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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Router 

Router adalah suatu perangkat keras komputer jaringan yang digunakan untuk 

menghubungkan IP jaringan yang sama atau berbeda. Router adalah sebuah 

kendaraan untuk mengirim paket data melalui IP jaringan untuk dapat menuju 

tujuannya, dan proses tersebut disebut routing.

Proses routing itu sendiri adalah sebuah perangkat yang berguna untuk 

meneruskan paket-paket antara dua atau lebih jaringan. Router bekerja pada 

lapisan network (layer 3) menurut model referensi Open System Interconnection 

(OSI) atau lapisan internet pada model referensi TCP/IP[1]. Router berfungsi untuk 

menyambung IP address, baik itu secara statis ataupun DHCP (Dynamic Host 

Configuration Procotol) kepada semua komputer yang terhubung ke router.

Pada saat ini, perangkat router sudah lebih modern. Untuk membagi atau 

menghubungkan IP address kepada setiap komputer pada suatu jaringan, fungsi 

router tidak saja hanya dapat menghubungkan dengan jaringan kabel LAN, WAN, 

dan MAN nanun juga dapat dengan wireless atau WLAN. Dengan demikian, 

router pada saat ini dapat disambungkan pada setiap komputer, laptop, 

smartphone yang terhubung pada jaringan router tersebut dengan lebih mudah 

melalui pemanfaatan sebuah gelombang radio yang dimiliki oleh router saat ini. 

2.1.1. Jaringan LAN 

Untuk menghubungkan router dengan perangkat internet lain, router 

menggunaka jaringan LAN. LAN (Local Area Network) merupakan jaringan 

yang bersifat internal dan biasanya milik pribadi dalam perusahaan kecil atau 

menengah dan biasanya berukuran sampai beberapa kilometer[2]. 

Jaringan LAN mempunyai limit atau batasan, yang berarti bahwa jaringan 

ini masih memiliki keterbatasan pengiriman data yang sudah di ketahui. Dengan 

mengetahui keterbatasannya maka jaringan ini memliliki kekurangan didalam 

nya. Namun meskipun begitu jaringan ini memiliki sisi kelebihan yang mampu 
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membuat jaringan ini masih digunakan hingga sekarang yang nantinya hal ini 

juga untuk memudahkan manajemen jaringan tersebut. 

Seperti saluran  telepon yang digunakan pada kantor dan instansi yang lain, 

jaringan LAN menggunakan teknologi transmisi kabel tunggal. Pada awal 

munculnya jaringan LAN, yang memiliki kecepatan mulai 10 sampai 16 Mbps. 

Dan kini jaringan LAN dapat beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi, 

hingga mencapai diatas 100 Mbps per detik dengan delay rendah (puluhan 

mikrosekon) dan mempunyai faktor kesalahan yang relative kecil bahkan kini 

muncil teknologi jaringan LAN yang tanpa menggunakan media kabel.  

Jaringan LAN dikembangkan menjadi  jaringan wireless LAN atau jaringan 

LAN tanpa kabel, secara harfiah jaringan WLAN merupakan jaringan yang 

memungkinkan dua mesin atau lebih untuk berkomunikasi menggunakan 

protokol jaringan standar, dengan penggunaan media transmisi gelombang 

elektromagnetik berupa gelombang mikro atau gelombang radio. Yang 

dimaksudkan disini adalah WiFi. WiFi adalah sekumpulan standar yang 

digunakan untuk Jaringan Lokal Nirkabel (Wireless Local Area Networks / 

WLAN) berdasar pada spesifikasi IEEE 802.11. [3]. 

Sejak diperkenalkan kepada publik pada tahun 1997 yang membuat suatu 

standart WLAN yang pertama denggan menggunakan kode IEEE 802.11 yang 

berjalan pada frekuensi gelombang 2.4 GHz dan berkembang cepat hingga 

sekarang. Saat ini telah ada 4 standard WiFi ,diantaranya adalah: 

- 802.11b yang dikembangkan pada tahun 1999 pada frekuensi 2.4 GHz 

dengan kecepatan pengiriman data mencapai 11 Mbps. 

- 802.11a muncil tak lama setelah 802.11b yang beroperasi pada frekuensi 5 

GHz dan kecepatan data 54 Mbps. 

