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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Bayu melakukan penelitian Perancangan Jaringan Hotspot Server Berbasis 

Mikrotik Di Gedung kuliah Universitas Abulyatma, Permasalahan yang ada pada jarinagn 

Hotspot di gedung kuliah Universitas Abulyatma adalah Bagaimana membangun sebuah 

jaringan wireless berbasis Hotspot dengan menggunakan MikroTik sebagai server dan 

bagaimana mengatasi lemahnya sinyal wireless dengan menambah repeater sebagai 

penguat sinyal [3]. 

Asyhar Najih melakukan analisis Jaringan Wireless Distribution System 802.11n 

Dalam Penggunaan Firmware DD-WRT untuk Mengetahui Jangkauan Sinyal dB. 

Teknologi WDS ini berguna untuk meminimalisir penggunaan kabel dalam pembuatan 

sebuah koneksi jaringan komputer sehingga mengurangi biaya untuk pengeluaran 

pembelian kabel [4]. 

Lubis Pinem dalam penelitian yang berjudul “Analisis Quality of Service (QoS) 

Jaringan Internet Di Smk Telkom Medan”, membahas tentang cara menganalisa kinerja 

dari parameter QoS (Quality of Service) yang terdiri dari throughput, packet loss, delay, 

dan jitter. Dalam penelitiannya ada beberapa website yang digunakan, yaitu pingset.net 

untuk mengukur Packet loss dan Jitter, speedterst.net untuk mengukur kecepatan 

download dan upload, ping.nmonitoring.com untuk mengukur delay dan 

cnet.com/internet-speed-test/ untuk mengukur Throughput dalam internet [5]. 

Dalam penelitian Dimas yang berjudul “Analisa Kinerja Implementasi Wireless 

Distribution System Pada Perangkat Access Point 802.11 G Menggunakan Openwrt”, 

membahas tentang cara pengujian sistem yang dibuat dengan tujuan mengetahui sejauh 

mana kemampuannya sebelum diterapkan pada kondisi yang sebenarnya. Pengujian yang 

pertama bertujuan untuk mengetahui apakah sistem ini dapat berjalan dengan baik atau 

tidak. Kemudian dilakukan pengujian berikutnya yaitu untuk mengetahui kemampuan 

sistem ini dalam menangani komunikasi yang dilakukan oleh clientt dengan parameter 
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besar throughput yang didapatkan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan dua buah 

PC yang masing-masing terhubung pada AP1 dan AP2 [6]. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Jaringan Komputer 

Menurut Eko Priyo Utomo jaringan komputer merupakan sistem yang terdiri atas 

dua atau lebih komputer serta perangkat-perangkat lainnya yang saling terhubung. Media 

penghubung tersebut dapat berupa kabel atau nirkabel sehingga memungkinkan para 

pengguna jaringan komputer melakukan pertukaran informasi, seperti berbagai file, 

dokumen, serta menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak yang terhubung ke 

jarinngan [7]. 

Dua unit komputer dikatakan terkoneksi apabila keduanya bisa saling bertukar 

data/informasi, berbagi resource yang dimiliki, seperti file, printer, media penyimpanan. 

Data yang berupa teks, audio, maupun video bergerak melalui media kabel atau tanpa kabel 

sehingga memungkinkan pengguna komputer dalam jaringan komputer dapat saling 

bertukar file/data, mencetak pada printer yang sama menggunakan dan menggunakan 

hardware/software yang terhuhung dalam jaringan secara bersama-sama. Setiap komputer, 

printer atau periferal yang terhubung dalam jaringan tersebut disebut node. Sebuah 

jaringan komputer sekurang-kurangnya terdiri dari dua unit komputer atau lebuh, dapat 

berjumlah puluhan komputer, ribuan, atau bahkan jutaan node yang saling terhubung satu 

sama lain [8]. 

Peer to Peer adalah satu model dimana tiap PC dapat memakai resource pada PC 

lain atau memberikan resource-nya untuk dipakai PC lain. Tidak ada yang bertindak 

sebagai server yang mengatur sistem komunikasi dan menggunakan sumber daya 

komputer yang terdapat di jaringan. 

 

 

Gambar 2.1 Peer to Peer 
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Clientt-Server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa 

komputer sebagai server yang memberikan sumber dayanya kepada komputer lain (client) 

dalam jaringan. Server mengatur mekanisme akses sumber daya yang boleh digunakan 

serta mekanisme komunikasi antarnode dalam jaringan . 

2.2.2 Router 

Menurut Ariyus dan Andri router merupakan perangkat layer 3, yang merupakan 

perangkat yang lebih rumit dan cerdas. Router berfungsi meneruskan paket data dari satu 

tempat ke tempat lain, tergantung nilai alamat jaringan, bukan alamat hardware (MAC) 

seperti bridge [9]. 

