
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  

POLITEKNIK PALCOMTECH 

 

RANCANG BANGUN PROXY SERVER UNTUK FILTERING 

PADA SMA YAYASAN NURUL IMAN PALEMBANG 

 

 

 

 

Diajukan Oleh: 

M RAFID PRASETYO 

011120038 

 

 

Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan dan 

Syarat Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

PALEMBANG 

2019 



1 
 

  

BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 
  

      Berbagai perkembangan yang sangat pesat dapat dirasakan di 

sekitar kita dengan adanya penggunaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) yang memberikan kemudahan dalam 

berkomunikasi. Kemudahan yang ditawarkan tentu saja disebabkan 

oleh keinginan manusia yang selalu ingin tahu dan mendalami apa 

yang menjadi sesuatu yang menarik bagi individu ataupun kelompok. 

Maka telekomunikasi pun terjalin dan digunakan saat ini secara luas 

serta menjadi suatu kebutuhan manusia yang tidak terpisahkan. 

Contoh nyata adalah adanya telepon, televisi, komputer, notebook dan 

perangkat lainnya. Dalam hal komunikasi dunia maya dibutuhkan 

koneksi internet sebagai media penghubungnya. Pada koneksi internet 

dibutuhkan juga device yang mendukung untuk membantu suatu 

jaringan didalamnya. Device tersebut antara lain modem, server, 

router, switch, wireless dan sebagainya.  

       Saat ini banyak permasalahan yang terjadi dalam suatu jaringan 

internet adalah maraknya situs-situs yang tak lazim yang bebas dan 

mudah nya dalam mengakses situs tersebut. Maka penulis berinisiatif 

mengimplementasikan proxy server ke dalam jaringan komputer pada 

SMA Yayasan Nurul Iman Palembang     
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     Proxy server adalah sebuah server atau program komputer yang 

berperan sebagai penghubung antara suatu komputer dengan jaringan 

internet. Dalam kata lain, proxy server adalah suatu jaringan yang 

menjadi perantara antara jaringan lokal dan jaringan internet. Proxy 

server dapat berupa suatu sistem komputer ataupun sebuah aplikasi 

yang bertugas menjadi gateway atau pintu masuk yang 

menghubungkan komputer dengan jaringan luar. 

     Pada SMA Yayasan Nurul Iman yang menggunakan jaringan LAN 

untuk kebutuhan internet. Dimana penulis menemukan masih terdapat 

situs negatif seperti situs porno dan situs perjudian yang sebagian 

belum teblokir oleh penyedia provider ISP yaitu Indie Home dan juga 

tidak baik diakses oleh penggunanya. Maka dari itu perancangan 

proxy server dengan menggunakan Squid ini adalah untuk mengakses 

jaringan lokal dan internet secara aman. Penelitian ini merupakan 

penelitian yang dilakukan dengan melakukan konfigurasi squid.conf, 

web filtering melalui Access Control List (ACL) untuk membatasi 

situs web yang dapat diakses dan implementsi local cache Squid yang 

terhubung dengan proxy server di SMA Yayasan Nurul Iman 

mempercepat membuka situs web yang sering diakses dan dengan 

masih adanya situs negatif yang belum terblokir penulis ingin 

menerpakan Proxy Server Filtering untuk memilih atau memblokir 

situs-situs yang dianggap negatif ataupun merugikan penggunanya di 

dalam jaringan LAN (Local Area Network) pada SMA Yayasan Nurul 
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Iman. Supaya dapat membantu menutup atau memblokir alamat suatu 

IP yang tidak diinginkan dan juga menciptakan lingkungan internet 

yang bersih, sehingga beberapa website tidak bisa diakses dengan 

menggunakan Proxy  tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah 

dikemukakan diatas penulis mengangkat judul “RANCANG 

BANGUN PROXY SERVER UNTUK FILTERING PADA SMA 

YAYASAN NURUL IMAN PALEMBANG”. 

1.2. Ruang Lingkup 

       Dari latar belakang tersebut, agar pembahasan tidak menyimpang 

dari permasalah yang ada, maka penulis akan membatasi ruang 

lingkup yaitu; 

1. Program filtering pada proxy server menggunakan SQUID 

2. Sistem operasi yang digunakan dalam membangun proxy server 

adalah Ubuntu server. 

3. Konfigurasi server menggunakan Webmin 

4. Pengujian filtering dilakukan pada alamat situs yang mengandung 

konten negatif yang diterpkan pada lab komputer yang ada di SMA 

Yayasan Nurul Iman Palembang dengan jumlah 15 komputer. 

5. Tampilan report menggunakan SARG (Squid Analysis Report 

Generator) 
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1.3. Tujuan dan Manfaat PKL. 

                   1.3.1. Tujuan  

      Tujuan praktik kerja lapangan (PKL) pada SMA Yayasan Nurul 

Iman Palembang ini adalaah membangun proxy server yang dapat 

memberikan informasi bagi administrator dari hasil report seperti 

alamat ip klien yang mencoba mengakses alamat situs yang difilter 

dan mencatat waktu kapan mengakses alamat situs tersebut dan juga 

untuk mengakses jaringan lokal dan internet secara aman. 

