
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah sistem yang menggunakan teknik komunikasi 

data, tetapi lebih mementingkan arti dari tiap bit saat proses pengiriman data 

sampai diterimanya data secara sempurna di komputer yang menjadi tujuannya. 

Komunikasi data lebih cenderung memperhatikan keandalan serta efisiensi 

transfer sejumlah bit-bit dari satu komputer ke komputer lainnya. Menurut 

Sopandi (2008) banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dalam suatu jaringan 

komputer yaitu:
 

1. Jaringan komputer memungkinkan seorang dapat mengakses file yang 

dimilikinya (upload) atau file orang lain yang telah diizinkan untuk diakses 

(download), di mana pun dan kapanpun. 

2. Jaringan memungkinkan proses pegiriman data dapat berlangsung cepat 

dan efisien. 

3. Jaringan komputer memungkinkan adanya sharing hardware antar client 

4. Jaringan komputer memungkinkan seseorang berhubungan dengan orang 

lain di berbagai negara dengan berupa teks, gambar, audio dan video 

secara real time. 

5. Jaringan komputer dapat menekan biaya operasional, seperti pemakaian 

kertas, pengiriman surat atau berkas, telepon serta pembelian hardware 

jaringan. 

2.1.1 Jenis-Jenis Jaringan Komputer 

Menurut Sopandi (2008) Jaringan komputer secara geografis dibedakan 

menjadi lima kelompok yaitu: 

1. LAN 

LAN merupakan jaringan yang bersifat internal dan biasanya milik pribadi 

didalam sebuah perusahaan kecil atau menengah dan biasanya berukuran 

sampai beberapa kilometer. LAN seringkali menggunakan teknologi 

transmisi kabel tunggal. LAN tradisional beroperasi pada kecepatan mulai 
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10 sampai 100 Mbps dengan delay rendah (puluhan mikro second) dan 

mempunyai faktor kesalahan yang kecil. LAN-LAN modern dapat 

beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi sampai ratusan megabitdetik. 

2. Metropolitan Area Network (MAN) 

MAN adalah sebuah jaringan yang menggunakan teknologi yang sama 

dengan LAN, hanya ukurannya biasanya lebih luas dari pada LAN dan 

biasanya MAN dapat mencakup kantor –kantor perusahaan yang letaknya 

berdekatan atau antar sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

pribadi (swasta) atau umum. MAN mampu menunjang data suara bahkan 

dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. 

3. Wide Area Network (WAN) 

WAN jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang lebih 

luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. WAN terdiri dari 

kumpulan LAN, MAN dan mesein-mesin yang bertujuan untuk 

menjalankan program aplikasi pemakai. 

4. Internet 

Internet adalah kumpulan dari beberapa jenis jaringan yang berbeda LAN, 

WAN atau keduanya mencakup seluruh dunia yang saling terkoneksi. 

5. Jaringan Wireless (Tanpa Kabel) 

Jaringan tanpa kabel mempunyai berbagai manfaat, yang telah umum 

dikenal adalah kantor portable. Orang yang sedang dalam perjalanan 

seringkali ingin menggunakan peralatan elektronik protablenya untuk 

mengirim atau menerima telepon, fax, email, membaca file jarak jauh 

login kemesin jarak jauh dan juga ingin melakukan hal-hal tersebut dimana 

saja, darat, laut, maupun diudara. 

2.1.2 Topologi Jaringan 

Topologi jaringan komputer adalah suatu cara atau konsep untuk 

menghubungkan beberapa atau banyak komputer sekaligus menjadi suatu jaringan 

yang saling terkoneks (Sopandi, 2008). Dan setiap macam topologi jaringan 

komputer akan berbeda dari segi kecepatan pengiriman data, biaya pembuatan, 

serta kemudahan dalam proses maintenance nya. Dan juga setiap jenis topologi 
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jaringan komputer memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing, 

adapun jenis-jenis topologi jaringan sebagai berikut: 

1. Topologi Bus 

Menurut Sopandi (2008) Topologi Bus merupakan topologi yang 

menggunakan T-Connector (dengan terminator 500hm pada ujung 

network), maka komputer atau peragkat jaringan lainnya bias dengan 

mudah dihubungkan satu sama lain. Topologi Bus adalah jalur transmisi 

dimana sinyal diterima dan dikirimkan pada setiap device yang 

tersambung pada satu garis lurus (kabel), sinyal hanya akan ditangkap oleh 

alat yang dituju, sedangkat alat lainnya yang bukan tujuan akan 

mengabaikan sinyal tersebut atau hanya akan dilewati signal. Kelebihan 

dari bus hampir sama dengan ring, yaitu kabel yang digunakan tidak 

banyak dan menghemat biaya pemasangan. Kekurangan topologi bus 

adalah jika terjadi gangguan atau masalah pada satu komputer bisa 

menggangu jaringan di komputer lain, dan untuk topologi ini sangat sulit 

mendeteksi gangguan, sering terjadinya antrian data, dan jika jaraknya 

terlalu jauh harus menggunakan repeater. Topologi BUS dapat di lihat 

pada Gambar 2.1.  

