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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. APLIKASI MANAJEMEN USER 

2.1.1. Pengertian Aplikasi   

Aplikasi adalah komponen yang berguna melakukan pengolahan 

data meupun kegiatan-kegiatan seperti pembuatan dokumen atau 

pengolahan dataAplikasi adalah bagian PC yang berinteraksi langsung 

dengan user. Aplikasi berjalan di atas sistem operasi, sehingga agar 

aplikasi bisa diaktifkan, kita perlu melakukan instalasi sistem operasi 

terlebih dahulu (Zaki & Community 2012). 

2.1.2. Pengertian Manajemen User 

Manajemen user adalah fitur otentikasi yang memungkinkan 

administrator untuk mengidentifikasi dan mengontrol keadaan pengguna 

login ke jaringan serta manual log out pengguna, dan kontrol pengguna 

jumlah login. 

2.1.3. Pengertian Aplikasi Manajemen User 

Aplikasi manajemen user adalah aplikasi yang memiliki 

kemampuan untuk mengelola data user seperti informasi profile dan 

login user pada sistem. 

2.2. HOTSPOT MIKROTIK dan API MIKROTIK 

2.2.1. Hotspot 

 Hotspot (Wi-Fi) adalah salah satu bentuk pemanfaatan 

teknologi Wireless LAN  pada  lokasi-lokasi  publik  seperti  taman,  

perpustakaan, restoran  ataupun bandara.  Pertama  kali  digagas  tahun  

1993  oleh  Brett  Steward.  Hotspot  juga dikenal dengan istilah captive 

portal. Cactive Portal akan menagkap semuatrafik dari klien dan akan 

memeriksa apakah klien tersebut sudah terotentikasi atau belum untuk 

menggunakan sumber daya jaringan. Jika belum maka klien tersebut 

akan diperiksa untuk melakukan otentikasi terlebih dahulu (Imam 2013). 
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2.2.2. WiFi 

Wi-Fi juga ditulis Wifi atau WiFi adalah sebuah teknologi terkenal 

yang memanfaatkan peralatan elektronik untuk bertukar data secara 

nirkabel (menggunakan gelombang radio) melalui sebuah jaringan 

komputer, termasuk koneksi  Internet  berkecepatan  tinggi.  Wi-Fi  

Alliance  mendefinisikan  Wi-Fi sebagai "produk jaringan wilayah lokal 

nirkabel (WLAN) apapun yang didasarkan pada standar Institute of 

Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11". Meski  begitu,  

karena  kebanyakan  WLAN  zaman  sekarang  didasarkan  pada standar 

tersebut, istilah  "Wi-Fi" dipakai dalam  bahasa  Inggris umum  sebagai 

sinonim "WLAN". 

2.2.3. WDS (Wireless Distribution System) 

Wireless Distribution System (WDS)  yang disebut juga sebagai 

Wireless Repeater merupakan sistem untuk mengembangkan jaringan 

nirkabel tanpa harus menggunakan kabel sebagai backbone untuk 

access point, melainkan memanfaatkan jalur nirkabel dari access point. 

Kekurangan repeater adalah bisa mengurangi performansi wireless 

LAN. Repeater harus menerima dan mengirim setiap frame pada kanal 

radio yang sama, mengakibatkan terjadinya peggandaan jumlah trafic 

pada jaringan. Hal ini terjadi jika digunakan banyak repeater. Untuk 

contoh topologi WDS dapat dilihat pada Gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Topologi WD 
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2.2.4. Router 

Router  adalah perangkat keras yang memfasilitasi transmisi 

paket data melalui jaringan komputer. “Router  merupakan perangkat 

jaringan yang bekerja pada  OSI layer 3 (MADCOMS 2009). Fungsi 

router adalah sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan untuk 

meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router berbeda 

dengan switch.  

Sebagai ilustrasi perbedaan fungsi router dan switch adalah 

switch merupakan sebuah jalan, dan router  merupakan penghubung 

antar jalan. Masing-masing rumah berada pada jalan yang memiliki 

alamat dalam suatu urutan tertentu. 

2.2.5. Linux 

 Linux merupakan software yang bersifat free/opensource 

sehingga untuk memperolehnya dapat diunduh secara gratis. Pada 

awalnya linux merupakan system operasi yang cocok untuk jaringan 

tapi sekarang linux sudah berubah menjadi system operasi yang tidak 

hanya handal dari segi jaringan dan server tapi juga sudah menjelma 

menjadi sistem operasi yang enak dipakai di lingkungan desktop baik 

untuk keperluan pribadi atau bahkan untuk perkantoran. 