 

                1.3.2.  Manfaat 
 

         1.3.2.1.  Manfaat bagi Mahasiswa 

 

1. Memperoleh pengetahan tentang dunia kerja dan kajian-kajian lain  

Yang diperoleh selain dari materi perkuliahan yang diperoleh 

selama ini. 

2. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang proxy 

server. 

3. Penulis dapat mengetahui kendala yang dihadapi dilingkungan 

kerja 

4. Penulis dapat menerapkan ilmu komputer yang telah diperoleh 

selama belajar dibangku perkuliahan. 

5. Mendapatkan pengalaman baru didunia kerja khususnya dibagian 

pengajaran 
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                          1.3.2.2.  Manfaat bagi Sekolah 

                         Manfaat yang diperoleh SMAYayasan Nurul Iman adalah 

1. Mengamankan sebuah jaringan. 

2. Terjalin hubungan Akademik dan Sekolah. 

3. Mengontrol penggunaan akses internet 

1.3.2.3.  Manfaat bagi Akademik 

                              Manfaat yang diperoleh bagi Akademik adalah 

1. Sebagai salah satu acuan bagi akademik untuk kelanjutan 

penelitian dimasa yang akan datang. 

2. Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pihak yang 

berkepentingan sebaai informasi dalam membangun sebuah proxy 

server. 

3. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya 

 

1.4. Tempat dan waktu pelaksanaan PKL 

 

1.4.1. Tempat PKL 

      Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertempat di SMA Yayasan Nurul 

Iman Palembang, di jln. Mayor Salim Batubara no.258 kelurahan 

Sekip Jaya kecamatan Kemuning Palembang. 
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1.4.2. Waktu pelaksanaan PKL 

     Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Yayasan Nurul Iman Palembang 

dilaksanakan selama 1 bulan pada tanggal 1 September sampai 30 

September 2018. Pelaksanan PKL dimulai hari senin sampai sabtu 

pada jam 09.00-02.00 untuk setiap hari kerja. 

 

1.5. Metode pengumpulan data 

1.5.1. Observasi 

     Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiono(2013:145), observasi 

merupakan suatu proses yang tersusundari berbagai proses biologi dan 

psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. Berdasarkan dari Observasi tersebut peneliti 

melakukan pengamatan langsung pada tempat PKL. Dalam 

melaksanakan metode ini penulis melakukan observasi langsung 

mengenai jaringan yang ada di SMA Yayasan Nurul Iman Palembang. 

 

 

1.5.2. Studi Pustaka 

     Menurut Afrizal (2015:122), studi pustaka merupakan bagian dari 

sebuah proposal penelitian yang berisikan informasi-informasi yang 

diperoleh dari jurnal,buku, dan kertas (working paper). Dalam hal ini 

penulis melakukan studi pustaka dengan cara membaca buku, jurnal 

atau makalah ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan. 
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1.5.3.  Wawancara 

      Menurut Setyadin dalam Gunawan (2013:160), Wawancara adalah 

suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan 

dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Penulis 

melakukan tanya jawab langsung kepada pembimbing lapangan yaitu 

Pak Fajar Agustriano S.Kom mengenai Jaringan LAN di SMA 

Yayasan Nurul Iman Palembang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

 

2.1.1. Internet 

    Menurut Riyanto (2015) Internet dalam bisnis digunakan 

untuk pertukaran informasi, katalog produk, media promosi, 

surat elektronik, bulletin boards, kuisioner elektronik, dan 

mailing list. Internet juga bisa digunakan untuk berdialog, 

berdiskusi dan konsultasi dengan konsumen secara online, 

sehingga konsumen dapat dilibatkan secara proaktif dan 

interaktif dalam perancangan, pengembangan, pemasaran dan 

penjualan produk. 

      Sejarah singkat internet ini adalah proyek ARPANET 

(Advanced 

Research Projects Agency Network) yang dikembangkan oleh 

ARPA yang merupakan bagian dari departemen pertahanan 

Amerika Serikat (U.S Department of Defence). Internet juga 

merupakan WWW (World Wide Web). User yang ingin 

terhubung ke internet harus mendaftar ke ISP(Internet Service 

Provider). Provider penyedia layanan saling berbagi informasi 

mengenai keterjangkauannya melalui BGP (Border Gateway 

Protocol) 
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2.1.2. Proxy Server 

     Menurut Wagito (2007)proxy server adalah server yang 

diletakkan diantara sebuah aplikasi client dan aplikasi server 

yang dihubungi. Aplikasi client tersebut berupa browser web, 

client FTP, dan sebagainya. 

Proxy server yang berada diantara di aplikasi client dan aplikasi 

server tersebut dapat digunakan sebagai pengendali maupun 

monitoring lalu-lintas paket data yang melewatinya. 

