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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  LATAR BELAKANG MASALAH 

Pemanfaatan berbagai sarana dan prasarana teknologi informasi 

berkembang sangat pesat dewasa ini.Segala sesuatu dituntut serba 

cepat, tepat, dan efisien.Banyak pengembang melakukan perubahan 

dalam skala besar, salah satunya adalah jaringan komputer.Hal ini 

karena komputer sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, serta 

penggunaannya yang semakin meluas. 

Saat ini semakin banyak pembangunan jaringan Local Area 

Network (LAN) dan Internet di berbagai lembaga pendidikan, 

perkantoran serta tempat umum lainya seperti mall, café dsb.Untuk Itu 

maka diperlukan peningkatan mengenai pemahaman keamanan. 

Apabila bicara masalah keamanan sebuah jaringan, maka akan 

sangat rentan terhadap serangan dari berbagai pihak. Alasan dari 

serangan tersebut tentu saja beragam. Diantaranya yaitu alasan untuk 

merusak, balas dendam, politik.Kita bisa melihat dalam 'perang cyber' 

(cyber war), serangan DoS bahkan dilakukan secara terdistribusi atau 

lebih dikenal dengan istilah 'distribute Denial of Service'. Kemajuan 

teknik komputer juga tidak hanya membawa dampak positif saja, tetapi 

juga dampak negatif yang sudah mengintai. Kejahatan-kejahatan baru 
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semakin bermunculan, yang sebelumnya menggunakan teknik yang 

biasa, sekarang menggunakan teknik yang lebih modern.Untuk 

itu,maka penulis memberikan judul tugas akhir ini dengan judul 

MEMBANGUN WARNET DAN SYSTEM KEAMANAN SERVER 

WARNET. 

1.2 TUJUAN 

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah membangun 

jaringan warnet dan system keamanan server warnet dengan 

menggunakan: 

 Routerboard RB750 sebagai gateway untuk 

menghubungkan jaringan lokal menuju jaringan internet. 

 Menggunakan metode NAT yang mentraslasikan IP lokal 

menjadi IP publik untuk menghemat penggunaan alamat IP 

publik 

 Menggunakan DHCP untuk mendistribusikan alamat 

jaringan kepada setiap client 

 Meggunakan firewall untuk memeriksa dan menetukan 

paket data yang dapat keluar atau masuk dari sebuah 

jaringan 

 Menggunakan firewall untuk pemblokiran situs 
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 Menggunakan system operasi freenas untuk file 

server,dimana file server di gunakan untuk menyimpan 

data server dan juga dapat menyimpan data dari client. 

 Menggunakan billing untuk menghitung transaksi biaya dan 

tarif client pada warnet.   

1.3 BATASAN MASALAH 

Penggunaan Mikrotik di dalam membangun jaringan komputer 

sebenarnya cukup banyak akan tetapi dalam tugas akhir ini hanya 

akan membahas beberapa materi sebagai berikut: 

 Penggunaan Router mikrotikRB750 sebagai gateway internet 

 Penggunaan Router mikrotikRB750 sebagai server DHCP 

 Konfigurasi Network Address Translation (NAT)  

 Konfigurasi firewall sebagai keamanan warnet 

 Konfigurasi keamanan file server menggunakan FreeNAS 8.3. 

 