- 802.11g muncul pada tahun 2002. Standard ini adalah gabungan antara 

802.11b dengan 802.11a yang memiliki frekuensi 2.4 GHz dengan 

kecepatan transfer data mencapai 54 Mbps. 

- 802.11n pada tahun 2006 perkembanga gabungan dari 802.11b dan 802.11g 

yang dikenal dengan MIMO (Multiple Input Multiple output ) dengan 

frekuensi 2.4 GHz nanun kecepatan transfernya yang bertambah mencapai 

100 Mbps. 
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2.1.2. Wireless Router 

Wireless router merupakan gabungan dari router, switch, dan access point. 

Wireless router berbeda dengan switch maupun access point juga dengan alat 

koneksi lain. Switch adalah sebuah alat penghubung antara computer satu 

dengan yang lain sehingga dapat membentuk sebuah LAN (Local Area 

Network). Sedangkan access point merupakan alat untuk menghubungkan ke 

jalur internet, yang dapat digunakan oleh beberapa user sekaligus[4].  

Salah satu wireless router yang ada di pasaran yaitu Huawei HG553 / 

vondafone HG553 dengan 4-port Fast Ethernet dan 2-port USB 2.0. Dengan 

router ini dapat menghubungkan moden 3G yang digunakan sebagai cadangan 

ADSL. Hal ini juga dapat digunakan sebagai router HSPDA. Dan harga dari 

router tersebut di Indonesia relatif lebih ekonomis. Karena hal tersebut menjadi 

alasan penilis memilih router Huawei HG553. 

2.2.  OpenWRT  

OpenWRT adalah sistem operasi yang tertanam berbasis Linux, terutama 

digunakan pada perangkat embedded untuk mengarahkan lalu lintas jaringan. 

Komponen utamanya adalah Linux, util-linux, uClibc atau musl, dan BusyBox. 

Semua komponen telah dioptimalkan untuk ukuran, cukup kecil untuk dipasang 

ke penyimpanan dan memori terbatas yang tersedia di router rumah[5]. Yang 

membantu penggunanya untuk lebih leluasa dalam penggunaan router.  

Untuk melakukan hal lebih terhadap Router yang perlu dilakukan adalah 

penginstalan OpenWRT, yang membebaskan penggunanya. Dari pemilihan 

aplikasi dan konfigurasi yang disediakan oleh vendor Router dan memungkinkan 

untuk menyesuaikan perangkat melalui penggunaan paket yang sesuai dengan 

aplikasi yang dibutuhkan, jadi pengguna bisa bebas menggunakan fungsi router 

sesuka hati. Yang dimaksud paket adalah modul-modul dari aplikasi terpisah yang 

dapat diimplementasikan pada OpenWRT [6]. 

Router yang tadinya berfungsi sebagai [7]: 

1. AP (acces point) 

2. WISP (Wireless Internet Service Provide) 

3. 3G (menggunakan isp Modem) 

4. Clien (mengkoneksikan ke router lain) 
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Adanya OpenWRT pada Router, pengguna dapat menggunakan lebih dari 

fungsi utama sebuah router dan tidak merubah fungsi utama router, pengguna bisa 

melakukan penambahan fungsi pada router sebagai contoh berikut : 

1. Mampu membuat CCTV pada router dari webcam komputer melalui IP 

address. 

2. Dapat membuat multicontroler alat elektronik dengan router. 

3. Pengguna bisa membuat mesin delay downloader. Dan masih banyak lagi. 

OpenWRT menyediakan file system dengan management paket. Yang 

dimaksud paket disini misalnya di dalam Windows seperti MS-Office, Paint, 

Notepad, dan lain-lain[8]. Banyak versi dari OpenWRT, diantaranya adalah: 

 Kamikaze (2006) 

 White Russian (2007) 

 Backfire (2010) 

 Attitude Adjustment (2013) 

 Barrier Breaker (2014) 

 Chaos Chalmer (2015 hingga sekarang) 

Beberapa aplikasi yang dapat berjalan di OpenWRT diantaranya: 