 

2.1.3. Linux Ubuntu 

     Menurut Indonesian Journal on Networking and Security 

(2015,17) Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang 

berbasiskan Debian. Proyek Ubuntu resmi disponsori oleh 

Canonical Ltd yang merupakan perusahaan milik seorang 

kosmonot asal Afrika Selatan Mark Shuttleworth. Nama ubuntu 

diambil dari nama sebuah konsep ideologi di Afrika Selatan. 

“Ubuntu” berasal dari bahasa kuno Afrika, yang berarti ‘’rasa 

perikemanusiaan terhadap sesama manusia”. Tujuan dari 

distribusi Linux Ubuntu adalah membawa semangat yang 

terkandung didalam Filosofi Ubuntu ke dalam dunia perangkat 

lunak. Ubuntu adalah sistem operasi lengkap berbasis Linux, 

tersedia secara bebas dan mempunyai dukungan baik yang 

berasal dari komunitas maupun tenaga ahli profesional. 
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2.1.4. Squid 

      Menurut Santoso (2017) Squid merupakan aplikasi yang 

mendukung pada sistem layanan proxy server yang ada pada 

sistem operasi Linux Debian 6 untuk memblokir situs yang tidak 

diperkenankan dan memblokir kata kunci tertentu yang tidak 

diperkenankan di akses lingkungan SMA Yayasan Nurul Iman 

untuk mewujudkan internet positif atau internet sehat. 

 

2.1.5. Webmin 

      Menurut Lurio dkk(2013) Webmin adalah antarmuka 

berbasis web untuk adminstrasi sistem untuk UNIX yang 

dikembangkan oleh Jamie Cameron. Webmin telah digunakan 

lebih sistem operasi UNIX-Likedan distribusi dari Linux untuk 

administrasi sistem. Banyak fitur-fitur yang ditawarkan oleh 

webmin seperti manajemen berbagai server, administrasi pada 

jaringan, administrasi account dan masih banyak lagi fitur-fitur 

yang menunjang dalam administrasi sistem sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing pengguna 

 

2.1.6. SARG(Squid Analysis Report Generator) 

       Menurut Luriodkk (2013) SARG (Squid Analysis Report 

Generator) adalah aplikasi yang memungkinkan kita untuk 

melihat kegiatan penggunaan internet. SARG menampilkan  
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informasi tentang pengguna, alamat ip, byte, alamat situs dan 

waktu 

 

2.2. Gambaran Umum Sekolah 

 

2.2.1. Sejarah SMA Yayasan Nurul Iman 

  

       SMA Yayasan Nurul Iman berdiri diawali dengan nama 

SMA Eka Bakti Palembang, yang didirikan pada tahun 1979, 

dengan ditandai proses belajar mengajar pada tanggal 16 Juli 

1979 yang dikepalai oleh Bapak Drs. Anwar Malik. 

  

     Dalam perkembangan berikutnya SMA Eka Bakti berganti 

nama menjadi SMA Yayasan Nurul Iman Palembang terhitung 

mulai tanggal 1 Juli 1982 berdasarkan hasil rapat PYNI tanggal 

27 Mei 1982 dan hasil rapat Perguruan Yayasan Nurul Iman 

tanggal 1 Juni 1982, dengan akte Yayasan Nurul Iman nomor 1 

tanggal 7 Juni 1967. 

 

     Perkembangan sebelumnya SMA Eka Bakti mendapat 

pengakuan dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan Bidang Pendidikan 

Menengah Umum (PMU) nomor ; 057 / 1979, dengan 
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menerbitkan Piagam Sekolah Pendidikan Menengah Umum 

Swasta, tertanggal 21 Juli 1981. 

 

    Semenjak berdirinya SMA Yayasan  Nurul Iman Palembang 

terus menerus menerima siswa baru, setiap tahun ajarannya 

dengan memiliki 2 (dua) jurusan yaitu jurusan IPA dan jurusan 

IPS. Kemudian tanggal 19 April 1984 SMA Nurul Iman 

mendapat piagam jenjang akreditasi terdaftar, dengan keputusan 

Direktur Jendral Pendidikan Dasar daan Menengah tanggal 30 

Desember 1983 Nomor : 665/C.7/Kep/I/1983. 

 

2.2.2. Visi dan Misi SMA Yayasan Nurul Iman  

 

2.2.2.1.Visi 

              Menjadi sekolah yang unggul, kompetitif, dan 

berwawasan lingkungan. 

 

2.2.2.2.Misi 

1. Mengembangkan sistem manajemen yang handal dan 

berkualitas 

2. Meningkatkan sistem pembelajaran yang berkualitas dan 

berhasil guna 

3. Meningkatkan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif 

4. Membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa 
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5. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang 

beriman dan bertakwa 

6. Mengembangkan pelajaran berbasis iman dan takwa. Iptek 

serta akhlakul karimah 

7. Mewujudkan sekolah bersih, asri , aman dan nyaman serta 

cinta lingkungan 

 

2.2.3. Struktur Organisasi 

      Struktur Organisasi merupakan kerangka susunan dan 

hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu 

organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Organisasi 

tersebut dimaksudkan agar setiap pekerjaan harus 

dikoordinasikan sedemikian rupa kepada bagian-bagian yang 

terkait guna menghasilkan kinerja yang saling bersinergi. 

    Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan 

kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lainnya 

dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan 

hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu 

pertanggung jawaban apa yang dikerjakan 
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Sumber : SMA Yayasan Nurul Iman Palembang 

 

Gambar 2.1. Struktur organisasi SMA Yayasan Nurul ImanPalembang 

KADIKNAS PROVINSI 

YAYASAN NURUL IMAN 

 

KEPALA SEKOLAH 

OPERATOR SEKOLAH 

Susi Apriani, S.Pd 

KA. TATA USAHA 

Mardjan Anang Lia Maya Sari, SE 

WKS.KURIKULUM WKS.SARANA WKS.KESISWAAN 

TU UMUM 
1. Putriyani, S.Ag 
2. Nurul Huda 
3. Rena Ronaya 

 

 

 

TU KEUANGAN 

 

 

 

Suzami 

 

 

 

Yulis Suswita, S.Pd Dwi Rahayu, S.Pd Erma Ekawati, S.Pd 
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   Struktur Organisasi tersebut dimaksudkan agar setiap 

pekerjaan harus dikoordinasikan sedemikian rupa kepada 

bagian-bagian yang terkait guna menghasilkan kinerja yang 

saling bersinergi dari gambar diatas bisa dilihat nama nama dan 

jabatan yang ada pada SMA Yayasan Nurul Iman Palembang 

yaitu 

1. Susi Apriani, S.Pd sebagai Kepala Sekolah 

2. Lia Maya Sari, SE sebagai Operator Sekolah 

3. Mardjan Anang sebagai Kepala Tata Usaha 

4. Putriyani ,S.Ag sebagai Tata Usaha Umum 

5. Nurul Huda sebagai Tata Usaha Umum 

6. Rena Ronaya sebagai Tata Usaha Umum 

7. Suzami sebagai Tata Usaha Keuangan 

8. Erma Ekawati, S.Pd sebagai Wakil Kepala Sekolah   Kesiswaan 

9. Dwi Rahayu, S.Pd sebagai Wakil Kepala Sekolah Kurikulum 

10. Yulis Suswita, S.Pd sebagai Wakil Kepala Sekolah Sarana. 
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            2.2.4.Uraian Tugas dan Wewenang 

   Berikut ini adalah pembagian tugas dan wewenang  

berdasarkan struktur organisasi pada SMA Yayasan Nurul Iman 

Palembang yang sudah ada. 

         2.2.4.1. Kepala Pendidikan Nasional Provinsi 

1. Merencanakan pengembangan Pendidikan secara 

berkesinambungan untuk memantapkan sistem pendidikan 

yang berkualitas 

2. Merumuskan kebijakan pengembangan pendidikan 

berdasarkan skala prioritas untuk pengembangan sumber 

daya manusia 

3. Menyusun kebijakan teknis pengembangan pendidikan 

secara berjenjang sebagai pedoman pelaksanaan tugas unit 

4. Mengorganisir pengembangan pendidikan melalui 

mekanisme prosedur kerja untuk tertibnya pelaksanaan tugas 

unit 

      2.2.4.2. Yayasan Nurul Iman  

1. Membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 

melalui pendidikan  

2. Memberikan perlindungan, bantuan dan juga pelayanan 

khusunya di Yayasan SMA Nurul Iman 
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      2.2.4.3. Kepala Sekolah 

 

1. Membimbing guru dalam hal menyusun dan melaksanakan 

program pengajaran, mengevaluasi hasil belajar dan 

melaksanakan program pengajaran dan remedial  

2. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler, OSIS 

dan mengikuti lomba diluar sekolah  

3. Mengembangkan staf melalui pendidikan/latihan, melalui 

pertemuan, seminar dan diskusi, menyediakan bahan bacaan, 

memperhatikan kenaikan pangkat, mengusulkan kenaikan 

jabatan melalui seleksi calon Kepala Sekolah 

4. Mengelola administrasi ketenagaan dengan memiliki data 

administrasi tenaga guru dan Tata Usaha 

5. Mengelola administrasi keuangan, BOS , dan komite 

6. Mengelola administrasi sarana/prasarana baik administrasi 

gedung/ruang, laboratorium, perpustakaan 

7. Menyusun program kerja, baik jangka pendek, menengah 

maupun jangka panjang 

8. Menyusun organisasi ketenagaan disekolah baik Wakil 

Kepala Sekolah, Pembantu Kepala Sekolah, Tata Usaha, 

Bendahara, dan Personalia pendukung seperti pembina 

perpustakaan, pramuka, OSIS dan olahraga. 
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9. Menggerakkan staf/guru/karyawan dengan cara memberikan 

arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas 

      2.2.4.4. Operator Sekolah 

     Operator sekolah merupakan jantung sekolah yang 

menangani dan mengendalikan peralatan dan data, baik online 

maupun offline. Berikut tugas dan wewenangnya 

1. Membuat jadwal pendataan (Formulir data PTK dan siswa) 

2. Mencari informasi terkait versi baru aplikasi Dapodik (Data 

pokok pendidikan) 

