
4 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang makin hari makin pesat 

dalam kemajuannya, salah satu alasannya karena tingginya 

kebutuhan manusia dan keinginan manusia dalam 

mempermudah pekerjaan dan cara berkomunikasi yang efektif 

dan efisien, contohnya di bidang informasi yang sangat 

bergantung pada akses jaringan antara satu tempat ke tempat 

yang lain. Faktor seperti kecepatan internet, fasilitas, sarana 

prasarana, dan banyaknya pengguna sangat mempengaruhi 

penggunaan teknologi informasi dalam hal kualitas 

penggunaan pada suatu daerah yang memiliki pengguna yang 

cukup signifikan.

Manajemen jaringan yang baik sangat penting sebagai 

landasan dalam membangun sebuah ekosistem jaringan untuk 

berkomunikasi. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada 

sehingga dapat tercipta jaringan yang optimal dalam 

pemakaian sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya 

keterlambatan informasi yang terkirim. Pada tempat wisata 

I’AMpelgading Homeland yang ada di ketinggian bukit, akses 

yang masih terbatas, dan bertempat di ketinggian sehingga 

cukup sulit untuk mendapatkan akses sinyal untuk internet. Di 

tempat wisata I’AMpelgading Homeland ini akan menerapkan 

jaringan wireless untuk menunjang saran dan prasarana yang 
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ada pada tempat wisata. Dengan memanfaatkan access point 

sebagai media penyebaran, modem sebagai akses ke internet, 

serta router untuk pemetaan jalur jaringan yang ada pada 

tempat wisata, serta untuk pembagian dan distribusi trafik. 

Dengan menghubungkan router dengan switch untuk media 

penyaluran ke access point dan menggunakan captive portal

sebagai sarana untuk mengakses jaringan. Dengan 

menggunakan router MikroTik serta menggunakan OPNsense 

sebagai firewall untuk keamanan sekaligus difungsikan untuk 

memonitor jaringan yang ada pada tempat wisata 

I’AMpelgading Homeland. 

1.2. Tujuan 

1.2.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penyusunan tugas akhir ini 

adalah untuk. 

Sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi 

Diploma III Teknik Informatika (D3TI) Fakultas 

Teknologi Informasi (FTI) Universitas Kristen 

Satya Wacana (UKSW). 

Memenuhi tugas Matakuliah Tugas Akhir. 

Membuat rancangan jaringan Load Balance PCC 

dengan menerapkan keamanan jaringan 

menggunakan firewall OPNsense. 

1.2.2. Tujuan Khusus 
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Penelitian ini bertujuan membuat jaringan 

wireless pada tempat wisata I’AMpelgading 

Homeland dengan menerapkan load balance failover 

untuk menjaga availability pada jaringan serta 

menggunakan firewall untuk keamanan jaringan serta 

digunakan untuk memonitor jaringan sehingga 

memudahkan administrator jaringan untuk mengelola 

dan maintenance jaringan yang ada. Tujuan khusu dari 

penelitian ini adalah. 

 Membangun jaringan wireless untuk 

mempermudah akses internet pada tempat wisata 

I’AMpelgading Homeland 

 Mengonfigurasi load balance failover untuk 

mengoptimalkan jaringan yang ada sehingga 

tercipta presentasi ketersediaan jaringan yang 

tinggi. 

 Memudahkan administrator jaringan dalam 

melakukan pengelolaan dan memonitor jaringan 

yang ada pada tempat wisata I’AMpelgading 

Homeland.

1.3. Cakupan Topik Bahasan

Proyek yang berjudul Implementasi Load Balancing 

PCC Failover Dengan Keamanan Berbasis Firewall dan 

Monitoring di I’Ampelgading Homeland ini memiliki client 
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yang rata-rata berusia 18 – 27 tahun yang berbeda beda, dan 

tempat melaksanakan proyek ini terdapat di area pegunungan 

yang memiliki sinyal seluler lemah serta bertempat di atas satu 

Desa Kenteng, Dusun Ampelgading dengan penduduk yang 

aktif menggunakan jaringan internet. Dilakukan proyek ini 

sehingga tamu dapat mengakses internet tanpa kesulitan, serta 

administrator jaringan dapat dengan mudah memantau dan 

melakukan troubleshooting pada permasalahan yang ada. 

 

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran penulisan 

laporan ini secara sistematis. Laporan ini disusun dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut.

1.4.1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab 1 pendahuluan, berisikan latar belakang 

permasalahan yang mendasari dibuatnya proyek ini, 

tujuan yang dibagi menjadi tujuan umum serta tujuan 

khusus, cakupan topik bahasan dan sistematika 

penulisan dari laporan penelitian ini. 

1.4.2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab 2 landasan teori, memaparkan tentang 

penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan 

menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh 

penulis proyek.
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1.4.3. BAB III PERANCANGAN SISTEM

Pada bab 3 perancangan sistem, menjelaskan 

mengenai perancangan sistem yang dibuat. Mulai dari 

desain sistem yang berupa perancangan topologi 

jaringan lokal, serta dijelaskan terkait kebutuhan 

perangkat dan juga software pendukung dalam 

membangun jaringan pada proyek yang dilaksanakan 

penulis. 

1.4.4. BAB IV IMPLEMENTASI, HASIL, DAN 

ANALISIS

Pada bab iv implementasi, hasil, dan analisis, 

memaparkan bagaimana proses implementasi, hasil, 

dan juga analisis yang didapatkan ketika melakukan uji 

coba.

1.4.5. BAB V PENUTUP

Pada bab v penutup, berisi kesimpulan dan saran 

dari analisis proses hasil uji coba proyek yang telah 

dilakukan. 

  


