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BAB I
PENDAHULUAN


Latar Belakang Masalah
Saat ini Internet sudah menjadi kebutuhan hidup untuk sebagian orang, bukan hanya untuk mencari informasi tetapi juga untuk menggantungkan hidup darinya. Kebutuhan orang terhadap internet berbeda-beda, ada yang hanya sekedar untuk mencari berita erkini, chatting, korespondensi  lewat email sampai jasa atau produk.
Kebutuhan dari para pengguna internet yang beragam menghasilkan suatu pola, yaitu dalam waktu yang berdekatan ada banyak permintaan yang sama dari user untuk mengakses suatu halaman web populer. Pola tersebut membuat penggunaan bandwidth meningkat dan tidak efisien, karena server akan berulang kali melewati bandwidth untuk mengakses halaman web yang sama. Untuk halaman web yang sama. Server tidak harus melakukan hal tersebut jika ada sebuah cache server yang akan berfungsi sebagai media penyimpanan halaman web yang telah diambil dari internet. Dengan adanya cache server, permintaan akan halaman web yang sama dalam waktu yang relatif berdekatan akan diambil dari cache bukan dari internet, kecuali jika halaman web sudah usang.

Software squid dipilih karena keunggulannya, antara lain:
	Sifat ketersediaan squid open source.
	Jumlah pemakai squid sampai saat ini sudah cukup banyak, dengan kata lain squid merupakan aplikasi cache open source yang paling banyak digunakan.
	Terdapat banyak fitur dan addons yang terdapat  didalamnya.

Adanya jaringan Ircache internasional yang bisa digunakan secara gratis.
	Squid mempunyai kestabilan dan kemampuan untuk menangani beban yang besar.

Pokok Masalah
Penggunaan bandwidth yang tidak efisien karena permintaan user yang berbeda meminta halaman web yang sama dalam waktu yang berdekatan.

Batasan Masalah
Software cache server yang tersedia sangat beragam jenisnya. Namun pada penulisan ini hanya akan dibahas tentang kinerja squid tersebut dalam menghemat bandwidth.

Maksud Penelitian 
Maksud dari penelitian ini adalah:
Menganalisa efisiensi bandwidth dengan cache server squid dalam satu jaringan komputer.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
Membuktikan peningkatan efisiensi bandwidth dengan cache server squid.



Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu mempelajari buku-buku dan situs yang berkaitan dengan materi penelitian, serta interview dengan beberapa orang yang berkompeten dalam dunia jaringan Internet.

Sistem Penulisan
BAB I	PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang atau alasan perlunya dilakukan analisa, pokok masalah yang dihadapi, batasan masalah atau batasan dari lingkup objek yang diteliti, maksud dan tujuan pembuatan skripsi, serta metode pengumpulan data yang digunakan.
BAB II	LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tinjauan tentang objek yang diteliti, teori tentang konsep/pengetahuan yang mendukung penyelesaian, teori tentang software yang digunakan untuk menganalisa efisiensi bandwidth.
BAB III	ANALISIS DAN PERANCANGAN
Bab ini menguraikan analisis dari objek  yang diteliti, topologi jaringan serta perancangan sistem dan proses perancangannya.
BAB IV 	IMPLEMENTASI/ PEMBAHASAN
Membahas proses analisis dalam menghemat penggunaan bandwidth dan beberapa hal yang mendukung dengan menggunakan squid.
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi hasil dari penellitian yang menjawab batasan dan tujuan, keunggulan dan kelemahan sistem serta bagaimana mengatasi kelemahan uji coba.



















