
26 

BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas yang berkaitan dengan analisa dan perancangan 

sistem, adapun analisa sistem meliputi arsitektur sistem, penerapan proxy server 

(Squid dan RADIUS), penerapan Mikrotik, perencanaan IP address dan NAT 

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

analisis kebutuhan non fungsional, dan flowcart konfigurasi serta alur perancangan 

sistem. 

1.1. Analisis Sistem 

3.1.1. Sejarah intansi 

Pesantren Mahasiswa FIRDAUS pertama kali didirikan di Jalan Gajayana No. 

20 Malang. Didirikan pada tanggal 7 februari 1989 bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 

1409 H. dalam perkembangannya pesantren ini dipindahkan lokasinya, kemudian 

berkedudukan secara tetap di jalan Mertojoyo Selatan Blok B/10 Merjosari Malang 

sehingga sekarang. Kebutuhan terhadap internet di Pesantren Mahasiswa/I Firdaus 

Malang, karena banyaknya para santri dan santriwati yang sering keluar pada malam 

hari untuk mencari refrensi-refrensi dalam mengerjakan tugas mereka, oleh 

karenanya kebutuhan terhadap interet bagi santri dan santriwati pesma Firdaus 

Malang sangat mendesak, untuk meminimalisir keluarnya para santri dan santriwati 

pada malam hari, di lain sisi ketika internet sudah tersedia di asrama putra maupun 

putri, akan tetapi memunculkan berbagai malasah baru, diantaranya, tidak adanya 

kontrol pasti dari intansi maslah penggunaannya, baik dari segi waktu, kapan harus 

menggunakan internet yang mengakibatkan sebagaian santri dan santri wati 

menggunakan fasilitas internet sampai melapaui batas, dari segi manajemen 

bandwidth, belum adanya pemanejeman bandwaidth mengakibatkan penguasan 

bandwidth terhadap satu user, sehingga menggangu pengguna yang lainnya. 

Untuk mengebalikan fungsi awal keberadaan internet di lingkungan Pesma 

Firdas Malang, maka akan dibangun sebuah jaringan yang termenejemen baik dari 
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segi waktu pamakaiannya dan dari segi pembagian bandwidth-nya, adapaun untuk 

pemblokiran beberapa situs yang kurang sopan, bertujuan untuk melindungi 

pengguna jasa internet di area Pesma Firdaus Malang dari hal-hal yang negatif. Data 

yang perlu diblokir di Pesantren Mahasiswa/I Firdaus Malang adalah yang berbau 

pornografi, Sara, dan perjudian. 

3.1.2. Analisa Topologi Jaringan pesantren Mahasiswa Firdaus 

Berdasarkan observasi jaringan internet di area Pesantren Mahasiswa/I 

Firdaus Malang, terdapat kesipulan yang berupa topologi jaringan yang ada di area 

Pesantren Mahasiswa/I Firdaus Malang, pada gambar 3.1 hasil dari observasi 

lapangan. 

 

   Gambar.3.1. Topologi awal jaringan internet di Pesantren Mahasiswa Firdaus Malang 
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Adapun Desain jaringan yang di terapkan di pesantren Mahasiswa Firdaus 

menggunakan Model topologi star, dimana setiapa user bisa saling berkomunikasi 

satu sama lain, atau yang lebih dikenal dengan topologi insfratuktur. adapun IP 

address yang di dapat user dari topologi di atas, mulai dari 192.168.1.4 sampai 

dengan 192.168.1.100 dengan mode DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

adapun IP address 192.168.1.2 dan 192.168.1.3 IP yang di dapat oleh masing-masing 

access point yang di setting secara statis, dan masing access point akan menjadi 

DHCP server yang bertujuan melakukan pembagian IP address secara otomatis. 

3.1.3. Permasalahan 

Belum adanya sistem untuk menajamen bandwidth pada di jaringan Pesantren 

Mahasiswa Firdaus banyak menimbulkan komentar dari pengguna, baik dikernakan 

banyaknya aktivitas download, video streaming, serta domain-domain yang 

membutuhkan bandwidth yang lumayan banyak sehingga berdampak terhadapa user 

yang lain. Adapun permasalahan lain yang muncul belum adanya peraturan dalam 

meggunaan internet, terlebih pada waktu ngaji, karna akan berdampak terhadap 

kurang fokusnya peserta didik dalam proses belajat mengajar. Adapun masalah yang 

ada jika di uraikan sebagai berikut: 

