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ABSTRAK 

 

Pada era teknologi saat ini, arus informasi bergulir dengan sangat deras. 

Kecepatan dan ketepatan dalam pengiriman data melalui jaringan nirkabel menjadi dua 

hal yang sangat penting dalam mengakses sebuah website. Untuk melakukan pengiriman 

data dari IP address satu ke IP address yang lainnya dibutuhkan adanya router. Namun 

permasalahan yang dihadapi adalah harga router itu sendiri yang tidaklah murah. 

 Router dengan sistem operasi yang disebut mikrotik router operating system 

(router OS) yang bisa dimanfaatkan untuk pengaturan gateway server, batas bandwidth 

hingga pada hotspot. Sementara itu untuk mempercepat proses browsing dibutuhkan 

adanya squid sebagai cache engine yang dimana sebagai penyimpan konten dalam proses 

download, sehingga dalam proses download tersebut akan meminilasi penggunaan 

bandwidthnya. 

Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, maka penggunaan mikrotik pc dan 

squid sebagai cache engine didapatkan hasil bahwa baik pengguna maupun pemilik 

warnet dapat mengatur dan membatasi akses internet. 

 

  

Kata kunci: IP address, router, mikrotik , gateway server,,bandwidth, hotspot, squid, 

cache engine 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 
 
1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan akan akses internet dewasa ini sangat tinggi sekali. Baik untuk 

mencari informasi , artikel, pengetahuan terbaru atau bahkan hanya untuk chating. 

Pembagian nomor untuk internet atau biasa disebut dalam dunia networking adalah 

IP Address sudah sangat menipis atau sudah hampir habis Satu IP Address perlu 

sekali berhubungan dengan IP address lainnya yang berbeda class atau subnet, maka 

diperlukanlah suatu proses system untuk menghubungkan IP Address itu, yaitu 

routing. Routing akan membuat sebuah rantai jaringan saling terhubung dan bisa 

berkomunikasi dengan baik, dan informasi yang tersedia di satu IP Address akan 

didapatkan di IP address yang lainnya. Device atau perangkat yang digunakan  untuk 

proses routing biasa disebut router. 

Router adalah sebuah perangkat yang akan melewatkan paket IP dari suatu 

jaringan ke jaringan yang lain. Dengan berbagai fasilitas yang dimiliki router 

permasalahan pada jaringan computer akan bisa terjawab. Namun harga router 

tidaklah murah, hal ini sesuai dengan kinerja yang dihasilkan oleh router itu sendiri. 

Hingga ditemukanlah sebuah solusi yaitu system operasi yang dikhususkan untuk 

sebuah networking yang dinamakan  dengan mikrotik router operating system 

(Router OS). Sistem operasi ini terbukti cukup efisien dan handal dalam melakukan 
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kerjanya sebagai router seperti pengaturan gateway server,batas bandwidth hingga 

pada hotspot. Selain router ada juga sebuah system komputer yang dapat membantu 

dalam menghemat penggunaan bandwidth, yaitu dengan cara menyimpan sebuah 

situs yang biasa disebut dengan caching atau cache. Sistem tersebut biasa disebut 

sebagai squid, squid juga sebagai program proxy server yang tersedia secara 

opencource. 

Atas dasar pertimbangan di atas dan setelah membaca beberapa kutipan 

tentang mikrotik router os dan squid sebagai cache engine, maka penulis tertarik 

untuk mengangkat masalah ini sebagai tugas akhir. Sekaligus untuk membahas serta 

mempelajari lebih mendalam lagi tentang penggunaan mikrotik router os dan squid, 

hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk mengambil judul tugas akhir 

tentang mikrotik sebagai management bandwidth dan squid sebagai cache engine.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka didapatkan 

suatu rumusan masalah sebagai berikut : 

1) Bagaimana membuat suatu perangkat yang dapat mengendalikan jaringan 

komputer yang kompleks dengan biaya murah 

2) Bagaimana membuat suatu perangkat yang dapat mengelola manajemen 

bandwidth yang dapat bekerja secara efektif 

3) Bagaimana cara mempercepat akses kepada web server agar pemakaian 
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waktu yang digunakan lebih efisien 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan system ini perlunya diberikan pembatasan atau ruang 

lingkup pembahasan. Adapun batasan-batasan masalah adalah sebagai berikut : 

1) Perangkat yang dibuat berupa PC Router. 

2) Akses jaringan dari server kepada client menggunakan kabel UTP. 

3) Aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan bandwidth menggunakan 

Mikrotik. 

4) Aplikasi yang digunakan untuk caching menggunakan Squid. 

 

1.4 Tujuan Dan Manfaat 

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai pada tugas akhir ini : 

1) Memberikan cara alternatif untuk melakukan proses routing yang biasanya 

membutuhkan biaya lebih untuk pembelian router. 

2) Proses manajemen bandwidth yang dapat dilakukan secara jarak jauh 

(remote), sehingga dapat lebih memudahkan pengguna (user). 

3) Memberikan kecepatan akses kepada server dan client dengan adanya proses 

Caching yang dapat dikelola dari aplikasi Squid . 

1.5   Sistematika Penulisan 

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Tugas akhir kali ini yaitu: 
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BAB I  :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan, latar belakang, sejarah 

jaringan komputer, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan pembuatan tugas akhir dan sistematika penulisan laporan ini. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang teoritis mengenai pengertian metode penyusunan 

data serta mengenai system operasi yang dipakai pada saat pengoprasian 

alat. 

BAB III :: ANALISA DAN PERANCANGAN APLIKASI 

Pada bab ini membahas tentang tempat dan waktu penelitian serta 

diagram alur tugas akhir.Serta kecepatan waktu dalam mengakses 

alamat web url protocol http 

BAB IV :  IMPLEMENTASI SISTEM 

Pada bab ini akan membahas tentang perancangan sistem, 

perancangan sistem dimana terdapat deskripsi umum dan fungsional 

sistem, spesifikasi kebutuhan sistem, level pengguna dan hak akses, 

perancangan antar muka dan implementasi. 

 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



5 

 

 

 

BAB V : UJI COBA DAN EVALUASI 

Bab ini berisi tentang uji coba yang akan dilakukan pada sistem 

untuk mengetahui kesalahan atau error yang terjadi. 

 

BAB VI :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pelaksanaan tugas akhir dan 

sistem yang dibuat serta saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi 

perbaikan dan perencanaan sistem yang lebih lanjut. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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