2.2.3 Mikrotik 

Menurut Athailah mikrotik adalah sebuah merek dari perangkat jaringan, pada 

awalnya Mikrotik hanyalah sebuah perangkat lunak atau software yang diinstall dalam 

komputer yang digunakan untuk mengontrol jaringan, tetapi dalam perkembangannya saat 

ini menjadi sebuah device atau perangkat jaringan yanganda dan harga yang terjangkau, 

serta banyak digunakan pada level perusahaan jasa internet (ISP) [10]. 

2.2.3.1 Sejarah Mikrotik 

Mikrotik adalah perusahaan kecil berkantor pusat di Latvia, bersebelahan dengan 

rusia. Pembentuknya diprakasai oleh John Trully dan Arnis Riekstins. John Trully adalah 

seorang Amerika yang berimigrasi ke Latvia. Di Latvia ia berjumpa dengan Arnis seorang 

serjana fisika dan mekanik sekitar tahun 1995. Tahun 1996 John Trully dan Arnis mulai 

merouting dunia (Visi Mikrotik adalah me-routing seluruh dunia) [11]. 

2.2.3.2 DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) adalah protokol jaringan yang 

memungkinkan sebuah perangkat jaringan membagi konfigurasi IP address kepada 

komputer-komputer user yang membutuhkan. Konfigurasi IP address ini meliputi IP 

address itu sendiri, subnetmask, default gateway dan DNS server yang dibutuhkan untuk 

mengakses internet. Perangkat yang akan membagi konfigurasi IP address disebut DHCP 
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server. Sedangkan komputer yang menerima konfigurasi dari server ini dinamakan DHCP 

client. 

2.2.4 WDS 

Akses jaringan WDS (Wireless Distriburion System) seperti yang telah 

didefinisikan IEEE 802.11. Penggunaan WDS memungkinkan unruk menghubungkan 

access point satu dengan access point yang lain. Tujuan dari penerapan WDS adalah untuk 

memperluas area jangkauan suatu jaringan sehingga bisa mencakup tempat yang tidak bisa 

dijangkau jaringan kabel [12]. 

Wireless Distriburion System menghubungkan suatu sel untuk membangun 

jaringan yang luas yang memungkinkan pengguna bisa berpindah tempat dari access point 

satu ke access point lain namun tetap terhubung pada sember daya jaringan yang tersedia. 

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Acces with Collision Detection) atau sering 

disingkat menjadi CSMA/CD adalah sebuah metode Media Acces Control (MAC) yang 

digunakan oleh teknologi jaringan ethernet. Dengan metode ini, sebuah node jaringan yang 

akan mengirim data ke node tujuan pertama-tama akan memastikan bahwa jaringan sedang 

tidak dipakai untuk transfer dari dan oleh node lainnya. Jika pada tahap pengecekan 

ditemukan transmisi data lain dan terjadi tabrakan (collision), maka node tersebut 

diharuskan mengulang permohonan (request) pengiriman pada selang waktu berikutnya 

yang dilakukan secarak acak (random). Dengan demikian maka jaringan efektif bias 

digunakan secara bergantian 

2.2.5 Quality Of Service (QoS) 

QoS merupakan standarisasi kualitas service jaringan yang ke user. Parameter QoS 

antara lain adalah throughput, delay, packet loss, jitter, dan bandwidth [13] 

2.2.5.1 Throughput 

Throughput adalah bandwidth aktual yang terukur pada satuan ukuran waktu tertentu 

dalam mentransmisikan berkas. Berbeda dengan bandwidth walaupun satuannya sama bit per 

second (bps), tetapi throughput lebih mengambarkan bandwidth yang sebenarnya pada suatu 
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waktu dan pada kondisi jaringan tertentu yang digunakan untuk mengunduh suatu file dengan 

ukuran tertentu. 

2.2.5.2 Delay 

Delay merupakan waktu yang dibutuhkan untuk sebuah paket dikirimkan dari suatu 

komputer ke komputer lain yang dituju. Delay dalam sebuah proses transmisi paket dalam 

sebuah jaringan komputer disebabkan karena adanya antrian yang panjang, atau mengambil 

route lain untuk menghindari kemacetan pada routing. 

Tabel 2.1 Kategori Delay 

Kategori Packet Loss 

Sangat Bagus < 150ms 

Bagus 150 s/d 300 ms 

Sedang 300 s/d 450 ms 

Jelek > 450 ms 

(Sumber : TIPHON) 

2.2.5.3 Packet Loss 

Packet Loss adalah persentase paket yang hilang selama mentransmisikan data. Hal 

ini disebabkan oleh faktor seperti penurunan signal dalam media jaringan, kesalahan 

perangkat keras jaringan, atau juga radiasi dari lingkungan sekitarnya. 