3. Menginstal aplikasi Dapodik 

4. Mengentry data yang telah diisi oleh PTK dan siswa sesuai 

dengan isian formulir data, berdasarkan petunjuk dari buku 

manual Dapodik 

5. Mengirim data valid 

6. Mencetak / print out profil sekolah sebagai laporan 

pengerjaan 

7. Koreksi jika ada kesalahan 
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2.2.4.5. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan 

1. Mengatur program dan pelaksanaan bimbingan dan   

konseling 

2. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 7K 

(Keamanan, Kebersihan, Keimanan, Kekeluargaan, 

Kerindangan, Kerapian, dan Keindahan) 

3. Mengatur dan membina program kegiatan OSIS meliputi 

kepramukaan, Palang Merah Remaja (PMR), kelompok 

ilmiah remaja, usaha kesehatan sekolah (UKS), patroli 

keamanan sekolah (PKS), Paskibraka, dan berbagai eskul 

lainnya 

4. Mengatur program pesantren kilat 

5. Menyusun dan mengatur pelaksanaan pemilihan siswa 

teladan dilingkungan sekolah 

6. Menyelenggarakan kegiatan dan lomba yang meningkatkan 

kecerdasan dan prestasi, seperti cerdas cermat, olahraga, seni 

pertunjukan, dan lain-lain 

7. Menyeleksi siswa untuk diusulkan sebagai calon penerima 

beasiswa  
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      2.2.4.6. Wakil Kepala Sekolah Kurikulum 

1. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan 

2. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan 

3. Mengatur penyusunan program pengajaran (Program 

semester) program satuan pelajaran, dan persiapan mengajar, 

penjabaran, dan penyesuaian kurikulum 

4.  Mengatur pelaksanaan kegiatan kurikuler dan 

ekstrakurikuler 

5. Mengatur pelaksanaan program peniliaan kriteria 

6. Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengajaran 

7. Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar 

8.  Mengatur pengembangan program MGMPP dan 

koordinator mata pelajaran 

9. Mengatur mutasi siswa 

10. Melakukan supervisi 

11. Menyusun laporan 
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      2.2.4.7. Wakil Kepala Sekolah Prasarana 

1. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk 

menunjang proses belajar mengajar 

2. Merencakanan proses pengadaannya 

3.  Mengatur pemanfaatn sarana dan prasarana 

4. Mengelola pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan 

5. Mengatur penyusutan dan pemusnahan sarana dan prasarana 

6. Menyusun laporan 

    2.2.5.    Uraian kegiatan PKL 

   Selama penulis melakukan praktek kerja lapangan, adapun 

kegiatan yang dilakukan di SMA Yayasan Nurul Iman 

Palembang. Mengamati jalannya kegiatan yang berlangsung di 

SMA Yayasan Nurul Iman Palembang, membantu guru 

khususnya mata pelajaran komputer dalam pengajaran ke siswa 

dan menginstal beberapa aplikasi dikomputer yang ada di LAB. 

    Diminggu terakhir penulis mulai mencari referensi tambahan 

seperti melakukan pengumpulan data di sekolah tersebut  
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BAB III 

PEMBAHASAN 

       3.1. Hasil Pengamatan 

    Setelah penulis melakukan praktik kerja lapangan selama satu bulan pada 

SMA Yayasan Nurul Iman Palembang dapat disimpulkan bahwa SMA 

Yayasan Nurul Iman mempunyai ruang lab komputer yang berjumlah 15 

buah yang terhubung koneksi internet dengan kecepatan 40mbps dan 

modem sebagai penghubung perangkat ke dalam jaringan dengan provider 

Indihome. Lab komputer tersebut digunakan guru dan siswa-siswi SMA 

untuk praktek pelajaran komputer, mencetak berkas, dan lain-lain. SMA 

Yayasan Nurul Iman belum menggunakan proxy server sebagai pembatas 

antara jaringan lokal dan jaringan luar (internet) dengan fungsi memblokir 

situs-situs yang tidak bermanfaat, sebagai contoh akses internet berkonten 

porno, spam, perjudian dan beberapa situs yang bisa mengganggu aktifitas 

sekolah. 

    Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan maka akan dirancang 

proxy server dengan menggunakan squid di SMA Yayasan Nurul Iman 

Palembang. Aplikasi ini melakukan filtering access yang berbasis pada 

client sehingga client tidak leluasa mengakses halaman atau situs yang tidak 

diizinkan oleh admin.  

    Berawal dari penjabaran tersebut dilakukan sebuah analisa dan 

pembuatan proxy server di SMA Yayasan Nurul Iman Palembang.
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3.1.1. Topologi Jaringan 

     Setelah penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan, dapat diketahui 

bahwa topologi yang digunakan pada SMA Yayasan Nurul Iman adalah 

bintang karena Akses kontrol terpusat dan memiliki tingkat keamanan yang 

tinggi. 

