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BAB II 

DASAR TEORI 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai beberapa teori penunjang yang 

berhubungan dengan pokok bahasan dalam tugas akhir ini. Seperti konsep dasar 

aplikasi wizard, kemudian beberapa fitur Mikrotik seperti IP Public, SSH, 

Bandwidth, Hotspot Portal, User Management, dan Proxy. 

 

2.1 Aplikasi Wizard 

Bagian dari program set-up yang membantu user untuk melakukan proses 

penginstalasian dengan benar. Bisa diartikan juga sebagai program pemandu yang 

membantu untuk mengerjakan sesuatu melalui tahapan-tahapan atau langkah-

langkah. 

 

2.2 User Interface 

Interface didefinisikan sebagai sebuah alat atau sistem yang digunakan 

oleh entitas lain untuk dapat saling berinteraksi. Jadi, user interface dapat berarti 

alat atau sistem yang digunakan oleh user agar dapat saling berinteraksi. 

User interface sangat berperan penting dalam dunia komputer karena 

dengan adanya user interface dapat mempermudah user dalam mengoperasikan 

suatu perangkat komputer. User interface dapat dibagi menjadi dua yaitu : 

 

a. Text Interface : Merupakan user interface berupa text ataupun perintah-

perintah yang diketikan langsung oleh user untuk melakukan atau 

mengeksekusi sesuatu. Contoh dari text interface adalah Command Line 

Interface (Unix, Linux) dan juga Command Prompt (Windows). 

b. Graphic User Interface (GUI) : Merupakan user interface berupa tampilan 

grafis atau gambar yang dipergunakan untuk melakukan komunikasi 

dengan komputer. Melihat perkembangannya, user interface berbasis GUI 

lebih banyak dipergunakan dibandingkan dengan user interface berbasis 

text karena GUI lebih memudahkan user. Contoh Graphic User Interface 

seperti button, toolbox, textarea, dan lain-lain. 



8 
 

2.3 Java 

2.3.1 Pengertian Java 

Java adalah bahasa pemrograman serbaguna yang disusun oleh James 

Gosling yang dibantu oleh teman-temannya yaitu Patrick Naugton, Chris Warth, 

Ed Prank dan Mike Sheridan di perusahaan Sun Microsystems dan diterbitkan 

tahun 1995 (Raharjo,2007). 

 

2.3.2 Keunggulan Java 

Menurut (Ariwibowo, 2007) ada beberapa kelebihan dari bahasa 

pemrograman Java yaitu : 

a. Multiplatform : Kelebihan utama dari Java ialah dapat dijalankan di 

beberapa platform atau sistem komputer, sesuai dengan prinsip tulis sekali, 

jalankan dimana saja. Dengan kelebihan ini pemrogram cukup menulis 

sebuah program Java dan di kompilasi (diubah, dari bahasa yang 

dimengerti manusia menjadi bahasa mesin atau bytecode) sekali lalu 

hasilnya dapat dijalankan diatas beberapa platform tanpa perubahan. 

b. OOP (Object Oriented Programming) : Yang dalam bahasa Indonesia 

dikenal sebagai Pemrograman Berorientasi Objek ini berarti bahwa semua 

aspek yang terdapat di Java adalah objek. Java merupakan salah satu 

bahasa pemrograman berbasis objek secara murni. 

c. Library : Java terkenal dengan kelengkapan library (kumpulan program-

program yang disertakan dalam pemrograman Java) yang sangat 

memudahkan dalam penggunaan oleh para pemrograman berbasis objek 

secara murni.  

d. Sintaks : Java memiliki sintaks seperti bahasa pemrograman C++ 

sehingga menarik banyak programmer C++ untuk pindah ke Java. Saat 

ini pengguna Java sangat banyak, sebagian besar adalah programmer C++ 

yang pindah ke Java. 

e. Pengumpulan Sampah Otomatis : Memiliki fasilitas pengaturan 

penggunaan memori sehingga para pemrogram tidak perlu melakukan 

pengaturan memori secara langsung (seperti halnya dalam bahasa C++ 

yang dipakai secara luas. 
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f. Sederhana : Java adalah suatu bahasa sederhana. Para perancang Java 

berusaha untuk membuat suatu bahasa yang mudah dan cepat untuk 

dipelajari, sehinggan bahasa Java dibuat dengan ukuran relatif lebih kecil. 

Sintaks Java sama dengan bahasa pemrograman C++, namun dengan 

memperbaiki beberapa kekurangan dari C++. Seperti mengurangi 

kompleksitas beberapa fitur, menambah fungsi, serta menghilangkan 

beberapa hal yang menyebabkan ketidakstabilan sistem pada C++. 

g. Kuat : Program yang dibuat dengan Java dapat dipercaya dalam berbagai 

hal, karena Java banyak menekankan pada pengecekan awal untuk 

menghindari kemungkinan terjadi masalah, pengecekan pada saat runtime 

dan mengurangi kemungkinan timbulnya kesalahan atau error. 

