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BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Surabaya

merupakan salah satu lembaga pendidikan yang melahirkan lulusan-lulusan muda

yang berpola pikir akademik bertindak professional dan berakhlak. Selain itu juga

berupaya melaksanakan program-program pendidikan yang bertujuan

menghasilkan lulusan-lulusan yang tidak saja memahami ilmu pengetahuan dan

teknologi, akan tetapi juga mampu mempraktekkan serta mengembangkannya

baik di dunia pendidikan maupun di dunia industri. Dengan mengikuti Kerja

Praktek ini diharapkan mahasiswa bisa mendapatkan nilai tambahan terhadap

materi kuliah yang telah diberikan serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan

keterampilan mahasiswa tentang dunia kerja sekaligus mendapatkan pengalaman

kerja secara nyata di perusahaan/instansi dan bekerja sama dengan orang lain

dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda. Sekaligus mencoba menerapkan ilmu

pengetahuan yang telah diperoleh dalam kuliah. 

Di tengah kesibukan derap Pembangunan Nasional, kedudukan informasi

semakin penting. Hasil suatu pembangunan sangat ditentukan oleh materi

informasi yang dimiliki oleh suatu negara. Kemajuan yang dicitakan oleh suatu

pembangunan akan lebih mudah dicapai dengan kelengkapan informasi. Cepat

atau lambatnya laju pembangunan ditentukan pula oleh kecepatan memperoleh

informasi dan kecepatan menginformasikan kembali kepada yang berwenang. 
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Kemajuan teknologi telah memberikan jawaban akan kebutuhan informasi,

komputer yang semakin canggih memungkinkan untuk memperoleh informasi

secara cepat, tepat dan akurat.Hasil informasi canggih ini telah mulai menyentuh

kehidupan kita. Penggunaan dan pemanfaatan komputer secara optimal dapat

memacu laju pembangunan. Kesadaran tentang hal inilah yang menuntut

pengadaan tenaga-tenaga ahli yang terampil untuk mengelola informasi, dan

pendidikan adalah salah satu cara yang harus ditempuh untuk memenuhi

kebutuhan tenaga tersebut.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya merupakan salah satu

perguruan tinggi ternama yang sudah cukup lama berorientasi pada

pengembangan ilmu Manajemen dan Akuntansi serta telah banyak menggunakan

teknologi informasi dalam operasionalnya seperti implementasi jaringan

komputer dalam proses pengiriman informasi antara satu user ke user lainnya,

troubleshooting jaringan komputer, manajemen keamanan jaringan komputer, dan

sistem-sistem lainnya.

Pada akhir-akhir ini seringkali jaringan internet STIESIA Surabaya sering

digunakan tanpa ijin oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab yang dengan

bebas mengakses jaringan internet sehingga,lalu lintas jaringan internet di

STIESIA Surabaya seringkali padat dan mengganggu aktivitas warga kampus

khususnya mahasiswa. Berdasarkan pengamatan, penggunaan internet illegal ini

sering di akses oleh pihak tak bertanggung jawab pada malam hari dan hari libur.

Maka dari itu dibuatlah suatu sistem yang dapat memberikan keamanan pada

jaringan pada kampus STIESIA Surabaya dengan dibuatnya Proxy Server
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Authentification dengan menggunakan Linux Ubuntu 9.10 agar dapat mengetahui

semua pengguna internet di STIESIA Surabaya.

1.2.TUJUAN KERJA PRAKTEK

Dalam melaksanakan Kerja Praktek di suatu perusahaan maupun instansi,

maka mahasiswa sebagai seorang yang menjalankan syarat pendidikan tinggi

tentunya memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan

kegiatan praktek ini.

Beberapa tujuan Kerja Praktek yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang dunia kerja yang

 sebenarnya khususnya di bidang sistem informasi dan Jaringan komputer.

2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa tentang

penerapan berbagai  pengetahuan baik teori maupun praktek yang diperoleh

pada perkuliahan dan diterapkan pada lapangan pekerjaan yang

sesungguhnya di tempat praktek terutama dalam Sistem Informasi dan

Jaringan Komputer.

3. Memberikan pengetahuan tambahan tentang hal - hal yang belum didapat di

bangku perkuliahan mengenai jaringan komputer.

4. Mahasiswa dapat melihat dan merasakan secara langsung kondisi dan

keadaan dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga memperoleh pengalaman

yang lebih banyak lagi.
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5. Mahasiswa dapat menerapkan dan mempraktekkan secara langsung teori

yang telah didapat dibangku perkuliahan pada saat melaksanakan Praktek

Kerja Lapangan dalam hal jaringan komputer.