 

Sumber : diolah sendiri 

Gambar 3.1. Topologi jaringan di SMA Yayasan Nurul Iman 

Palembang 

     Berdasarkan gambar 3.1. Topologi jaringan internet yang diterapkan di 

SMA Yayasan Nurul Iman Palembang menggunakan modem huawei, 2 

buah switch, 1 buahaccess point dan 15 buah komputer. 
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                   3.1.2. Teknologi Jaringan 

     Kondisi di SMA Yayasan Nurul Iman Palembang memiliki topologi 

jaringan bus yang menggunakan suatu piranti Wifi yang disebut Access 

Point (AP) sebagai suatu bridge antara piranti wireless dan jaringan kabel 

standard. Konsep topologi bus dimana untuk membangun jaringan ini 

diperlukan wireless lan sebagai pusat. Wireless lanmemiliki SSID sebagai 

nama jaringan wireless tersebut dengan nama SSID tersebut adalah LT2B 

dan akses penggunaan jaringan internet tidak terbatas hanya menggunakaan 

password, dengan adanya SSID maka wireless lan itu dapat dikenali. Pada 

saat beberapa komputer terhubung dengan SSID yang sama, maka 

terbentuklah sebuah topologi star. 

3.1.2.1. Modem 

    Spesifikasi modem pada SMA Yayasan Nurul Iman Palembang 

menggunakan modem Huawei dengan provider Indiehome yang 

mempunyai 4 LAN ports, 1 ports untuk internet, dan 3 lainnya tidak 

digunakan dengan kecepatan 40 Mbps yang  pada SMA Yayasan Nurul 

Iman Palembang bisa di lihat pada gambar 3.2. 
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Sumber : diolah sendiri 

Gambar 3.2. modem huawei SMA Yayasan Nurul Iman Palembang 

3.1.2.2. Komputer 

     Spesifikasi komputer yang digunakan pada SMA Yayasan Nurul Iman 

Palembang adalah komputer Zyrex E5700 yang mempunyai Prosesor 

Pentium (R) Dual-Core dengan kecepatan 3,00 GHz, Ram DDR3 4GB, 

Harddisk 500GB, memiliki layar monitor sebesar 14 inc dengan merk 

Samsung dan sistem operasi menggunakan Windows 7. Bisa dilihat pada 

gambar 3.3. 
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Sumber : diolah sendiri 

Gambar 3.3. komputer SMA Yayasan Nurul Iman Palembang 

3.1.2.3. Switch 

    Switch yang digunakan di laboratorium pada SMA Yayasan Nurul Iman 

Palembang berjumlah 2 buah dengan merk TP Link TL-SG1016D dan  TL-

SF1008D mempunyai masing-masing port yang berjumlah 16 buah port 

dan 8 buah port.Bisa dilihat pada gambar 3.4 dan 3.5 
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Sumber: Diolah sendiri 

Gambar 3.4. Switch SMA Yayasan Nurul Iman Palembang 
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Sumber : Diolah sendiri 

Gambar 3.5. Switch SMA Yayasan Nurul Iman Palembang 

3.1.2.4. Access Point 

    Access point yang digunakan pada laboratorium SMA Yayasan Nurul 

Iman adalah Asus DSL-N12U_C1 yang berfungsi menghubungkan jaringan 

lokal ke jaringan nirkabel atau wireless.bisa dilihat pada gambar 3.6 
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Sumber : Diolah sendiri 

Gambar 3.6. Access Point SMA Yayasan Nurul Iman Palembang 

      3.2. Evaluasi dan Pembahasan 

             3.2.1. Evaluasi 

   Berdasarkan kegiatan PKL yang telah dilakukan selama satu bulan lebih 

pada SMA Yayasan Nurul Iman Palembang. Penulis melakukan 

pengamatan belum menemukan suatu program untuk mengontrol 

penggunaan internet di sekolah tersebut, sehingga untuk bisa mengontrol 

penggunaan internet, penulis melakukan pemasangan sebuah server yaitu 

 



29 
 

 

proxy server. Dengan adanya proxy server di sekolah tersebut, operator bisa 

melakukan pembatasan akses di dalam server proxy, 

            3.2.2. Pembahasan  

      Pembahasan dari evaluasi diatas pada SMA Yayasan Nurul Iman 

Palembang adalah, batasan akses internet kepada komputer client batasan 

yang dimaksud dengan memfilter situs yang berbau dengan konten negatif, 

dengan menggunakan proxy server dimana hak akses bisa dikendalikan di 

dalam komputer host, juga bisa mempercepat koneksi internet, 

menyembunyikan IP publik dan menghemat bandwith. 

