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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sekarang ini, manfaat dari Jarinan Komputer sudah banyak dirasakan.Apabila dalam 

dunia komunikasi yang serba cepat sekarang ini, Jaringan Komputer sangat berperan dalam 

kegiatan pendistribusian informasi yang cepat. Semua dari komponen yang tergabung dalam 

Jaringan Komputer tersebut haruslah mampu saling mendukung untuk menghasilkan satu 

sistem yang kokoh dan handal untuk melayani setiap permintaan Informasi yang dibutuhkan 

oleh setiap pengguna. Komponen-komponen tersebut dimulai dari Jaringan Komputer seperti 

kabel, Network Card, Personal Computer maupun Sistem Operasi haruslah dalam status siap 

untuk melayani setiap pengguna, sehingga penggunapun dapat menikmati pelayanan yang 

memuaskan tersebut. 

 Dari sekian banyak manfaat Jaringan Komputer, salah satu yang dibutuhkan adalah 

adanya sebuah sistem Jaringan Komputer yang memiliki account login terpusat, dan dengan 

dukungan file server yang memiliki kemampuan dapat menjalankan squid proxy server dan 

OpenLDAP. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) adalah sebuah protokol yang 

mengatur mekanisme pengaksesan layanan direktori (Directory Service) yang dapat 

digunakan untuk mendeskripsikan banyak informasi seperti informasi tentang people, 

organizations, roles, services dan banyak entitas lainnya. LDAP merupakan sebuah protocol 

yang mengatur mekanisme pengaksesan layanan direktori (directory service) yang dapat 

digunakan untuk mendiskripsikan banyak informasi seperti informasi people, organizations, 

roles, service dan masih banyak entitas lainnya yang berfungsi sebagai pembuatan user 

account. LDAP menggunakan model client-server, dimana client mengirimkan identifier data 

kepada server menggunakan protocol TCP/IP dan server mencoba mencarinya pada DIT 

(Directory Information Tree) yang tersimpan di server. Bila ditemukan maka hasilnya akan 

dikirimkan ke client tersebut namun bila tidak maka hasilnya berupa pointer ke server lain 

yang menyimpan daya yang dicari. Squid proxy server dapat digunakan untuk menghemat 

bandwidth, ini sangat berguna dilihat dari harga bandwidth di Indonesia yang masih mahal. 

[1] Squid proxy server adalah sebuah daemon yang digunakan sebagai proxy server dan web 

cache. Berbagai manfaat yang terdapat di dalam proxy server, seperti firewall, caching, 

filtering, dan lainnya init dapat digunakan untuk menunjang dan meningkatkan kemampuan 

akan jaringan internet itu sendiri, karena dengan squid proxy server dapat menyimpat cache 
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yang telah diakses di internet dan kemudian jika ingin di akses kembali akan lebih cepat dan 

tidak memakan terlalu banyak bandwidth dibanding dengan saat awal mengakses website. 

Selain itu squid proxy server dapat membatasi situs apa saja yang tidak dapat diakses sebagai 

pencegahan bagi client untuk mengakses situs internet yang tidak diperbolehkan oleh 

jaringan.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan Latar Belakang masalah, dapat dirumuskan masalah yang ada sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana konfigurasi OpenLDAP dan Squid proxy server 

2. Bagaimana cara merancang sistem filtering menggunakan squid proxy server 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

 Tujuan penulisan laporan ini adalah dengan adanya sebuah filtering dan firewall yang 

berperan memblokir atau menutup alamat suatu IP atau domain name system yang tidak 

diinginkan, sehingga beberapa website tidak bisa diakses dengan menggunakan proxy 

tersebut, dan juga laporan ini agar nantinya dapat di aplikasikan sehingga perkembangan 

teknologi informasi di bagian jaringan terutama dalam membangun sebuah squid proxy 

server terus berkembang lebih baik. Juga mampu memahami apa yang dimaksud dengan 

LDAP, Dari penulisan ini dapat diketahui cara kerja LDAP dan melakukan instalasi serta 

mengkonfigurasi LDAP server pada sistem operasi Linux Ubuntu. 

  Manfaat dari squid proxy server ini diharapkan dapat mempercepat koneksi karena 

file-file yang dibutuhkan telah disimpan di dalam cache sehingga tidak perlu keluar menuju 

internet. Squid proxy server juga dapat meningkatkan keamanan browsing dengan cara 

menyaring beberapa website yang tidak diijinkan oleh server. Dan LDAP dituliskan ini hanya 

menekankan penggunaan LDAP bagi Squid proxy server sebagai service autentikasi user 

LDAP menyediakan berbagai layanan seperti menyediakan data untuk client contohnya data 

karyawan, kontak, email, account login dan data lainnya. Dengan LDAP kita juga dapat 

melakukan pencarian informasi dengan berbagai filtering atau melakukan akses terhadap 

informasi khusus sebuah object. 

1.4 Batasan Masalah 

 Adapun yang akan dibahas dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah: 

1. Menggunakan Linux Ubuntu 12.04 
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2. Pengujian dilakukan menggunakan Virtual Machine

3. Squid proxy server dan LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) untuk

authentikasi user

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang meliputi : 

 Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, tujun, dan ruang lingkup pembahasannya dan

metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini.

 Bab II : Dasar Teori

Pada bab ini akan dibahas teori-teori yang mendukung dan digunakan dalam

perencanaan dan pembuatan tugas akhir.

 Bab III :Analisa dan Perencanaan

Bab ini membahas perencanaan dan perealisasi tugas akhir meliputi pernagkat

keras dan perangkat lunak yang digunakan

 Bab IV : Pengujian Alat dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang pengujian dan hasil yang diperoleh dari system yang

telah dibuat.

 Bab V : Penutup

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari perencanaan dan perealisasi tugas akhir ini serta 

saran untuk memperbaiki kekurangan dari perancangan sistem yang sudah dibuat untuk hasil 

yang lebih baik. 