 

2.4 Mikrotik 

Ada dua jenis Mikrotik yaitu Mikrotik Router Brand yang merupakan 

Mikrotik yang berbentuk hardware dan Mikrotik Router OS yang merupakan 

router yang berbentuk software. Dalam pembuatan aplikasi wizard akan 

menggunakan Mikrotik Router OSTM (Fathurrozi, 2007). 

Sistem operasi Mikrotik router merupakan sistem operasi dan perangkat 

lunak yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer biasa menjadi router 

network yang andal. Instalasi dapat dilakukan juga pada PC (Personal Computer), 

PC yang akan dijadikan router Mikrotik pun tidak memerlukan sumber yang 

cukup besar untuk penggunaan standar, misalnya hanya sebagai gateway. 

Disarankan untuk mempertimbangkan pemilihan sumber daya PC yang memadai, 

untuk keperluan beban yang besar (network yang kompleks atau routing yang 

rumit). 

Sistem operasi Mikrotik Router dapat diakses dengan menggunakan 

berbagai cara berikut :  

a. Command Line Interface : Merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk 

melakukan suatu konfigurasi pada Mikrotik router. Dimana admin akan 

melakukan konfigurasi pada router dengan mengetikkan baris baris 

perintah yang digunakan router Mikrotik. 
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b. Webfig : Merupakan software yang telah ter-install di dalam Mikrotik yang 

digunakan untuk membantu melakukan konfigurasi Mikrotik. Webfig 

bekerja dengan berbasis web. 

c. Winbox : Merupakan software komputer bawaan dari sistem operasi 

Mikrotik Router yang dapat membantu anda untuk melakukan konfigurasi 

Mikrotik. Winbox dapat anda unduh ketika mengakses Mikrotik melalui 

webfig sebelum login. Winbox banyak disukai karena memiliki tampilan 

grafis bila dibandingkan dengan telnet atau web browser. Perbedaan 

dengan aplikasi wizard yang akan dibuat adalah dari segi cara konfigurasi. 

Aplikasi wizard lebih mengarah pada konfigurasi dari langkah per langkah 

jadi lebih memudahkan lagi. 

 

2.5 Firewall 

Firewall atau dinding api adalah sistem perangkat lunak yang mengijinkan 

lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk dapat melaluinya dan mencegah 

lalu lintas jaringan yang dianggap tidak aman. Pada dasarnya Firewall dipasang 

pada sebuah router berjalan pada gateway antara jaringan lokal dengan jaringan 

internet. 

Firewall berperan dalam melindungi jaringan dari serangan yang berasal 

dari jaringan luar (outside network). Firewall mengimplementasikan paket 

filtering. Dengan demikian, Firewall menyediakan fungsi keamanan yang 

digunakan untuk mengolah aliran data ke, dari, dan melalui router. Sebagai 

contoh, Firewall difungsikan untuk melindungi jaringan lokal (LAN) dari 

kemungkinan serangan yang datang dari internet. Selain untuk melindungi 

jaringan, Firewall juga difungsikan untuk melindungi komputer user atau host 

(Host Firewall). 

 

2.6 Bandwidth 

Bandwidth adalah kapasitas atau daya tampung kabel ethernet agar dapat 

dilewati traffic paket data dalam jumlah tertentu. Bandwidth juga bisa berarti 

jumlah konsumsi paket data per satuan waktu dinyatakan dengan satuan bit per 

second. 
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Dalam tugas akhir ini terdapat bandwidth management yang berarti 

bagaimana menerapkan pengalokasian atau pengaturan bandwidth dengan 

menggunakan sebuah komputer linux. Dalam tugas akhir ini tidak akan 

menjelaskan panjang lebar mengenai bagaimana cara kerja kernel linux dalam 

melaksanakan fungsi traffic control atau bandwidth management, hanya akan 

menjelaskan langkah-langkah praktis melakukan setting atau pengaturan sebuah 

bandwidth management dengan sistem operasi Mikrotik dan memakai tools 

administrasi sebagai user interface yang berbasis GUI. 

 

2.7 DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol atau sering disingkat menjadi 

DHCP adalah protokol yang berbasis arsitektur client/server yang dipakai untuk 

memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. DHCP berfungsi 

untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada klien yang terhubung dengan 

DHCP. 

