
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi dan telekomunikasi semakin berkembang akhir–akhir 

ini, hal ini mempengaruhi setiap perusahaan untuk membuat sebuah jaringan 

komputer agar mempermudah pekerjaan karyawan yang ada di perusahaan 

tersebut agar dapat  bekerja semaksimal mungkin dan dapat memberikan profit 

untuk perusahaan. 

PT. TITAN SARANA NIAGA merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa dalam perbankan. Diantaranya penyewaan mesin ATM, maintenance 

printer passbook, jasa cleaning ATM, jasa perbaikkan brankas uang dan lain-lain. 

Pada PT. TITAN SARANA NIAGA saat ini masih belum adanya kontrol 

jaringan berupa web proxy sehingga PC user masih bisa mengakses halaman web 

yang tidak berhubungan dengan pekerjaan seperti situs streaming dan situs media 

sosial pada saat jam kerja, serta belum adanya keamanan jaringan sehingga 

diperlukan firewall untuk memaksimalkan aspek keamanan dalam jaringan 

tersebut dan tidak adanya back up jaringan agar proses pekerjaan berjalan 

sebagaimana mestinya ketika jaringan dari provider utama mengalami masalah. 

Untuk mengatasi permasalahan saat ini maka diperlukan perangkat untuk 

mengkontrol akses internet di PT. TITAN SARANA NIAGA. 

Berdasarkan permasalahan diatas penulis mengambil judul tugas akhir  

“ANALISA LOCAL AREA NETWORK (LAN) DAN IMPLEMENTASI WEB 

PROXY PADA  PT. TITAN SARANA NIAGA “. 



2 
 

 
 

1.2 Maksud dan Tujuan 

      Maksud dari penulisan Tugas akhir  ini adalah untuk: 

1. Menganalisa jaringan LAN yang ada pada PT. TITAN SARANA 

NIAGA. 

2. Menemukan solusi terahadap permasalahan yang ada di PT. 

TITAN SARANA NIAGA. 

3. Memperbaiki sistem jaringan komputer pada PT. TITAN 

SARANA NIAGA 

Tujuan penulisan tugas akhir  ini adalah untuk melengkapi salah satu 

syarat  kelulusan  program Diploma Tiga (D3) Program Studi Teknik Informatika 

pada Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika. 

 

1.3 Metode Penelitian 

1.   Observasi 

 Studi lapangan ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke 

PT. TITAN SARANA NIAGA untuk mendapatkan data informasi yang di 

butuhkan untuk tugas akhir ini. 

2.  Wawancara 

 Untuk pengumpulan data dalam penulisan tugas akhir ini penulis 

melakukan wawancara langsung dengan bagian IT yang bersangkutan di PT. 

TITAN SARANA NIAGA dengan Bapak Ahmad Dzikrian. 
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 3.  Studi Pustaka 

 Dalam hal ini penulis mengumpulkan data teoritas dengan refrensi dari 

buku-buku dan jurnal guna mendapatkan gambaran mengenai materi yang akan 

dijadikan bahan penulisan. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

 Mengetahui begitu luasnya bidang dijaringan komputer, maka penulis  

membatasi ruang penelitian yang di fokuskan pada skema  jaringan, blok digram 

jaringan, spesifikasi jaringan, hasil analisa, permasalahan pokok berserta 

pemecahannya di PT. TITAN SARANA NIAGA. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan tugas akhir yang penulis susun dari 4 bab. Berikut 

penjabarannya: 

Bab 1 : Berisi pendahuluan, maksud dan tujuan, metode penelitian, ruang lingkup 

dan sistematika penulisan. 

Bab 2 : Mengenai landasan teori tentang jenis jaringan, topologi jaringan dan jenis 

alamat IP. 

Bab 3: Meliputi pembahasan Tugas akhir tentang tinjauan perusahaan, skema 

jaringan, spesifikasi jaringan, hasil analisa, permasalahan pokok, dan pemecahan 

masalah. 

Bab 4 : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

 