 Belum adanya manajamen bandwidth pada jaringan internet 

 Belum adanya aturan waktu penggunaan internet 

 Belum adanya filtering content pada jaringan internet 

 Belum menggunakan roaming antar dua cell access point 

 Belum adanya manajemen user pada jaringan di Pesantren Mahasiswa Firdaus 

3.1.4. Analisa Permasalahan 

Masalah pada jaringan komputer tidak selalu terkait mengenai 

troubleshooting yang disebabkan oleh rusaknya perangkat, rusaknya media tranmisi, 

dan kesalahan konfigurasi saja. Untuk meningkatkan pelayanan pada user, perlu 

pembenahan dalam hal manajemen bandwidth, agar setiap user mendapatkan hak 
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yang sama dalam penggunaan internet. Untuk memaksimalkan kemapuan roaming 

antar access point agar user tidak kehilangan koneksi, walupun user berpindah-

pindah, selama radius gelombang bisa mengcover posisi perangkat dari user. 

Menggunakan fasilitas WDS (wireless distribution system) memungkinkan 

kemampuan roaming, sebagaimana yang sudah dibahas di atas. Untuk 

memaksimalkan ke amanan user maka sudah saatnya diadakannya manajemen user 

pada jaringan di Pesantren Mahasiswa Firdaus Malang untuk kepentingan user itu 

sendiri. Supaya user tidak membuka situs atau domain yang kurang sopan, bahkan 

terlarang perlu adanya whiting list agar user tidak bisa mebuka situs atau domain 

tersebut keculai domain-domain yang sudah disepakati oleh semua user. 

3.1.5. Pemecahan Masalah 

Setelah menganalisis dari permasalahan yang ada, maka perangkat lunak yang 

bersifat free dan open sourse merupakan solusi alternative yang paling tepat untuk 

menyelesaikan masalah yang terjadi di Pesantren Mahasiswa Firdaus Malang. 

Program open sourse banyak yang geratis dan juga bisa di modifikasi tanpa beban 

moral terhadap isu pembajakan. Meskipun penggunaannya sulit bagi beberapa 

kalangan, namun ini merupakan solusi yang paling baik jika sebuah intansi tidak mau 

mengeluarkan uang lebih banyak untuk penyedian infrastruktur tersebut. Adapun 

perngankat yang akan digunakan akan berjalan diatas sistem operasi yang gratis, 

yaitu linux. Untuk permasalahan menajemen bandwidth dan filtering content 

menggunakan proxy squid (cache) miktrotik yang mana software yang ada di 

dalamnya bisa di-upgrade dengan gratis.  

3.2. Perancangan sistem 

Pada Gambar 3.2 dijelaskan bahwa, komputer client berfungsi untuk 

mengirim dan menerima request situs, akan tetapi sebelum client bisa mengakses 

untuk melakukan request, client akan melakukan peroses login terlebih dahulu, 

request client akan di filter melalui rule yang sudah di tetapkan di Mikrotik, ketika 

suatu permintan request tersebut telah melakukan proses filtering, baru request 
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tersebut akan diproses. Adapun rule yang dibuat pada Mikrotik memanfaatkan fitur 

regex header dan meta layer 7. Proxy server berfungsi untuk media cache yang  

 

Gambar.3.2. Perancangan Sistem 

terdapat pada squid, adapun database pengguna terdapat pada RADIUS. Penjelasan 

terperinci topologi perancangan sistem sebagai berikut: 

1. Topologi yang digunakan adalah topologi star, dimana terdapat access point 

sebagai konsentator bagi perangkat-perangkat yang terhubung dengan access 

point 

2. Modem ADSL sebagai gateway internet dengan alamat IP kelas C 

192.168.1.1 yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan local dengan 

internet 
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3. Mikrotik berfungsi sebagai hospot gateway, bandwidth management, dan 

filtering content. Pada Mikrotik terdapat memiliki 3 buah port, dimana port 1 

dengan alamat IP 192.168.1.2 digunakan untuk menghubungkan Mikrotik 

dengan modem internet, dan port 2 dengan alamat IP 192.168.2.1 digunakan 

untuk menghubungkan Mikrotik dengan proxy server (squid proxy dan 

freeRADIUS), adapun port 3 dengan alamat IP 192.168.3.1 digunakan untuk 

jaringan lokal, yang akan di hubungkan ke access point  

4. Proxy server berfungsi untuk media caching dan manajemen database user 

freeRADIUS, adapun media caching akan di proses oleh squid setelah client 

melakukan login dan request dan di respon oleh web server tujuan, sedangkan 

data base yang terdapat pada freeRADIUS berfungsi untuk mencocokkan data 

user ketika melakukan poroses Authentication, adapun alamat IP yang di 

pakai yaitu, IP kelas C 192.168.2.2, agar bisa terhubung dengan Mikrotik, 

yang mempunyai alamat IP 192.168.2.1 dan berfungsi sebagai router 

jaringan. 

