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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Squid adalah sebuah deamon yang digunakan sebagai proxy server dan web 

cache. Squid memiliki banyak jenis penggunaan, mulai dari mempercepat web server 

dengan melakukan caching permintaan yang berulang-ulang, caching DNS, caching 

situs web, dan caching pencarian komputer di dalam jaringan, untuk sekelompok 

komputer yang menggunakan sumber daya jaringan yang sama, hingga pada 

membantu keamanan dengan cara melakukan penyaringan(filter) lalu lintas. 

Meskipun seringnya digunakan untuk protokol HTTP dan FTP, squid juga 

menawarkan dukungan terbatas untuk beberapa protokol lainnya termasuk Transport 

Layer Security (TLS), Secure Socket Layer (SSL), internet ghoper, dan HTTPS. 

Versi squid 3.1 ke atas sudah mendukung protokol IPv6 dan internet content 

adaptation protocol (ICAP). [1] 

Adanya fasilitas internet di lingkungan Pesantren Mahasiswa Firdaus Malang 

untuk memudahkan para santri mahasiswa/i-nya dalam mendapatkan referensi saat 

mengerjakan tugas kuliah mereka dan mengefesinensi waktu, sehingga para santri-

santrinya tidak harus keluar asrama terlebih pada malam hari. Adapun dalam 

pemanfaatan internet itu sendiri sangat bervariatif, dari sekedar chatting, browsing, 

mengirim tugas kuliah melalui e-mail, streaming audio dan video, dan aktifitas 

upload-download tanpa ada pengawasan, pem-filter-an dan memanajemen 

bandwidth, akan menyebabkan pemakaian bandwidth tidak merata dan lambat. 

Adapun permasalahan yang lain yaitu belum adanya penjadwalan akses internet 

sehingga sebagian para santri menggunakannya pada saat proses belajar-mengajar. 

Maka solusi yang tepat untuk permasalah yang ada adalah menerapkan proxy 

server menggunakan squid, freeRADIUS dan Mikrotik. Proxy server bertugas 

menyimpan cache file HTML server lain sehingga dapat menghemat bandwidth 

internet, dengan fungsi caching halaman web yang sering diakses oleh pengguna 
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maka proses akses ke website yang sudah pernah dibuka akan tersimpan dalam cache 

server yang sudah terkonfigurasi pada sistem operasi seperti ubuntu server.  

Ubuntu server merupakan sebuah sistem operasi berbasis linux debian yang 

bersifat gratis atau legal, hal ini sangat bermanfaat dalam mengurangi pengeluaran 

biaya karena mengingat mahalnya suatu operasi sistem orginal lainya, selain dapat 

digunakan untuk cache server, ubuntu juga dapat dikonfigurasi sebagai bandwidth 

limiter dan filtering URL untuk membatasi akses website yang tidak diharapkan tidak 

dapat diakses oleh client, sedangkan dalam pembagian bandwidth menggunakan 

Mikrotik, karena memberikan fasilitas yang dapat mencegah terjadi pengusaan 

bandwidth secara tunggal dan tiap client mendapat bandwidth sesuai dengan 

pengaturan bandwidth yang telah ditentukan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka masalah yang akan 

dibahas adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana merancang dan membangun proxy server menggunakan squid 

di pesantren Mahasiswa Firdaus Malang 

b. Bagaimana memanajemen bandwidth dan melakukakan penjadwalan 

akses internet terhadap pengguna di lingkungan Pesantren Mahasiswa 

Firdaus 

c. Bagaimana mengimplementasikan sistem yang dapat memblokir website 

dengan konten judi kekerasan dan pornografi sertra memaksimalkan fitur-

fitur yang ada di dalam sistem yang di bangun 

1.3. Tujuan Perancangan 

Tujuan dari perancangan adalah: 

a. Merancang dan membangun proxy sever menggunkan squid dan 

mengintegrasikan freeRADIUS dengan Mikrotik di pesantren Mahasiswa 

Firdaus Malang. 
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b. Memanajemen bandwidth dan melakukan penjadwalan akses internet agar 

pemakaian merata dan tidak mengganggu aktifitas belajar mengajar di 

area Pesantren Mahasiswa Firdaus. 

c. Mengimplementasikan sistem yang dapat meblokir website yang berkaitan 

dengan perjudian, dan pornogrofi serta memaksimalkan fitur-fitur lain 

yang ada di dalam sistem untuk memaksimalkan penggunaan jaringan 

internet terhadap user. 