6. Mendidik dan melatih mahasiswa untuk dapat menyelesaikan dan

mengatasi berbagai masalah yang dihadapi di lapangan dalam

melaksanakan praktek.

7. Dapat membantu memperluas wawasan dan pengetahuan bagi kami sebagai

seorang mahasiswa terhadap disiplin ilmu yang telah diperoleh pada saat

belajar di bangku perkuliahan.   

7.3.PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membuat suatu sistem yang dapat mengontrol penggunaan

bandwith internet di STIESIA Surabaya

2. Bagaimana menyediakan sistem yang dapat memanajemen penggunaan

internet di STIESIA Surabaya

3. Bagaimana membuat suatu sistem yang dapat mengetahui semua pengguna

internet di STIESIA Surabaya

3.4.BATASAN MASALAH
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Mengingat begitu kompleksnya masalah telekomunikasi, penulis hanya

membatasi pembahasan sekitar layanan pembuatan dan setting squid proxy

authentification.

3.5.WAKTU DAN LAMA KERJA PRAKTEK

Adapun  waktu dan lama Kerja Praktek di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Indonesia Surabaya di laksanakan selama 4 minggu yang dimulai pada tanggal 5

Juli – 30 Juli 2010.

3.6.RUANG LINGKUP KERJA PRAKTEK

Sasaran kerja praktek adalah agar mahasiswa mendapatkan pengalaman

belajar melalui pengamatan di bidang Telekomunikasi :

a. Infrastruktur STIESIA Surabaya

b. Jaringan PUSKOM STIESIA Surabaya

c. Manajemen keamanan jaringan STIESIA Surabaya

d. Pengenalan wireless atau komunikasi nirkabel (Hotspot STIESIA Surabaya)

d.7. METODOLOGI

Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh penulis maka

penulis  mendapatkan bimbingan langsung dari karyawan STIESIA Surabaya. 

Bagian Pusat Komputer serta langsung mempraktekkan ke sistem jaringan

yang ada. Dari praktek tersebut penulis mendapat gambaran tentang desain atau
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topologi dari sistem jaringan tersebut. Untuk mengetahui instalasi jaringan pada

STIESIA Surabaya, maka penulis perlu melakukan penelitian di ruangan khusus

server induk. Adapun teknik atau metode yang kami lakukan adalah sebagai

berikut :

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap kebutuhan

pengguna yang sekiranya dapat menentukan sistem kontrol apa yang baik

digunakan.

2. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab terhadap beberapa

karyawan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan

diselesaikan.

Penulis melakukan wawancara kepada seorang karyawan bagian Puskom

yang bernama Bpk. Atho, beliau memberikan beberapa alasan mengenai

sistem koneksi internet yang terjadi di STIESIA Surabaya yaitu :

“Untuk security, internet di STIESIA Surabaya masih sangat sederhana hal

ini dengan dapat diaksesnya internet oleh pihak yang bukan termasuk warga

STIESIA Surabaya dan merugikan pihak kampus. Sedangkan untuk

permasalahan bandwidth dan kecepatan akses internet sudah tidak ada

masalah”

3. Pengecekan langsung terhadap permasalahan yang terjadi dan memberikan

gambaran tentang bagaimana harus menanganinya, sehingga sistem tersebut

berjalan sesuai dengan semestinya. 

4. Studi literatur atau kepustakaan, yaitu dengan cara membaca buku-buku yang

ada hubungannya dengan pemecahan masalah.
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5. Pengujian, yaitu menguji sistem yang telah dibangun apakah telah berjalan

dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

6. Penulisan dan penyusunan laporan dari pelaksanaan kerja praktek yang telah

dilakukan sebagai pertanggungan jawab kepada perusahaan dan STIKOM.

6.8.SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan laporan hasil praktek kerja lapangan pada Bidang

Jaringan Komputer Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya adalah

sebagai berikut:

BAB I :   PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan masalah,

Tujuan, Kontribusi serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum STIESIA Surabaya,

struktur organisasi, visi, misi  serta makna logo perusahaan.

BAB III : LANDASAN TEORI

Pada bab ini dibahas teori yang berhubungan dengan teori penunjang,

dimana dalam teori penunjang ini meliputi tentang bagian – bagian

jaringan komputer di STIESIA Surabaya

BAB IV : DESKRIPSI SISTEM
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Pada bab ini dibahas mengenai tentang alat – alat apa saja yang

digunakan pada STIESIA Surabaya untuk menunjang kinerjanya.

BAB V :   PENUTUP

Berisi kesimpulan serta saran sehubungan dengan adanya

kemungkinan pengembangan sistem pada masa yang akan datang.
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