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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya teknologi informasi sekarang ini, maka 

kebutuhan akan informasi semakin meningkat pula. Dimana setiap orang 

membutuhkan informasi  dalam waktu yang cepat, singkat dan akurat oleh 

karena itu dibutuhkan suatu sarana yang dapat mendukung akan hal 

tersebut. Salah satunya adalah koneksi internet yang stabil.  Bandwidth 

internet sangatlah mahal. Sehingga harus dapat secara bijak 

menggunakan bandwidth yang tersedia dengan sebaik mungkin. Pada 

dasarnya bandwidth adalah suatu ukuran dari banyaknya informasi yang 

dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dalam satu waktu tertentu. 

Namun, pengelolaan suatu bandwidth yang tidak optimal dan besarnya 

traffic menyebabkan tidak stabilnya bandwidth yang diterima oleh 

pengguna. Hal yang sering menjadi penyebab tidak stabilnya bandwidth

yang diterima oleh tiap pengguna adalah adanya permintaan dari 

pengguna untuk mengunduh file. Selain permasalahan pada bandwidth 

Internet, pengguna bebas untuk mengakses situs-situs seperti situs porno 

dan judi. 

Untuk mengatasi masalah diatas dapat dilakukan dengan beberapa 

cara seperti pengaturan bandwidth Internet dan filtering web. Pengaturan 

bandwidth Internet dilakukan dengan membatasi kecepatan Internet ketika 
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mengunduh file, sedangkan filtering web dilakukan dengan menyaring 

domain atau situs-situs. 

Dalam Tugas Akhir ini akan dilakukan pengaturan bandwidth dan 

filtering web dengan menggunakan IPFire. IPFire memiliki fitur yang 

bermacam-macam, sehingga administrator dengan mudah melakukan 

pengaturan bandwidth Internet dan penyaringan domain berbasis web. 

Dalam mengatur pembagian bandwidth sesuai kebutuhan, diharapkan 

dapat mengoptimalkan penggunaan bandwidth.

  

1.2 Maksud danTujuan

Berdasarkan latar belakang diatas maka maksud dan tujuan dari 

penulisan Tugas Akhir ini adalah :

- Melakukan pengaturan pembatasan bandwidth Internet.

- Melakukan filtering situs porno dan situs judi dengan 

memanfaatkan add-on yang ada pada web GUI IPFire.

- Menerapkan IPFire untuk memonitor kondisi trafik dan 

penggunaan bandwidth.

- Mengaktifkan Intrusion Detection System (IDS) pada IPFire.

1.3 Batasan Masalah

Pada Tugas Akhir ini permasalahan akan dibatasi sebagai berikut :

 Menggunakan IPFire versi 2.17 core update 95.
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 Menggunakan Advanced Proxy Server yang merupakan Add-on

pada IPFire  sebagai  manajemen bandwidth.

 Menggunakan URL filter yang merupakan Add-on IPFire untuk 

filtering domain dan URL yaitu situs porno dan situs judi.

 URL web yang diuji adalah www.xxx.com dan www.m88.com.