Sebuah jaringan lokal yang tidak menggunakan DHCP, harus memberikan 

alamat IP kepada semua komputer secara manual atau menggunakan pengaturan 

IP statik. Selain alamat IP, banyak parameter jaringan yang dapat diberikan oleh 

DHCP, seperti default gateway, dan DNS server. Ada dua hal yang membedakan 

jenis dari DHCP, yaitu DHCP server yang merupakan pemberi alamat IP kepada 

klien dan DHCP Client yang merupakan penerima alamat IP dari DHCP server. 

Pada dasarnya alamat IP  tersebut tidak dapat dipasang secara permanen ke dalam 

klien. Lebih tepatnya DHCP server hanya meminjamkan sementara alamat IP 

kepada klien. 

 

2.8 IP Public 

IP Address dibagi menjadi dua kategori besar dalam implementasinya di 

internet. Salah satunya adalah IP Address Public yang merupakan IP Address 

yang digunakan oleh router, server maupun host yang terhubung langsung ke 

internet. Server-server web seperti google.com, facebook.com adalah server-

server yang menggunakan IP Address Public. Begitu juga dengan router-router 

yang dimiliki oleh Internet Service Provider (ISP) yang merupakan penghubung 
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jutaan host di internet. IP Address Public ini bersifat unik yang artinya tidak ada 

dua host di internet yang menggunakan IP Address yang sama. 

 

2.9 SSH 

Pada awalnya SSH dikembangkan oleh Tatu Yi Nen di Helsinki University 

of Technology. SSH memberikan alternatif yang secure terhadap remote session 

traditional dan file transfer protocol seperti telnet dan relogin. Protocol SSH 

mendukung otentikasi terhadap remote host, yang demikian meminimalkan 

ancaman pemalsuan identitas klien lewat IP Address Spoofing maupun manipulasi 

DNS. Selain itu SSH mendukung beberapa protokol enkripsi secret key (DES, 

Triple DES, IDEA, dan Blowfish) untuk membantu memastikan privacy dari 

keseluruhan komunikasi, yang dimulai dengan username dan password awal. SSH 

pada linux diantaranya adalah OpenSSH, yang dapat terkoneksi dengan komputer 

lain dalam jaringan, mengeksekusi perintah lewat mesin secara remote, dan 

memindahkan file dari satu mesin ke mesin lainnya. 

Untuk mengakses router dengan cara lebih aman, maka dapat menggunakan 

protokol Secure Shell (SSH) biasa dengan bantuan aplikasi putty. Cara 

mengkonfigurasi dengan SSH sebenarnya sama dengan cara konfigurasi dengan 

telnet. Anda juga harus menggunakan command line jika ingin melakukan 

konfigurasi. Yang menjadi perbedaan antara SSH dan telnet adalah fitur enkripsi 

yang dimiliki SSH. Fitur enkripsi ini akan membuat lebih aman dari serangan 

penyadapan oleh hacker. 

 

2.10 API 

Application Programming Interface (API) adalah sekumpulan program 

berbentuk fungsi atau prosedur yang dapat diakses dan dijalankan untuk 

berinteraksi dengan aplikasi tertentu. API adalah sistem yang terbuka, artinya 

fungsi dan prosedur didalamnya dapat dijalankan dalam sistem lain, dengan 

demikian API juga dipandang sebagai antamuka (Djuandi, 2007). Sesuai dengan 

sifatnya, bahasa pemrograman tingkat rendah seperti C++ banyak berinteraksi 

dengan API, namun hal itu tidak menutup bahasa pemrograman tingkat tinggi 

seperti VirtualBasic, Delphi, dan lainnya untuk menjalankan fungsi dalam API. 
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2.11 Hotspot Portal 

Hotspot digunakan untuk memberikan layanan internet maupun intranet 

pada area publik dengan media kabel maupun wireless. Sedangkan portal dapat 

diartikan sebagai gerbang untuk jalan masuk atau dalam hal ini bisa diartikan 

sebagai proses autentifikasi. Jadi Hotspot Portal adalah suatu proses ketika kita 

membuka halaman web, maka router akan melakukan pemeriksaan terhadap 

klien, apakah klien tersebut sudah terautentifikasi atau belum. Ketika router 

mendapati klien tersebut belum terautentifikasi, maka akan dilempar ke halaman 

login hotspot yang memrlukan username dan password itulah yang dimaksud 

Hotspot Portal. Setelah melakukan login,maka klien dapat menggunakan fasilitas 

untuk melakukan internet. 

 

2.12 User Management 

Penggunaan akses hotspot yang digunakan akan dihitung berdasarkan 

waktu (time based) dan data download-upload (volume based). Dengan Mikrotik 

sebagai hotspot, admin dapat mengonfigurasi jaringan wireless yang hanya dapat 

digunakan dengan username dan password tertentu. Admin juga dapat melakukan 

manajemen terhadap user-user tersebut. Misalnya, mengatur durasi total 

penggunaan hotspot per user, membatasi besar data yang dapat diunduh oleh 

setiap user, mengatur konten yang boleh diakses oleh user, dan lain-lain 

sebagainya.  