Gambar 2.1 Topologi BUS 

(Sumber: Sopandi, 2008) 

2. Topologi Ring 

Menurut Sopandi (2008) Topologi Ring merupakan teknologi yang 

memanfaatkan kurva tertutup, artinya informasi dan data serta traffic 

disalurkan sedemikian rupa. Umumnya fasilitas ini memanfaatkan fiber 
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optic sebagai sarananya (walaupun ada juga yang menggunakan twisted 

pair). Pada topologi ini signal mengalir dalam satu arah sehingga 

menghindarkan terjadinya collision (2 paket data tercampur), sehingga 

memungkinkan pergerakan data yang lebih cepat dan collision detection 

yang lebih sederhana. Kelebihan dari topologi jaringan komputer ring 

adalah pada kemudahan dalam proses pemasangan dan instalasi, 

penggunaan jumlah kabel LAN yang sedikit sehingga akan menghemat 

biaya.Kekurangan paling fatal dari topologi ini adalah, jika salah satu 

komputer ataupun kabel nya bermasalah, maka pengiriman data akan 

terganggu bahkan error. Topologi RING dapat di lihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Topologi RING 

(Sumber: Sopandi, 2008) 

3. Topologi Star 

Menurut Sopandi (2008) Topologi ini banyak digunakan diberbagai 

tempat, karena kemudahan untuk menambah, mengurangi atau mendeteksi 
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kerusakan jaringan yang ada. Keunggulan dari topologi star adalah jika 

satu kabel node terputus maka yang lainnya tidak akan terganggu. 

Topologi ini juga mudah dikembangkan karena setiap node hanya 

memiliki kabel yang langsung terhubung ke central node. Kelebihan 

topologi ini adalah sangat mudah mendeteksi komputer mana yang 

mengalami gangguan, mudah untuk melakukan penambahan atau 

pengurangan komputer tanpa mengganggu yang lain, serta tingkat 

keamanan sebuah data lebih tinggi, Kekurangannya topologi jaringan 

komputer ini adalah, memerlukan biaya yang tinggi untuk pemasangan, 

karena membutuhkan kabel yang banyak serta switch atau hub, dan 

kestabilan jaringan sangat tergantung pada terminal pusat, sehingga jika 

switch atau hub mengalami gangguan, maka seluruh jaringan akan 

terganggu. Topologi Star dapat di lihat pada Gambar 2.3. 

Gambar 2.3 Topologi STAR 

(Sumber: Sopandi, 2008) 

4. Topologi Mesh 

Menurut Sopandi (2008), pada topologi ini setiap komputer akan 

terhubung dengan komputer lain dalam jaringannya menggunakan kabel 

tunggal, jadi proses pengiriman data akan langsung mencapai komputer 

tujuan tanpa melalui komputer lain ataupun switch atau hub. Kelebihanya 

adalah proses pengiriman lebih cepat dan tanpa melalui komputer lain, jika 

salah satu komputer mengalami kerusakan tidak akan menggangu 
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komputer lain. Kekurangan dari topologi ini sudah jelas, akan memakan 

sangat banyak biaya karena membutuhkan jumlah kabel yang sangat 

banyak dan setiap komputer harus memiliki Port I/O yang banyak juga, 

selain itu proses instalasi sangat rumit. Topologi MESH dapat di lihat pada 

Gambar 2.4. 

Gambar 2.4 Topologi MESH 

(Sumber: Sopandi, 2008) 

5. Topologi Tree 

Menurut Dede Sopandi, (2008), Topologi jaringan komputer Tree 

merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungan dengan 

topologi bus, jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star 

lainnya menggunakan topologi bus, biasanya dalam topologi ini terdapat 

beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang 

lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang 

lebih rendah. Kelebihan topologi tree adalah mudah menemukan suatu 

kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika 

diperlukan.Kekurangan nya yaitu menggunakan banyak kabel, sering 

terjadi tabrakFan dan lambat, jika terjadi kesalahan pada jaringan tingkat 

tinggi, maka jaringan tingkat rendah akan terganggu juga. Topologi Tree 

dapat di lihat pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5 Topologi TREE 

(Sumber: Dede Sopandi, 2008) 