Linux sendiri adalah sebuah kernel yang dikembangkan oleh 

Linus B. Torvalds karena terinspirasi oleh kernel MINIX buatan Andy 

Tanenbaum. Salah satu hal penting yang patut untuk dicatat pada Linux 

adalah pengembangan arsitektur komponen dasar yang menitik 

beratkan pada fasilitas sharing resource untuk aplikasi-aplikasi yang 

berjalan di atas GNU/Linux. Misalnya Desktop Manager GNOME, 

menggunakan Bonobo (Built on top of the international CORBA 

standard) untuk sharing resource arsitektur komponen- komponen 

softwarenya. Sampai saat ini ada banyak sekali Distribusi-distribusi 

linux atau lebih dikenal dengan sebutan distro beredar di seluruh dunia. 

Dari sekian banyak distro yang sebenarnya ada beberapa saja 

distro yang paling terkenal, diantaranya ubuntu, debian, linuxmint, 

fedora, opensuse, slackware dan redhat. Sampai saat ini Indonesia 
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sudah memiliki beberapa distro yang dikembangkan oleh Komunitas 

Linux yang tersebar diseluruh Indonesia, diantaranya adalah : 

1.   BlankOn Linux,  2.   Igos Nusantara, 3.   Zencafe, 

4.   Linux Biasawae, 5.   Garuda,  6.   Xnuxer. 

Dari sekian banyak Linux yang dikembangkan di Indonesia, 

BlankOn merupakan linux yang mampu masuk kedalam urutan 100 

besar distro linux yang ada didunia menurut distrowatch.com 

pertanggal 13 februari 2012 dengan menduduki posisi ke-83. BlankOn 

merupakan distro linux yang dikembangkan oleh Yayasan Penggerak 

Linux Indonesia (YPLI) dan tim Pengembang BlankON (Ade Andri 

Hendriadi). 

2.2.6. Ubuntu 

Pada Tahun 2004, seorang pengusaha kaya asal Afrika Selatan 

Mark Shuttleworth mengumpulkan para Developer Debian dan 

menanyakan apakah sistem operasi yang ada sekarang sudah cukup 

memuaskan atau belum. Jika belum, Mark memberi tantangan pada 

mereka untuk membuat sebuah sistem operasi yang mudah digunakan, 

tanguh, dan diharapkan dapat memuaskan pengguna dibandingkan 

sistem operasi yang sudah ada pada saat itu. 

Selanjutnya para developer tersebut menyanggupi dengan 

membuat sebuah sistem operasi yang sama sekali baru. Sistem Operasi 

baru ini dibangun berdasarkan kernel linux dan aplikasi-aplikasi  open  

sources. Tim pembangun sistem operasi tersebut 

dinamakanWarthogs,dan  berdasar  nama  team inilah  kode  rilis  

Ubuntu  pertama  kali diberikan, yaitu Ubuntu 4.10 Warty Warthogs. 

Kata Ubuntu sendiri berasal dari bahasa Afrika yang berarti 

Kemanusiaan untuk Sesama (Khairil et al. 2013)..  

2.2.7. SMS Gateway 

 Short Message Service (SMS) adalah kemampuan untuk 

mengirim dan  menerima pesan dalam bentuk teks dari dan kepada 
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ponsel. Teks tersebut bisa terdiri dari huruf, angka atau kombinasi 

alphanumeric. SMS Gateway adalah komunikasi menggunakan SMS 

yang mengandung informasi berupa nomor telepon seluler pengirim, 

penerima, waktu dan pesan. Informasi tersebut dapat diolah dan bisa 

melakukan aktivasi transaksi tergantung kode-kode yang  sudah  

disepakati (Afrina & Ibrahim 2015). 