5. Access point berfungsi menghubungkan jaringan local setiap client dengan 

Mikrotik agar dapat melakukan request ke jaringan public, adapun IP yang 

digunakan client yaitu, dari 192.168.3 sampai 192.168.3.61 adapun 

pembatasan dengan 60 IP address dikarnakan kebutuhan yang Memang 

memerlukan sedikit IP, dan memudahkan dalam pembuatan aturan-aturan di 

Mikrotik, maka network yang di pakai menggunakan 192.168.3.0/26 dengan 

netmaks 255.255.255.192 

6. Semua perangkat yang terhubung pada jaringan menggunakan kabel UTP 

(unshielded twisted pair) untuk modem, Mikrotik dan proxy sever, adapun 

untuk jaringan local bagi client menggunakan media jaringan wireless. 

Sedangkan komunikas antara access point 1 dan 2 mengungakan WDS 

(wireless distribution system) dikarnakan tidak lagi menggunakan media 

kabel, lebih mudah dan murah 
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Berikut adalah langkah-langkah konfigurasi Mikrotik, freeRADIUS, dan squid 
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setelah proses install freeRADIUS dilanjutkan dengan konfigurasi 

freeRADIUS dan sql untuk database user 

 Install dan konfigurasi freeRADIUS dan MySQL 

 mysql-server 

 mysql-client 

 freeradius-mysql 

 freeradius-utils 

 freeradius-common 

[gunakan super user root untuk proses instalasi] 

apt get-get install mysql-server mysql-client freeradius 

freeradius-mysql freeradius-tils freeradius-common 

konfigurasi MySQL  

a. membuat database 

my sql –u root –p 

create database radius; 

b. Import file skema database freeRADIUS ke database RADIUS 

mysql –u root –p radius < 

/ect/freeradius/sql/mysql/schema.sql 

c. Insert username dan password ke table radcheck 

mysql –u root –p 

use radius; 

insert into radcheck (username,attribute,value) 

value(“ridwan”,”password”,”ridwan”); 

konfigurasi freeRADIUS 
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a. Edit file sql.conf 

nano /etc/freeradius/sql.conf 

b. Edit file default 

Nano /etc/freeradius/sites-enabled/default 

c. Edit file radius.conf 

Nano /etc/freeradius/radius.conf 

d. Edit file client.conf 

Nano /etc/freeradius 

c. Install dan konfigurasi squid 

Befungsi untuk cache atau bisa juga sebagai load balancer agar meringankan 

kerja dari web server. Karna isi halaman dari web tersebut telah di-chace pada 

proxy adapun IP yang di pakai adalah IP kelas C 192.168.100.2 untuk 

menghubungkan ke Mikrotik 

Install tool pendukung squid 

apt-get install openssl -y 

apt-get install libssl-dev –y 

apt-get install devscripts -y 

Install squid 

[gunakan super user root untuk proses instalasi] 

wget http://www.squid-cache.org/Versions/v3/3.5/squid-

3.5.12.tar.gz 

tar zxvf squid-3.5.12.tar.gz 

cd squid-3.5.12 

./configure --prefix=/usr --bindir=/usr/bin --

sbindir=/usr/sbin --libexecdir=/usr/lib/squid --

http://www.squid-cache.org/Versions/v3/3.5/squid-3.5.12.tar.gz
http://www.squid-cache.org/Versions/v3/3.5/squid-3.5.12.tar.gz
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sysconfdir=/etc/squid --localstatedir=/var --

libdir=/usr/lib --with-default-user=proxy --with-

logdir=/var/log/squid --with-pidfile=/var/run/squid.pid -

-enable-ssl-crtd --with-openssl --enable-linux-netfilter 

make && make install 

membuat folder untuk menyimpan file sertifikat 

mkdir /etc/squid/ssl_cert 

membuat sertifikat menggunakan openssl 

openssl req -new -newkey rsa:2048 -days 3652 -nodes -x509 

-keyout /etc/squid/ssl_cert/myCA.pem -out 

/etc/squid/ssl_cert/myCA.pem 

openssl x509 -in /etc/squid/ssl_cert/myCA.pem -outform 

DER -out /etc/squid/ssl_cert/myCA.der 

mengaktifkan ssl database 
/usr/lib/squid/ssl_crtd -c -s /var/lib/ssl_db 

Memberikan permission pada file yang ada pada folder ssl_db 
chown -R proxy:proxy /var/lib/ssl_db/ 