 Media Player 

 Proxy server 

 Microcontroller 

 Openvpn server & client 

 Samba server 

 QoS service 

 VoIP 

 SMS server 

 IP camera hanya dengan web cam 

 Dan masih banyak lagi 

Untuk konfigurasi OpenWRT, dapat dilakukan dengan tampilan grafis (GUI) 

yang diakses melalui web browser dan  mode teks (CLI) dengan Remote SSH 

seperti Putty. 
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2.2.1. USB Flashdrive 

USB Flashdrive merupakan alat penyimpan data yang menggunakan port 

USB sebagai alat penghubung[9]. USB Flash Drive berukuran kecil, ringan dan 

memiliki ukuran penyimpanan yang cukup besar. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan USB Flash Drive dengan kapasitas penyimpanan data sebesar 8 

GB yang akan dibagi menjadi 2 partisi yaitu 1 GB untuk menambah kapasitas 

swap dan sisanya untuk menambah kapasitas penyimpanan router. 

 

2.2.2. Samba server 

Samba server adalah program yang dapat menjembatani kompleksitas  

berbagai platform system operasi Linux(UNIX) dengan Windows yang 

dijalankan dalam suatu jaringan komputer[10]. Aplikasi ini tertanam pada system 

operasi linux dan mampu dijalankan pada openWRT. 

 

Gambar 2.1 Samba Server 

Samba merupakan sebuan software aplikasi yang dibuat oleh Andrew 

Tridgel dari ANU (Australian National University) dengan 

mengimplementasikan protokol SMB (Server Message Block) pada sistem 

operasi Unix. Protokol ini kadang-kadang dapat berlaku sebagai protokol CIFS 

(Common Internet File System), Lan Manager, NetBIOS[11].  

Ada beberapa fungsi dari samba server selain untuk penghubung linux 

dengan windows adalah untuk menghubungkan sharing data atau file, web 

server, firewall, mail server, proxy dan lain-lainya. Dan memiliki kelebihan dan 

kekurangan didalamnya. Seperti gratis, mudah di konfigurasimempunyai 

kecepatan yang maksimal. 
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2.2.3. MiniDLNA 

MiniDLNA adalah aplikasi media server DLNA / UpnP yang ringan. 

Dasmon MiniDLNA menyajikan file media seperti musik, gambar, dan video ke 

client di sebiah jaringan[12]. 

Untuk memanfaatkan fitur DLNA ini ada syarat yang harus dipenuhi yaitu: 

1. Tersedianya jaringa, baik yang menggunakan kabel (LAN) atau tanpa kabel 

(wireless). Jaringan ini sama seperti yang digunakan untuk akses internet. 

2. Memiliki perangkat-perangkat elektronik yang ada di fitur DLNA, seperti TV 

Digital, Smartphone, Tablet, Laptop dan sebagainya. 

Semua perangkat yang ada fitur DLNA harus terhubung dengan modem 

router, baik secara wirelless atau dengan kabel LAN. Dengan terhubungnya 

semua perangkat dapat berbagi file media (musik, gambar dan video) secara 

langsung/ live (streming) di setiap perangkat. 

2.2.4. WinSCP 

WinSCP (Windows Secure Copy) adalah aplikasi open source klien SFTP, 

SCP ataupun FTP di Windows. Fungsi utamanya adalah menyediakan sarana 

pengiriman data yang aman antara komputer lokal dan komputer remote[9]. 

WinSCP  juga sebagai penerjemah antara 2 sistem operasi dalam bentuk file 

transfer, dan dapat menambah, menghapus dan merubah isi file. 

2.2.5. PuTTY  

PuTTY adalah software remote console/terminal open source yang dapat 

digunakan untuk melakukan protokol jaringan SSH, Telnet, dan Rlogin. 

Protokol ini dapat digunakan untuk menjalankan sesi remote pada sebuah 

komputer melalui sebuah jaringan, baik itu LAN , maupun internet[13]. PuTTY 

berfungsi untuk mengakses system operasi linux melalui system operasi 

windows dalam bentuk CLI atau text yang mempunyai hak akses penuh terhadap 

system linux tersebut. 

Software ini memiliki kelebihan yaitu gratis, ringan, mampu berjalan pada 

sisyem operasi linux dan windows, dan dapat berjalan tanpa jaringan internet. 

Untuk kekurangannya adalah berbasis CLI dan rumit penggunaan bagi pengguna 

awam.  


