuk mahasiswa, sebagai media aplikasi nyata atas ilmu 

yang telah diampu selama kuliah dalam memecahkan 

masalah khususnya di bidang teknologi informasi di dunia 

pendidikan. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, maka batasan masalah pada 

penelitian ini adalah :  

1. Instalasi mikrotik 

2. Konfigurasi mikrotik sebagai security network 

 

1.5. Metodologi Pengembangan  

Metodologi yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Pembuatan Desain Jaringan Komputer 

2. Tahap Penyiapan Perangkat Jaringan 

3. Tahap Pembuatan Router Mikrotik 

4. Tahap Konfigurasi Router Mikrotik 

5. Tahap Penyetingan Keamanan Jaringan Komputer 
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1.6. Sistematika Penulisan  

Penulisan laporan tugas akhir ini dibagi menjadi tiga bab, yaitu : 

BAB  I     PENDAHULUAN 

Merupakan pengantar dari seluruh bab berisi Judul 

Tugas Akhir, Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Perencanaan, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan 

BAB  II    DASAR TEORI 

Berisi tentang teori-teori yang menunjang pembuatan 

tugas akhir 

BAB  III  PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI 

Membahas mengenai perencanaan dan implementasi.  

BAB  IV   PENGUJIAN DAN HASIL SISTEM 

Menjelaskan mengenai hasil uji coba alat hasil 

rancangan. 

BAB  V    PENUTUP 

Berisi kesimpulan  yang dapat diambil dari penyelesaian 

Tugas Akhir ini dan saran untuk pengembangan 

selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