                        3.2.2.1. Topologi yang diusulkan 

    Topologi jaringan yang diusulkan oleh penulis mengalami 

perubahan atau penambahan secara mendetail dikarenakan dalam 

rancangan yang diusulkan hanya menambahkan proxy server, 

dimana proxy server akan membatasi penggunanya melakukan hal-

hal umum di internet seperti mengakses facebook, twitter, dan juga 

website umum lainnya yang dapat mengganggu proses belajar 

mengajar guru ke siswa tersebut. Seperti gambar 3.7.  
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Gambar : diolah sendiri 

Gambar 3.7 topologi rekomendasi 

                        3.2.2.2. Teknologi jaringan yang ditambahkan 

       Adapun yang harus diperhatikan dalam membangun sebuah 

proxy server supaya dapat dijalankan dengan baik dan benar sesuai 

dengan yang diinginkan kontrol akses ini digunakan untuk 

membatasi akses konten negatif dan dilarang dan tidak ada 

hubungannya dengan sekolah pada SMA Yayasan Nurul Iman 

Palembang. 

                        3.2.2.3. Konfigurasi jaringan 

                                          1. Ubuntu server 

     Disini penulis menggunakan ubuntu server 16.04 untuk sistem 

operasi nya dan penulis mengkonfigurasikan pada interface eth1 
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berupa ip 192.168.100.22 dan netmask 255.255.255.0 diterminal 

linux atau comman line interface (CLI) bisa dilihat pada gambar 

3.8 

 

Sumber : Diolah Sendiri 

Gambar 3.8.konfigurasi ubuntu server 

2. Webmin 

      Webmin adalah antarmuka berbasis web untuk administrasi 

sistem untuk Unix. Menggunakan web yang modern. Webmin 

menghilangkan kebutuhan untuk secara manual mengedit file 

konfigurasi Unix seperti /etc/ password, dan memungkinkan anda 

untuk mengelola sistem dari konsol jarak jauh. Jadi selain 

menggunakan remote access secara CLI yaitu telnet dan ssh 

ternyata juga dapat dipantau melalui web dan digunakan serta 

diatur admin melalui web browser. Berikut konfigurasi webmin 

bisa dilihat pada gambar 3.9 dan tampilan login pada webmin pada 

gambar 3.10 
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Sumber : Diolah Sendiri 

Gambar 3.9.install webmin  

 

Sumber : Diolah sendiri 

Gambar 3.10. tampilan login webmin 

Tampilan beranda webmin 

              Terlihat ip server webmin adalah 192.168.100.22, hanya 

mempunyai 2 form pada webmin yaitu username dan password. 

Setelah berhasil masuk akan tampil seperti gambar dibawah ini. 
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Sumber : Diolah Sendiri 

Gambar 3.11. tampilan beranda webmin 

3. Squid 

       Disini penulis menggunakan squid sebagai proxy server 

karena dapat mempercepat server web dengan melakukan caching 

permintaan yang berulang-ulang, caching dns, caching situs web, 

dan caching pencarian. Berikut ini adalah perintah untuk 

menginstal squid yang diinstal melalui webmin lihat gambar 3.12. 
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Sumber : Diolah sendiri 

Gambar 3.12. install squid 

    Pada gambar 3.12. adalah perintah untuk menginstall squid  dan 

selanjutnya bisa dilihat gambar 3.13. proses pemasangan squid 

proxy telah berhasil di install beserta tampilan menu yang ada pada 

squid pada gambar 3.14. 

 

Sumber : Diolah sendiri 

Gambar 3.13.proses install paket squid  
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Sumber : Diolah sendiri 

Gambar 3.14. Tampilan menu pada squid 

4. SARG (Squid analysis report generator) 

       SARG adalah tools open source yang memungkinkan untuk 

menganalisis file log squid atau proxy dan menghasilkan laporan 

dalam format HTML dengan informasi tentang pengguna, alamat 

IP, situs diakses atas, total penggunaan bandwith, waktu berlalu, 

download, menampilkan sebuah alamat report yang berisi IP client 

keterangan waktu kapan digunakan untuk mengakses alamat situs, 

dan alamat ip yang di filter, bisa dilihat cara instal SARG pada 
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gambar 3.15 beserta hasil laporan nya pada gambar 3.16 dan menu 

yang ada pada SARG pada gambar 3.17. 

  

 

Sumber ; Diolah sendiri 

Gambar 3.15. Proses install SARG 

 

Sumber : Diolah Sendiri 

Gambar 3.16. Tampilan pada SARG 
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Sumber : Diolah sendiri 

Gambar 3.17. Tampilan menu pada SARG 

5. ACL (Access control list) 

        Disini penulis menggunakan fitur yang ada di webmin yaitu 

ACL (Access control list) untuk memfilter paket-paket yang keluar 

masuk jaringan. Dan penulis membuat list dengan nama situs 

negatif, yang mana jika sudah masuk di daftar ACL (Access control 

list) tidak bisa dikunjungi atau sudah diblokir dengan syarat sebuah 

situs sudah diinput terlebih dahulu supaya bisa berfungsi. Serta 

mengatur pada proxy restriction untuk blok situs sesuai dengan list 

yang telah ditentukan oleh ACL. Bisa dilihat pada gambar 3.18 dan 

3.19 
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Sumber : Diolah Sendiri 

Gambar 3.18. Tampilan pada ACL (Access control list) 

 

Sumber : Diolah Sendiri 

Gambar 3.19.Tampilan pada proxy restriction  

 



39 
 

 

                        3.2.2.4. Hasil pengujian konfigurasi  

    Pada pengujian penulis menguji apakah proxy sudah berjalan di 

jaringan pada SMA Yayasan Nurul Iman Palembang komputer 

dengan mengakses situs yang sudah masuk di access control list 

(ACL) lihat gambar 3.20.   