Konfigurasi squid 

a. Konfigurasi squid 

nano /etc/squid/squid.conf 

b. Memberikan permission pada beberapa file 

chown -R proxy:proxy /var/log/squid 

chown -R proxy:proxy /cache 

chmod 777 /cache 

c. Membuat directory cache 

squid -z 
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d. Konfigurasi Ip router Mikrotik, freeRADIUS, Squid, dan Access point 

IP yang dipakai dalam pengerjaan sistem yaitu, menggunakan IP kelas C, 

adapun router Mikrotik mempunya 3 IP, yang masing-masing dibagi menjadi 

3 port, port yang Pertama IP 192.168.1.2 untuk jaringan ke modem ADSL, 

port 2 dengan IP 192.168.2.1 untuk jaringan lokal yang tersabung dengan 

proxy server, adapun port 3 192.168.1.3 untuk jaringan lokal yang 

tersambung dengan access point. Sedangkan IP untuk freeRADIUS dan squid 

(proxy server) menggunakan IP 192.168.100.2 dengan IP untuk gateway 

192.168.100.1 agar bisa tersambung dengan router Mikrotik. Untuk IP access 

point menggunkan IP 192.168.3.2 agar bisa terhubung dengan router Mikrotik  

3.3. Penerapan IP address dan NAT (Network Address Translator) 

 Untuk mempermudah proses pembagian, IP address dikelompokkan dalam 

kelas-kelas. Dasar pertimbangan pembagian IP address ke dalam kelas-kelas adalah 

untuk memudahkan pendistribusian pendaftaran IP address. Pada penelitian ini 

menggunakan IP kelas C. 

 IP modem yang digunakan klien adalah 192.168.1.1 yang akan berfungsi 

sebagai jembatan dari jaringan lokal ke jaringan public, yang tersambung dengan 

Mikrotik, adapun Mikrotik menggunakan IP 192.168.1.2 dengan gateway 

192.168.1.1, dan IP 192.168.2.1 dan 192.168.2.2 dipakai untuk jaringan lokal antara 

Mikrotik dan proxy server, sedangkan IP 192.168.3.1 dan 192.168.3.2 di pakai untuk 

Mikrotik dengan access point, adapun untuk client akan mendapatkan IP dinamis 

mulai dari 192.168.3.3 sampai 192.168.3.60, selain itu di berikan NAT (Network 

Address Translator) degan tujuan memungkinkannya suatu IP address atau koneksi 

internet di sharing ke IP address lain.   

3.4. Deskripsi Produk 

Kebutuhan akan internet pada Pesantren Mahasiswa Firdaus Malang 

sangatlah penting, karna dapat menunjang efesiensi waktu santri dan santriwati dalam 

pengerjaan tugas pesantren yang diberikan pengajar (Ustadz/ustadzah) atau tugas-
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tugas dari kampus. Akan tetapi dalam penerapannya banyak dari peserta didik yang 

memanfaatkan internet bukan pada waktu yang tepat, sehingga dapat mengganggu 

aktivitas-aktivitas yang lain di lingkungan pesantren mahasiswa Firdaus Malang, 

maka perlu adanya kebijakan dari intansi dalam penggunaan internet itu sendiri, dari 

tidak adanya batas penggunaan pemakaian, sampai belum adanya batasan limit per-

user, dan kadang terkesan penguasaan bandwidth internet ketika user mendownload 

menggunakan IDM (Internet Dowload Manager). 

Ketika user ingin terkoneksi dengan internet, user terlebih dahulu malakukan 

proses login, untuk mendapatkan hak akses penggunaan fasilitas tersebut, setelah 

melakukan proses login, user akan melakukan request link yang akan di teruskan ke 

Mikrotik, yang bertujuan untuk pemiraksaan link yang request, apakah resquest dari 

user tersebuat melanggar rule yang telah dibuat di awal pembangunan sistem, jika ada 

maka request user akan menapilkan situs warming, jika tidak maka request dai user 

akan di teruskan ke modem, untuk mendapatkan request yang dituju tadi, pada tahap 

user mendapatkan request, proxy server (squid) akan melakukan proses caching, 

yang bertujuan untuk menyimpan obyek-obyek yang merupakan permintaan dari para 

pengguna yang didapat dari internet. 

Ketika suatu request diminta berulang-ulang oleh satu user ataupun user yang 

lainnya, maka disinilah fungsi cache berperan besar bagi user, proxy server akan 

memberikan request tersebut tanpa harus kejaringan publik, dalam hal ini yang di 

perlukan hanya jaringan lokal, karna request tersubut sudah tersimpan di proxy 

server, yang berfungsi sebagai media caching. 