2.2.8. Gammu 

Gammu adalah service yang disediakan untuk membangun 

aplikasi  yang berbasis SMS gateway. Selain mudah, aplikasi SMS 

gateway dengan gammu adalah free. Ada dua mekanisme kerja dari 

gammu yaitu sebagai aplikasi dan sebagai deamon. Gammu sebagai 

aplikasi akan bekerja ketika perintah gammu dijalankan pada 

lingkungan shell beserta perintahnya disertakan sesuai fungsi yang 

diinginkan. Sedangkan sebagai deamon, gammu ditandai dengan 

dijalankannya perintah smsd pada shell. Pada prinsipnya cara kerja 

gammu yaitu menghubungkan modem/ponsel dengan PC. SMS yang 

diterima di modem / ponsel akan diambil oleh gammu untuk 

dipindahkan ke dalam database yang telah diatur sebelumnya.Cara 

kerja gammu dapat dilihat pada gambar 2. (Afrina & Ibrahim 2015). 

 

Gambar 2.2 Cara kerja gammu 

2.2.9. Mikrotik 

"MikroTik Router OS adalah sistem operasi dan perangkat lunak 

yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer manjadi router 

network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk ip 

network dan jaringan wireless, cocok untuk digunakan oleh ISP dan 

provider hotspot" (Mikrotik Indonesia 2005) 
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MikroTik Router OS, merupakan sistem operasi Linux base yang 

diperuntukkan sebagai sistem network router. Didesain untuk 

memberikan kemudahan untuk penggunanya. Administrasinya bisa 

dilakukan melalui Windows Application (WinBox). Selain itu instalasi 

dapat dilakukan pada  Standard komputer PC (Personal Computer). PC 

yang akan dijadikan router  mikrotik tidak memerlukan resource yang 

cukup besar untuk penggunaan standard, misalnya bertindak sebagai 

gateway. Untuk keperluan beban yang besar (network yang kompleks, 

routing yang rumit) disarankan untuk mempertimbangkan pemilihan 

resource PC yang memadai. 

2.2.10. API MikroTik 

Antarmuka pemrograman aplikasi (Inggris: application 

programming interface disingkat API) adalah sekumpulan perintah, 

fungsi, serta protokol yang dapat digunakan oleh programmer saat 

membangun perangkat lunak untuk sistem operasi tertentu. API 

memungkinkan programmer untuk menggunakan fungsi standar untuk 

berinteraksi dengan sistem operasi. (Wikipedia, 2016). 

MikroTik memiliki fitur API sejak RouterOS versi 3.x, sehingga 

memungkinkan programmer untuk membuat aplikasi khusus yang bisa 

mengatur MikroTik melalui API yang disediakan di RouterOS. Secara 

default API MikroTik menggunakan port 8728 dan menggunakan nama 

service API. Selain itu perintah-perintah API MikroTik sama seperti 

perintah-perintah yang ada di CLI (Command Line Interface) sehingga 

memudahkan pembuat aplikasi dalam menulis perintah-perintah pada 

aplikasinya. 

Penulisan perintah API MikroTik diawali dengan tanda ‘/’. 

Penulisan perintahnya sama seperti menulis perintah di CLI bedanya 

API tidak menggunakan spasi sebagai pemisah antar perintah, sehingga 

diganti dengan slash “/“. 

Contohnya:  

 /login 

 /user/active/listen 
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 /interface/vlan/remove 

 /system/reboot 

 

API MikroTik PHP Class adalah salah satu dari sekian banyak 

API yang disediakan oleh MikroTik, seperti API PHP Package, 

RouterOS PHP Class, MikroNode dan lain sebagainya. Kami memilih 

API MikroTik PHP Class karena mudah digunakan dan diterapkan di 

program yang akan kami buat. 

2.3. ARSITEKTUR JARINGAN LOKAL 

2.3.1. Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah suatu kumpulan atau beberapa 

komputer yang dihubungkan sehingga dapatberkomunikasi, termasuk 

juga printer danperalatan lainnya yang saling terhubung. Data atau 

informasi ditransfer melalui kabelmaupun wireless sehingga orang 

yang menggunakan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, 

mencetak padaprinter yang sama dan bersama-samamenggunakan 

hardware/hardware yangerhubung dengan jaringan. (Fahlevi 2013). 

Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi yang 

lebih efisien antar pemakai (mail dan teleconference). Jaringan 

komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling 

menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi 

sehingga dapat berbagidata, informasi, program aplikasi dan perangkat 

keras seperti printer, scanner, CD Drive maupunharddisk serta 

memungkinkan komunikasi secara elektronik. Sebuah   jaringan   terdiri   

dari   2   atau   lebih   komputer   yang   saling berhubungan antara satu 

dengan yang lain, dan saling berbagi informasi (Oetomo & Sutedjo 

2003). 