 

 

Sumber : Diolah Sendiri 

Gambar 3.20. Situs facebook yang diblokir oleh ACL 

   Bisa dilihat pada gambar 3.20. sebuah situs yang sudah diblokir 

pada SMA Yayasan Nurul Iman Palembang tidak bisa diakses 

secara langsung, situs yang diblokir adalah https://facebook.com 

oleh webmaster sebagai administrator sistem. 

     

https://facebook.com/
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    Jika situs https://facebook.com tidak dimasukkan pada ACL bisa 

dilihat pada gambar 3.21 dan pada gambar 3.22 terlihat situs 

https;//facebook.com tidak diblokir lagi oleh proxy server   . 

   

Sumber : Diolah sendiri 

Gambar 3.21.Tampilan ACL yang tidak memblokir situs 

facebook  

 

 

 

 

 

https://facebook.com/
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Sumber : Diolah sendiri 

Gambar 3.22.Situs facebook yang kembali normal 

 

3.2.2.5. Simulasi  proxy server ke client 

            Setelah penulis melakukan konfigurasi jaringan selanjutnya 

penulis melakukan simulasi secara manual ke client. Berikut 

langkah-langkah nya. 

1. Membuka proxy server yang sudah diinstal di ubuntu server    

dengan menggunakan virtual box dan masukkan perintah 

ifconfig untuk mengetahui ip yang diberikan oleh proxy 

server. 
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Sumber : Diolah sendiri 

Gambar 3.23.Tampilan pada konfigurasi ifconfig 

2. Terlihat tampilan pada konfigurasi ifconfig ip addresnya 

adalah 192.168.1.12 dan itulah ip yang akan dimasukkan ke 

dalam web browser client serta untuk membuka webmin 

yang sudah diinstal sebelumnya  

3. Membuka webmin lalu carilah squid proxy server untuk 

selanjutnya masuk ke dalam  access control tersebut. 

 

Sumber : Diolah sendiri 

Gambar 3.24.Tampilan pada squid proxy server 
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4. Terlihat pada access control list dengan nama blok_situs  

disana terdapat situs yang sudah di blokir oleh penulis  

 

Sumber : Diolah sendiri 

Gambar 3.25.List pada access control 

5. Kemudian pindah ke sisi client bukalah web browser lalu 

masuk lah ke tombol open menu yang ada di pojok kanan 

atas pada mozilla firefox. 

 

Sumber : Diolah sendiri 

Gambar 3.26.Tampilan mozilla firefox 
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6. Masuk ke tahap network settings dan masuk ke settings 

  

Sumber : Diolah sendiri 

Gambar 3.27. Tampilan pada settings 

7. Masukkan alamat ip yang didapat pada konfigurasi ifconfig 

 

Sumber : Diolah sendiri 

Gambar 3.28. Tampilan pada Connection settings 
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8. Untuk pengujian apakah proxy server sudah berjalan di 

komputer client bisa dilihat pada gambar 3.28. 

 

Sumber : Diolah sendiri 

Gambar 3.29. Tampilan facebook yang sudah diblokir 

9. Pengujian pada proxy server telah berhasil lalu dan jika 

situs facebook yang tidak diblokir oleh ACL akan kembali 

normal 

 

Sumber : Diolah sendiri 

Gambar 3.30. Tampilan ACL yang tidak memblokir 

facebook 
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Sumber : Diolah sendiri 

Gambar 3.31.Tampilan facebook kembali normal 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.2. Kesimpulan 

           Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada SMA 

Yayasan Nurul Iman Palembang dapat disimpulkan : 

1. Di bangun sebuah proxy server menggunakan squid sebagai filtering 

dengan fungsi memblok situs tidak bermanfaat 

2. Proxy server ini dibangun yang dapat bermanfaat di SMA Yayasan 

Nurul Iman Palembang 

4.3. Saran  

        Saran-saran yang diajukan supaya menjadi masukan untuk 

pengembangan berikutnya adalah sebagai berikut : 

1. Sebelum membangun proxy server dengan menggunakan sistem 

operasi ubuntu server 16.04, lebih baik memahami terlebih 

dahulu setiap perintah pada saat menggunakan shell, supaya 

memudahkan saat instalasi dan konfigurasi proxy server. 

2. Untuk pengembangan selanjutnya dicoba modul-modul yang 

terdapat webmin dalam melakukan administrasi sistem server 

seperti,modul web server, mail server dan modul lainnya. 

 