3.5. Analisis kebutuhan fungsional 

Analisis kebtuhan fungsional menggambarkan proses kegiatan yang akan di 

terapkan dalam sebuah sistem dan menjelaskan kebutuhan yang diperlukan sistem 

agar sistem dapat berjalan dengan baik, serta sesuai dengan kebutuhan (Munawar, 

2005). Dalam melakukan analisis alur menggunakan folwcart agar memudahkan 

dalam pembacaan alur dari rancangan sistem dengan menyediakan fasilitas sebagai 

berikut: 
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1. Menyajikan akses internet yang di perbolehkan. 

2. Menyadiakan sistem Authentication untuk menajemen user. 

3. Membantu Lembaga pendidikan Pesantren Mahasiswa Firdaus Malang 

untuk menyaring situs yang tidak boleh diakses sehingga para pengguna 

fasilitas dapat fokus. 

4. Meyediakan fasilitas cache yang terdapa di proxy server untuk pengguna. 

3.6. Analisis kebutuhan non funsional 

 Analisis kebutuhan non fungsional menggambarkan kebutuhan perangkat 

lunak, analisis dan kebutuhan perangkat keras, serta analisis kebutuhan user yang 

harus di penuhi dalam perancangan perangkat lunak atau aplikasi yang akan di 

bangun. Perancangan digunakan dalam sebuah sistem berisi perintah-perintah yang 

diberikan kepada perangkat keras agar bisa saling berinteraksi diantara keduanya.  

 Berikut adalah tabel kebutuhan perangkat lunak, perangkat keras, dan client. 

Tabel.3.2. Perangkat Keras 

No Perangkat Keras Proxy Server Client 

1 Motherboard intel Intel 

2 Processor Intel Core I5-5200U Intel Core I3-4200U 

3 RAM DRR RAM 4 GB DDR RAM 2 GB 

4 Hard Disk Thosiba 40 GB 100 GB – 500 GB 

5 Monitor Generic PnP Monitor Generic PnP Monitor 

  

Tabel.3.1. Perangkat lunak 

NO Perangkat Lunak Proxy Server Client 

1 Sistem Operasi Linux LTS 14.10 LTS Any Platform 

2 Aplikasi Squid, RADIUS Modern Browser  

3 Editor Gedit Word, Notepad 
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Analisis kebutuhan user juga sangat dibutuhkan dalam penggunaan aplikasi ini. 

Adapun spesifikasi user yang dibutuhkan: 

1. User mengerti dalam pengoprasikan komputer bersistem operasi linux ubuntu 

yang sudah terpasang freeRADIUS dan squid yang berfungsi sebagai proxy server. 

2. Memiliki Semua perangkat yang mendukung terjadinya komunikasi, melalui 

jaringan wireless 

3.7. Flowcart Sknario alur sistem 

 

Gambar.3.4. Flowchart alur sistem 
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Keteranga dari gambar: 

1. Ketika pertamakali membuka browser dan terkoneksi dengan internet, maka 

sistem secara automatis akan men-direct ke ip 192.168.3.2 atau ke url login.net 

2. User akan melakukan proses login dengan memasukkan username dan password 

3. Ketika username dan password delah dimasukkan akan di proses dengan 

pencocokan data yang ada di database freeRADIUS 

4. Ketika data cocok maka user akan di-direct ke situs Pesantren mahasiswa Firdaus 

Malang, dan bisa menggunakan internet sepenuhnya, jika tidak user akan 

menglangi langkah ke-2 

5. Ketikan user meng-input url atau request sesuatu di internet maka input-an user 

akan di-filter terlebih dahulu oleh sistem, adapun dalam hal ini yang bertugas 

adalah Mikrotik 

6. Jika input-an tersebut tidak ter-filter oleh sistem maka input-an tersebut di luar 

aturan yang terlah di buat, dan jika input-an tersebut ter-filter oleh sistem maka 

situs yang di-request akan diblokir oleh sistem dan user melakuan inputan ulang, 

yang tidak melanggar aturan yang sudah di buat 

7. Jika input-an user tidak bermasalah dengan sistem, hasil inputan tersebuat akan di 

cache oleh proxy server baik bertipe HTTP ataupun HTTPS 

8. Jika input-an user sudah pernah di akses user yang lain maka, respon dari request 

user tadi akan diambil dari proxy server, bukan dari internet atau jaringan public 

melainkan dari jaringan local, 

9.  User keluar dari sistem  

 