Konsep jringan komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika, 

dari group riset Harvard University yang dipimpin oleh profesor H. 

Aiken. Pada mulanya proyek tersebut hanyalah ingin memanfaatkan 

sebuah perangkat komputer yang harus dipakai bersama. Untuk 

mengerjakan beberapa   proses tanpa banyak membuang waktu kosong 
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maka dibuatlah proses beruntun (Batch Processing), sehingga  beberapa  

program  bisa  di  jalankan  dalam  sebuah  komputer dengan kaidah 

antrian. Ada beberapa jenis jaringan, yaitu : 

1. Local Area Network (LAN) 

LAN adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, 

umumnya dibatasi oleh area lingkungan. 

2. Metropolitan Area Network (MAN) 

MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, misalnya 

antar wilayah dalam satu propinsi yang menggabungkan jaringan 

LAN. 

3. Wide Area Network (WAN) 

WAN  adalah  jaringan  yang  lingkupnya  biasanya  sudah  

menggunakan sarana satelit ataupun kabel bawah laut (Tarigan & 

Andrian 2009). 

2.4. BASIS DATA (DATABASE) 

2.4.1. Pengertian Basis Data (Database)  

“Status data adalah koleki data yang bias mencari secara 

menyeluruh dan secara sistematis dan me-retrieve informasi. (Janer 

Simarmata 2007) 

“Database merupakan suatu bentuk pengorganisasian data pada 

media eksternal (disk) dengan tujuan mempermudah pengaksesan 

(penyimpanan atau pengambilan) data.” (Kadir, 2009) 

Berdasarkan kutipan yang penulis ambil dari buku Abdul Kadir dan 

Janer Sirmata, dapat disimpulkan bahwa database adalah informasi yang 

di simpan dengan cara tertentu pada media eksternal untuk 

mempermudah dalam mengakses data tersebut. 
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2.4.2. Database Relasional 

Jenis sistem database yang banyak digunakan pada masa kini 

adalah Database Relasional. Database Relasional mengorganisasikan 

informasi dalm bentuk tabel-tabel logika yang berinteraksi. (Bahri, 2008) 

Sebagai contoh, database guru mencakup sejumlah tabel yang 

diantaranya berupa tabel data pribadi, tabel pendidikan, dan tabel jabatan. 

2.4.3. DBMS 

DBMS (Database Management Systems) yakni merupakan suatu 

perangkat lunak yang ditunjukan untuk mengenai penciptaan, 

pemeliharaan, dan pengendalian akses data. Dengan penggunaan DBMS 

ini pengelolaan data akan menjadi lebih mudah dilakukan. (Kadir, 2009) 

Sistem Manajeman Basis Data (DBMS) adalah suatu sistem 

perangkat lunak kompleks yang mengatur permintaan dan penyimpanan 

data ke dan dari disk. DBMS menyediakan keamanan (security), privasi 

(privacy), integritas (intergrity), dan control konkuenrensi (concurrency 

control) DBMS mengelola transaksi pada multiuser, lingkungan akses 

bersamaan, dan menyediakan tingkat independesi data yang mengisolasi 

pandangan (view) pengguna atau aplikasi dari perubahan yang 

berlangsung di tingkat internal dan konseptual. (Simarmata, 2007). 

Berdasarkan kutipan yang penulis ambil dari buku Abdul Kadir 

dan Janner Simarmata, dapat disimpulkan bahwa DBMS merupakan 

paket software yang berfungsi mengkoordinasi dan mengatur semua 

aktivitas yang yang berhubungan dengan database. Sebuah DBMS berisi 

koleksi data yang saling berelasi dan set program pengelola untuk 

menambah data, mengambil dan menghapus data. 

DBMS menyediakan semua layanan dasar yang diperlukan untuk 

mengorganisir dan memelihara basis data, termasuk layanan berikut ini: 

(Janner Simarmata, 2007) 

1. Memindahkan data ke dan dari file-file data fisik jika dibutuhkan. 

2. Mengelola akses data oleh berbagai pengguna secara bersamaan. 

3. Mengelola transaksi sehingga masing-masing perubahan transaksi 

basis data adalah semua atau tidak sama sekali. 
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4. Mendukung bahasa query (query language), yang mana suatu sistem 

perintah memperkerjakan pengguna basis data untuk mendapatkan 

data kembali dari basis data. 