Koneksi jaringan yang bagus adalah jaringan yang memiliki packet loss minimum 

bahkan akan lebih baik jika tidak ada packet loss. Secara umum terdapat empat kategori 

penurunan performa jaringan versi TIPHON (Telecomunication and Internet Protocol 

Hamonization Over Network) [14] , yaitu sebagai berikut :  
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Tabel 2.2 Kategori Packet Loss 

Kategori  Packet Loss 

Sangat Bagus  0 % 

Bagus  3% 

Sedang  15% 

Jelek  25% 

 (Sumber : TIPHON) 

2.2.5.4 Jitter 

Jitter adalah variasi dari delay atau selisih antara delay pertama dengan delay 

selanjutnya. Jika variasi delay dalam transmisi terlalu besar, maka akan mempengaruhi 

kualitas data yang ditransmisikan. Jumlah toleransi jitter dalam jaringan dipengaruhi oleh 

kedalaman dari buffer jitter dalam peralatan jaringan. Jika buffer jitter tersedia lebih banyak, 

maka jaringan dapat mereduksi efek dari jitter. 

Kategori jitter versi TIPHON (Telecomunication and Internet Protocol Hamonization 

Over Network) mengelompokkan menjadi empat kategori penurunan kinerja jaringan 

berdasarkan nilai jitter seperti tabel berikut: 

Tabel 2.3 Kategori Jitter 

Kategori  Jitter 

Sangat Bagus  0 ms 

Bagus  75 ms 

Sedang  125 ms 

Jelek  225 ms 

 (Sumber : TIPHON) 
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2.2.5.5 Routing Open Shortest Path First (OSPF) 

Open Shortest Path First (OSPF) adalah sebuah protokol routing otomatis 

(Dynamic Routing) yang mampu menjaga, mengatur dan mendistribusikan informasi routing 

antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Pada OSPF dikenal 

sebuah istilah Autonomus System (AS) yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang 

sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode serta policy pengaturan network, yang 

semuanya dapat dikendalikan oleh network administrator. 

Cara Kerja OSPF :  

• Setiap router membuat Link State Packet (LSP). 

• Kemudian LSP didistribusikan ke semua neighbour menggunakan Link State 

Advertisement (LSA) type 1 dan menentukan DR dan BDR dalam 1 Area. 

• Masing-masing router menghitung jalur terpendek (Shortest Path) ke semua 

neighbour berdasarkan cost routing. 

2.2.6 Software Pendukung Pengujian 

2.2.6.1 Winbox 

Winbox adalah sebuah alat bantu atau tools berbasis Graphical User Interface (GUI), 

digunakan untuk konfigurasi pada Mikrotik, winbox dapat diperoleh secara gratis, dan telah 

disediakan di website resmi Mikrotik lokal maupun internasional. 

2.2.6.2 Jperf 

Jperf adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengukur performansi 

jaringan berbasis GUI. Parameter jaringan yang dapat diukur antara lain yaitu throughput, 

delay. Perangkat lunak lain yang mempunyai fungsi yang sama yaitu iperf, namun iperf tidak 

mudah untuk digunakan untuk pemula disebabkan penggunaan yang menggunakan command 

line. Perangkat lunak ini digunakan untuk inject traffic sehingga bisa digunakan untuk layanan 

MPLS, VPN IP dan lainnya. 
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Kualitas dari suatu jaringan dapat diukur dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Throughput dapat diukur dengan tes Transmission Control Protocol (TCP) dan User 

Datagram Protocol (UDP). 

b. Delay (waktu tunda) dapat diukur dengan tes UDP. 

Dalam pengoperasiannya, jperf menggunakan metode client-server. Jperf merupakan 

software berbasis java yang powerful untuk mengukur reliability dari sebuah koneksi 

jaringan. Jperf merupakan pengembangan dari iperf. Jperf bekerja dengan mengirim paket 

datagram sebesar 1270 byte dan hasilnya dapat dilihat dalam bentuk grafik dan teks, dimana 

jperf menggunakan port 5001 yang merupakan port default dari software jperf dan juga 

merupakan port kosong atau port yang tidak digunakan oleh media yang lain. 

2.2.6.3 EkahauHeatmapper 

Ekahau heatmapper merupakan software yang digunakan untuk melakukan pemetaan 

area jangkauan dari sinyal access point berdasarkan denah gedung atau lokasi. Hasil pemetaan 

ini nantinya akan membentuk suatu coverage area dari access point yang terdeteksi, ditandai 

dengan warna yang muncul pada denah atau lokasi tersebut.  

