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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi sangat memberikan dampak yang 

begitu besar dalam segala aspek kehidupan. Perkembangan ini 

terjadi karena penerapan teknologi yang fleksibel sehingga dapat 

memudahkan setiap orang untuk mengakses dan barbagi informasi. 

Salah satu cara penerapan teknologi informasi yang berkembang 

cepat adalah dengan menggunakan jaringan komputer. Penerapan 

jaringan komputer dapat ditemukan diberbagai bidang pekerjaan 

dan kehidupan sehari – hari. Tidak jarang di lingkup pertokoan 

menerapkan sistem jaringan komputer karena selain dapat 

memberikan fasilitas bagi pengunjung, dapat juga memberikan 

kenyamanan saat menunggu dalam mencari kebutuhan. Namun 

dalam penerapannya dibutuhkan izin akses untuk mengoneksikan 

perangkat ke jaringan komputer. 

Keamanan jaringan merupakan suatu cara atau suatu sistem 

yang digunakan untuk memberikan proteksi pada suatu jaringan 

supaya dapat terhindar dari berbagai ancaman dari yang mampu 

merusak jaringan. Di dalam lingkungan jaringan, authentikasi, 

integritas, waktu authentikasi dan skalabilitas merupakan suatu 

masalah utama untuk menjaga jaringan tetap aman, lebih cepat dan 

stabil. Administrator yang bekerja di dalam jaringan harus 

mempunyai akun pengelolaan, skalabilitas dan keamanan jaringan 
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yang lengkap, sehingga data dari organisasi atau perusahaan dapat 

dijaga kerahasiaannya serta dapat menjaga integritas dari data 

tersebut. 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 

802.1X merupakan protocol control akses jaringan berbasis port 

yang memanfaatkan karakteristik insfrastruktur LAN IEEE untuk 

menyediakan media authentikasi dan autorisasi perangkat yang 

terhubung pada port LAN yang berada di Router/Mikrotik yang 

dapat memiliki karakteristik koneksi point to point. 

Oleh karena itu penulis mencoba untuk merancang dan 

mengimplementasikan sebuah konfigurasi keamanan jaringan 

yang berjudul “Implementasi Mekanisme Keamanan Jaringan 

dengan Windows Server di Toko Shakila Collection” dimana 

nantinya akan melalui Windows Server sebagai konfigurasi 

keamanannya dan untuk mengatur jalur komunikasi data dalam 

jaringan seperti mengatur hak akses adalah dengan menggunakan 

mikrotik. 

1.2. Tujuan 

1.2.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penyusunan tugas akhir ini adalah: 

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi Diploma III 

Teknik Informatika (D3-TI) Fakultas Teknologi Informasi 

(FTI) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). 

2. Memenuhi tugas Matakuliah Tugas Akhir. 

3. Membuat Konfigurasi Keamanan Jaringan pada Internet. 
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1.2.2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan fasilitas kepada pengunjung atau pembeli terhadap 

kesediaan internet yang nantinya akan disebarkan oleh 

mikrotik. 

2. Mengkonfigurasi tahapan yang akan di build didalam Windows 

Server agar keamanan dalam penggunaan jaringan lebih terjaga. 

1.3. Cakupan Topik Bahasan 

Cakupan topik bahasan adalah garis besar dari apa yang 

dibahas dalam penelitian ini. Cakupan topik bahasan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan sistem operasi Windows Server yang dijalankan 

melalui Virtual Box. Yang nantinya akan mengkonfigurasi 

untuk build ADDS, DNS, DHCP, ADCS, dan NPS sebagai 

authentikasi user kemudian akan diintegrasikan dengan 

mikrotik. 

2. Administrator dapat monitoring serta mengelola user yang 

terhubung dalam jaringan internet. User akan diminta login 

dalam izin akses internet kemudian akan terenkripsi di dalam 

Active Directory untuk disamakan dengan akun emailnya. 

 
1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan penjelasan atau 

gambaran umum dari isi keseluruhan penelitian ini. Adapun 
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sistematika yang terdapat dalam penulisan dibagi menjadi lima 

bab, yaitu : 

1.4.1. PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskakan tentang latar belakang 

permasalahan yang diambil menjadi topik oleh penulis, tujuan 

penelitian, cakupan topik bahasan, sistematika penulisan serta 

jadwal kegiatan. 

1.4.2 DASAR TEORI 

Bab kedua ini menjelaskan penelitian sebelumnya. 

Penelitian tersebut berfungsi sebagai referensi bagi penulis untuk 

menentukan fitur dan modul apa yang akan dikembangkan. Selain 

penelitian sebelumnya, bab ini juga menjelaskan teori yang relevan 

dengan penelitian ini. Di akhir bab ini terdapat penjelasan tentang 

metode yang digunakan oleh penulis. 

1.4.3. PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini diuraikan mengenai perancangan atau design 

sistem yang berisi tentang jalannya sistem, perilaku sistem dan 

output yang dihasilkan sistem. Design jaringan yang berupa 

perancangan topologi jaringan. Dan dijelaskan terkait kebutuhan 

yang digunakan berupa hardware, software, serta sistem operasi 

pendukung dalam pembuatan jaringan internet ini. 

1.4.4. IMPLEMENTASI, HASIL, DAN ANALISIS 

Bab ini akan menjelaskan implementasi mengenai sistem 

yang dibuat, penjabaran hasil uji coba, evaluasi sistem, serta efek 

yang ditimbulkan dari hasil uji coba sistem. 
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1.4.5. PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari proses hasil uji coba yang 

telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran yang berguna 

untuk mengatasi kelemahan yang ada pada jaringan internet. 

1.5. Jadwal Kegiatan 

Berikut merupakan jadwal kegiatan dalam Implementasi 

Mekanisme Keamanan Jaringan dengan Windows Server di Toko 

Shakila Collection. 

 
 

Tabel 1.5 Jadwal Kegiatan 



 

 

 

 