5. Ketentuan untuk memback up basis data dan pemulihan dari 

kegagalan mekanisme keamanan untuk mencegah perubahan dan 

akses data yang tidak sah. 

2.4.4. Entity Relationship Diagram 

“Entity Relationship Diagram (ERD) adalah adalah suatu 

pemodelan konseptual yang didesain secara khusus untuk 

mengidentifikasikan entitas yang menjelaskan data dan hubungan antar 

data.” (Kronke, 2006) 

Dalam pembentukan ERD terdapat 3 komponen yang akan dibentuk 

yaitu :  

 Entiti  

Entiti merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat 

dibedakan dari sesuatu yang lain. Simbol dari entiti ini biasanya 

digambarkan dengan persegi panjang.  

 Hubungan / Relasi  

Hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas 

yang berbeda. 

 Attribut  

Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Isi 

dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasikan isi 

elemen satu dengan yang lain. Gambar attribut diwakili oleh simbol 

elips. Jenis-jenis attribut adalah sebagai berikut  

 Atribut Key  

Atribut Key adalah satu atau gabungan dari beberapa attribut yang 

dapat membedakan semua baris data (Row/Record) dalam tabel secara 

unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan key tidak boleh 

ada baris data dengan nilai yang sama. 
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Contoh: Nomor pokok mahasiswa (NPM), NIM dan nomor pokok 

lainnya  

 Atribut simple  

Atribut yang bernilai atomic, tidak dapat dipecah/ dipilah lagi. 

Contoh: Alamat, penerbit, tahun terbit, judul buku.  

 Atribut Multivalue  

Nilai dari suatu attribut yang mempunyai lebih dari satu (multivalue) 

nilai dari atrribut yang bersangkutan  

Contoh : dari sebuah buku, yaitu terdapat beberapa pengarang.  

 Atribut Composite  

Atribut composite adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa 

atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu yang masih 

bisah dipecah lagi atau mempunyai sub attribut.  

Contoh: dari entitas nama yaitu nama depan, nama tengah, dan nama 

belakang.  

 Atribut Derivatif  

Atribut yang tidak harus disimpan dalam database Ex. Total, atau 

atribut yang dihasilkan dari atribut lain atau dari suatu relationship. 

Atribut ini dilambangkan dengan bentuk oval yang bergaris putus-

putus. Derajat relasi atau kardinalitas rasio menjelaskan jumlah 

maksimum hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya  

 One to One (1:1)  

Setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu 

anggota entitas B, begitu pula sebaliknya  

 One to Many  

Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu 

anggota entitas B tetapi tidak sebaliknya.  

 Many to Many  

Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan 

entitas B dan demikian pula sebaliknya. 
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2.4.5. PHP 

Pada awalnya PHP merupakan kependekan dari Personal Home 

Page (Situs Personal). PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf 

pada tahun 1995. Pada waktu itu PHP masih bernama FI (Form 

Interpreted), yang wujudnya berupa sekumpulan script yang digunakan 

untuk mengolah data form dari web. Selanjutnya Rasmus merilis kode 

sumber tersebut untuk umum dan menamakannya PHP/FI. Dengan 

perilisan kode sumber ini menjadi open source, maka banyak 

programmer yang tertarik untuk ikut mengembangkan PHP. Pada 

November 1997, dirilis PHP/FI 2.0. Pada rilis ini interpreter PHP sudah 

diimplementasikan dalam program C. Dalam rilis ini disertakan juga 

modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP/FI secara 

signifikan. Pada tahun 1997, sebuah perusahaan bernama Zend menulis 

ulang interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. 

Kemudian pada Juni 1998, perusahaan tersebut merilis interpreter baru 

untuk PHP dan meresmikan rilis tersebut sebagai PHP. 

Kelebihan PHP dari bahasa pemrograman lain : 

 Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak 

melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaanya. 

 Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana 

dari mulai apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan konfigurasi 

yang relatif mudah. 

 Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis-

milis dan developer yang siap membantu dalam pengembangan. 

 Dalam sisi pemahamanan, PHP adalah bahasa scripting yang paling 

mudah karena memiliki referensi yang banyak. 

 PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai 

mesin (Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan 

secara runtime melalui console serta juga dapat menjalankan 

perintah-perintah sistem. 