Software ini memberikan dua pilihan untuk memulai pemetaan yaitu I have a map 

image dan I don’t have a map image. I have a map image digunakan jika peneliti sudah 

mempunyai peta lokasi yang akan di telusuri maupun diteliti sedangkan I don’t have a map 

image digunakan jika peneliti ingin meneliti suatu lokasi tetapi tidak mempunyai peta lokasi 

tersebut maka dapat bekerja dengan grid. Dikarenakan peneliti sudah mempunyai denah 

ataupun peta lokasi yang akan diteliti maka peneliti menggunakan opsi yang pertama dalam 

melakukan pemetaan di area–area tersebut [15]. 

2.2.7 PPDIOO 

Penjelasan dari masing-masing tahapan PPDIOO sebagai berikut: 
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2.2.7.1 Persiapan  

Melibatkan penerapan persyaratan organisasi (bisnis), mengembangkan startegi 

jaringan, mengusulkan arsitektur konseptual tingkat tinggi dan mengindentifikasi teknologi 

terbaik yang dapat mendukung arsitektur jaringan. Tahap mempersiapkan dapat membangun 

pembenaran keuangan untuk strategi jaringan dengan menilai kasus bisnis untuk arsitektur 

yang diusulkan. 

2.2.7.2 Rencana  

Melibatkan identifikasi kebutuhan jaringan awal berdasarkan tujuan, fasilitas, 

kebutuhan pengguna, kebutuhan hardware/software dan sebagainya. Tahap rencana 

melibatkan karakteristik situs dan menilai jaringan yang ada dan melakukan analisis untuk 

menentukan apakah infrastruktur yang ada sistem dan lingkungan operasional dapat 

mendukung sistem yang diusulkan. Sebuah rencana proyek berguna untuk membantu 

pengelola tugas, penanggung jawab, tonggak penting dan sumber daya yang diperlukan untuk 

menerapkan perubahan ke jaringan. Rencana proyek harus menyesuaikan dengan ruang 

lingkup, biaya dan parameter sumber yang diterapkan dalam persyaratan bisnis beli. 

2.2.7.3 Desain  

Persyaratan awal yang tentukan dalam tahapan perencanaan mendorong kegiatan 

spesialis desain jaringan. Spesifikasi desain jaringan yang dihasilkan adalah desain rinci 

komprehensif yang memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan kebutuhan teknis lalu 

menggabungkan spesifikasi untuk mendukung ketersediaan, keandalan, keamanan, 

skalabilitas dan kinerja. Spesifikasi desain adalah dasar untuk melaksanakan kegiatan. 

2.2.7.4 Melaksanakan  

Jaringan yang dibangun atau komponen tambahan lainnya dimasukkan sesuai dengan 

spesifikasi desain dengan tujuan mengintegrasikan perangkat tanpa menggangu jaringan yang 

ada atau membuat titik kerentanan. Implementasi dan verifikasi dimulai setelah disain telah 

disetujui. 
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2.2.7.5 Mengoprasian  

Operasi adalah tujuan akhir dari kesesuaian desain yang sudah rancang. Tahapan 

operasional melibatkan pemeliharaan/menjaga jaringan komputer melalui kegiatan pada 

setiap harinya, termasuk menjaga ketersediaan jaringan yang tinggi dan mengurangi biaya. 

Pendeketsian kesalahan, koreksi dan pemantauan kinerja yang terjadi dalam kegiatan sehari-

hari memberikan data awal untuk tahapan optimasi siklus jaringan komputer. 

2.2.7.6 Pengoptimalan 

Melibatkan manajemen jaringan yang proaktif. Tujuan dari manajemen proaktif 

adalah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sebelum masalah nyata muncul 

dan dapat mempengaruhi organisasi. Deteksi dan koreksi kesalahan relatif (troubleshooting) 

dibutuhkan ketika manajemen proaktif tidak dapat memprediksi dan mengurangi kegagalan. 

Dalam proses PPDIOO, tahap pengoptimalan dapat meminta desain ulang jaringan jika terlalu 

banyak masalah pada jaringan dan kesalahan timbul, jika kinerja tidak memenuhi harapan, 

atau jika aplikasi baru identifikasi untuk mendukung kebutuhan organisasi dan teknis. 

Meskipun tahap Design adalah salah satu dari tahapan metode PPDIOO, semua 

tahapan lainnya mempengaruhi keputusan saat masuk ke tahap Design dan tahap Design juga 

berkaitan erat dengan tahap-tahap yang lain, sebagai berikut: 

• Persyaratan yang berasal dari Prepare dan Plan adalah dasar untuk perancangan jaringan. 

• Tahap Implement mencakup verifikasi awal desain pada jaringan yang sebenarnya. 

• Selama tahap Operate dan tahap Optimize, keputusan akhir dibuat mengenai kesesuaian 

desain, berdasarkan analisis jaringan dan masalah yang timbul. 

 

 

 

 