 

2.13 Proxy 

Proxy merupakan sebuah aplikasi yang membantu klien dalam melakukan 

browsing untuk dijadikan perantara antara klien dengan server. Klien tidak akan 

berhubungan langsung dengan server yang ada di internet karena menggunakan 

perantara ini. Pada Mikrotik terdapat fitur Web Proxy uang dapat digunakan 

sebagai proxy server, sehingga Mikrotik tersebut dapat dijadikan sebagai 

perantara antara klien dengan web server di internet. 

Fungsi dari proxy secara umum adalah sebagai caching, filtering, dan 

connection sharing. Semua fungsi ini dapat ditemui pada Web Proxy Mikrotik. 
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Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing fungsi Web Proxy pada 

Mikrotik :  

a. Caching : Web Proxy Mikrotik dapat melakukan caching content, yaitu 

menyimpan beberapa konten web yang disimpan di memori Mikrotik. 

Konten tersebut akan digunakan kembali apabila ada permintaan pada 

konten itu lagi. Misalnya ketika membuka halaman Facebook, maka file-

file pada halaman tersebut, seperti image, script dan lainnya akan disimpan 

oleh Web Proxy. Jika lain kali anda membuka Facebook, maka tidak perlu 

terhubung ke internet pun halaman tersebut dapat dibuka dengan 

mengambil file dari cache proxy. Hal ini dapat menghemat bandwidth 

internet dan mempercepat koneksi. 

b. Filtering : Menggunakan Web Proxy dapat membatasi akses konten-

konten tertentu yang diminta oleh klien. Pembatasan akses ke situs 

tertentu, ekstensi file tertentu, melakukan redirect (ppengalihan) ke situs 

lain, maupun pembatasan terhadap metode akses HTTP. Hal tersebut tidak 

dapat dilakukan jika hanya menggunakan NAT. 

c. Connection Sharing : Web Proxy meningkatkan level keamanan dari 

jaringan yang dibuat, karena komputer user tidak berhubungan langsung 

dengan web server yang ada di internet.  

 

2.14 Oracle VM Virtualbox 

Dalam ilmu komputer, virtualisasi adalah istilah umum yang mengacu 

pada abstraksi dan sumber daya komputer. Pada dasarnya virtualisasi lebih 

mengarah pada pembuatan sebuah sistem yang menyamai hardware, sehingga 

dapat digunakan seperti menggunakan hardware asli.  

Virtualisasi memungkinkan dalam sebuah komputer terdapat komputer-

komputer lain dengan jumlah tak terhingga melalui kekuatan komputer tersebut. 

Teknik virtualisasi ini berguna ketika akan melakukan sebuah pekerjaan dan 

membutuhkan dua buah perangkat yang sama maupun berbeda, tetapi perangkat 

tersebut tidak ada. Perangkat yang tidak ada tersebut dapat digantikan dengan 

teknik virtualisasi ini, tanpa membeli barang yang sebenarnya. Namun, terdapat 

kelemahan di dalam teknik virtualisasi, salah satu adalah terbatasnya fitur virtual 
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yang sedikit berbeda dengan hardware asli. Selain itu, hardware asli yang dipakai 

untuk menjalankan teknik virtualisasi ini juga mempunyai batasan kekuatan 

untuik melakukan teknik virtualisasi. 

Pada dunia virtualisasi terdapat beberapa software yang dapat digunakan 

dalam melakukan teknik virtualisasi. Software tersebut antara lain yaitu Oracle 

VM Virtualbox, VMware Workstation, Qemu Manager, Virtual PC, dan lain-lain. 

Pada dasarnya semua software memiliki kinerja yang sama, Pada tugas akhir ini 

akan digunakan software Oracle VM Virtualbox yang merupakan software open 

source, dengan kelebihan lebih muda digunakan. 

2.15 Ganymed-ssh2-build210 

Ganymed-ssh2-build210 merupakan salah satu library java yang 

mengimplementasikan protocol SSH-2 di Java (diuji pada J2SE 1.4.2 dan 5.0). 

Hal ini memungkinkan sesorang untuk terhubung ke server SSH dari dalam 

program Java. Mendukung sesi SSH (perintah eksekusi jarak jauh dan akses 

shell), local dan remote forwarding, local stream forwarding, X11 forwarding, 

SCP dan SFTP. Tidak ada ketergantungan pada penyedia JCE, karena semua 

fungsi crypto sudah tersedia. 