1.4. Batasan masalah 

Untuk memfokuskan bahasan maka batasan masalah dalam penulisan ini 

seperti berikut: 

a. Sistem operasi menggunakan linux 15.10 LTS 

b. Pemblokiran hanya yang mengandung perjudian, dan pornografi  

c. Objek penilitian hanya di lingkungan Pesantren Mahasiswa Firdaus 

d. Proxy server menggunakan squid stable 3.5.20 

e. Penjadwalan akses menggunakan Mikrotik RB 750 

f. Implementasi menggunakan IP version 4(IP4) dan hanya menggunakan 

jaringan nirkabel/wireless 

1.5. Metodologi 

Pembuatan skripsi terbagi menjadi beberapa tahapan, adapun tahapannya 

sebagai berikut: 

a. Studi Literatur 

Penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini adalah: 

a) Penelitian yang dilakukan Denis Tri Priyono (Denis Tri priyono, 

Bambang Eka Purnama, Sukadi, juli 2013) yang membahas tentang 

Pembangunan server proxy squid Menggunkan ubuntu server 11.10 

pada Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan PGRI Pacitan. [2] 

b) Penelitian yang dilakukan oleh Adhi Cahyo Utomo (Adhi Cahyo 

Utomo) yang membahas tentang Manajemen jaringan komputer pada 

warung internet Izhaqu Karanggede, Boyolali. [3] 
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c) Penelitian yang dilakukan oleh Simamora (Simamora, Niana 

Hendrarini, Erika Lya Umi Sitepu, 2011) yang membahas tentang 

Metode access control list (ACL) sebagai solusi alternatif seleksi 

permintaan layanan data pada koneksi internet. [4] 

Dari jurnal tersebut sebagai studi literatur dan penelusuran imiah diatas, 

yang dikerjakan sebagai kontribusi penulisan skripsi ini adalah: 

Dalam penelitian ini, telah banyak membaca tentang squid proxy, 

manajemen bandwidth, access control list, dan filtering yang akan 

diimplementesikan dalam jaringan wireless di area Pesantren Mahasiswa 

Firdaus Malang.   

b. Analiasa dan Perancangan Sistem 

a) Analisa Pemasalahan 

Pemanfaatan squid, freeRADIUS dan Mikrotik sebagai salah satu 

solusi alternatif keamanan dalam akses sebuah jaringan pada suatu 

lembaga atau institusi. Pemodelan ini menggunakan pemodelan jaringan 

untuk mensimulasikan sistem filtering MAC address, IP address, 

penjadwalan, web cache dan pemblokiran beberapa situs, pemerataan atas 

bandwidth. sebuah proxy server di dalamnya akan di-install sebuah tool 

squid proxy server yang terdiri dari satu komputer. serta beberapa 

komputer dan smartphone sebagai client.  

b) Alat dan bahan penelitian 

c. Implementasi sistem 

Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan 

waktu karena sistem ini memerlukan banyak pengujian, mulai dari kestabilan 

sistem itu sendiri hingga proses uji pemblokiran situs-situs yang diakses oleh 

users, penambahan situs yang di blokir dan pemanfaatan fitur-fitur squid.   

d. Uji coba dan evaluasi sistem 

1.6. Sistematika penulisan 

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis membuat sistematika yang terdiri dari V 

bab pokok bahasan yaitu: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Penelitian, Perumusan 

Masalah serta Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Metodologi Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini akan menjelaskan tentang teori-teori pendukung yang nantinya digunakan 

dalam perancangan proxy server, dasar-dasar jaringan komputer, teknologi wireless, 

squid proxy, freeRADIUS dan mikrotk. 

BAB III ANALISA DAN RANCANGAN BAGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang tinjauan umum instansi, meliputi visi dan misi, struktur 

organisasi dan menjelaskan tentang identifikasi masalah yang ada dan analisis 

perancangan jaringan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada Pesantren 

Mahasiswa/-i Firdaus Malang. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Implementasi, Pengujian sistem dan Analisis 

mengenai hasil pengujian sistem, antara lain pengujian hak akses, menajemen 

bandwidth, web cache, dan filtering konten. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini penulis menguraikan beberapa kesimpulan dari pembahasan masalah dari 

bab-bab sebelumnya serta memberikan saran yang bermanfaat untuk pengembangan 

sistem baru yang akan datang. 

 