2.1.3 Wireless Fidelity (Wi-Fi) 

Saat ini penggunaan wireless sudah sangat populer, hal ini tentu saja 

karena teknologi wireless memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan 

teknologi sebelumnya yang menggunakan jaringan kabel. Wireless merupakan 

jaringan komputer yang menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur 

lalu lintas datanya. Sama halnya dengan jaringan LAN, wireless juga berfungsi 

untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya pada 

sebuah jaringan. Yang membedakan diantara keduanya adalah media jalur lalu 

lintas data yang digunakan, jadi jika jaringan LAN masih menggunakan kabel 

untuk saling terhubung, maka wireless menggunakan media gelmbang radio atau 

udara. Dengan demikian bisa kita lihat pada jaringan wireless penggunaan kabel 

sudah dihilangkan atau tidak digunakan lagi, sehingga wireless terlihat lebih 

praktis.Penerapan aplikasi wireless netwok ini antara lain adalah jaringan nirkabel 

perusahaan atau mobile communication seperti handphone dan HT. Dalam 

pengertian lainnya wireless dapat dikatakan adalah sekumpulan standar yang 

digunakan untuk Jaringan Lokal Nirkabel (Wireless Local Area Networks) yang 

didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. Terdapat tiga varian terhadap standard 

tersebut yaitu 802.11b atau dikenal dengan WIFI, 802.11a (WIFI5), dan 802.11. 
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Ketiga standard tersebut biasa di singkat 802.11a/b/g. Versi wireless LAN 

802.11b memilik kemampuan transfer data kecepatan tinggi hingga 11Mbps pada 

band frekuensi 2,4 Ghz. Versi berikutnya 802.11a, untuk transfer data kecepatan 

tinggi hingga 54 Mbps pada frekuensi 5 Ghz. Sedangkan 802.11g berkecepatan 54 

Mbps dengan frekuensi 2,4 Ghz. 

Secara teknis operasional, Wi-Fi merupakan salah satu varian teknologi 

komunikasi dan informasi yang bekerja pada jaringan dan perangkat WLAN 

(wireless local area network). Dengan kata lain, Wi-Fi adalah nama dagang 

(certification) yang diberikan pabrikan kepada perangkat telekomunikasi 

(Internet) yang bekerja di jaringan WLAN dan sudah memenuhi kualitas 

interoperability yang dipersyaratkan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Spesifikasi Wireless 

Spesifikasi Wireless 

Spesifikasi Kecepatan Frekuensi 

802.11b 11 Mb/s 2,4 GHz 

802.11a 54 Mb/s 5 GHz 

802.11g 54 Mb/s 2,4 GHz 

802.11n 100 Mb/s 2,4 GHz 

Sumber: (Sopandi, 2008) 

Seperti halnya Ethernet–LAN ( jaringan dengan kabel ), jaringan Wi-Fi 

juga dikonfigurasikan kedalam dua jenis jaringan. Yaitu jaringan peer to peer dan 

Ad Hoc Wireless LAN. Komputer dapat saling berhubungan berdasarkan nama 

SSID (Service Set Identifier). SSID adalah nama identitas komputer yang 

memiliki komponen nirkabel. Jaringan Server Based (BS), Wireless Infrastruktur. 

Sistem Infrastruktur membutuhkan sebuah komponen khusus yang berfungsi 

sebagai Access Point. 

2.1.4 Manajemen Jaringan 

Menurut Athailah (2013), jaringan data (data network) adalah 

sekumpulan alat–alat untuk mengirimkan data dari satu komputer ke komputer 

lainnya. Jaringan data dapat memungkinkan users yang berada pada tempat yang 

berbeda untuk berbagi data dari salah satu komputer atau lainnya. Tujuan dari 

jaringan data ialah untuk mengambil berbagai macam informasi atau data yang 
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diperlukan dari berbagai station atau komputer. Menurut Subramanian (2000), 

manajemen jaringan adalah sebuah pekerjaan untuk memelihara seluruh sumber 

jaringan dalam keadaan baik. Sistem manajemen jaringan adalah sekumpulan 

perangkat untuk memantau dan mengontrol jaringan. Sistem manajemen jaringan 

terdiri dari tambahan perangkat keras dan piranti lunak yang diimplementasikan 

di antara komponen–komponen jaringan yang sudah ada. manajemen jaringan 

terbagi menjadi lima wilayah fungsional manajemen jaringan, yaitu: 

1. Manajemen Kegagalan 

Tujuan utama dari manajemen kegagalan adalah:  

a. Menemukan suatu masalah. 

b. Mengidentifikasikan penyebab utama dari setiap kegagalan (akar 

penyebab), yaitu komponen jaringan yang terkecil yang dapat 

diperbaiki yang sedang mengandung kegagalan. 

c. Secara rutin dan efisien memperbaiki kegagalan (jika mungkin). 

2. Manajemen Konfigurasi 

Manajemen konfigurasi adalah proses menemukan dan melakukan 

konfigurasi devices (alat-alat). Tujuannya ialah: 

a. Menggabungkan biaya. 

b. Mencatat konfigurasi saat ini. 

c. Mengidentifikasikan komponen jaringan. 

d. Inisialisasi sistem jaringan. 

e. Mengubah parameter jaringan 

3. Manajemen Keamanan 

Manejemen keamanan berfungsi melakukan pendeteksian dan 

pencegahan terhadap usaha untuk membobol keamanan jaringan. 

Tujuannya yaitu: 

a. Mengkontrol kerumitan jaringan 

b. Meningkatkan pelayanan jaringan.  

c. Mengurangi downtime. 

d. Mengontrol biaya yang digunakan 

Pada level yang lebih luas, manajemen unjuk kerja diorganisasikan 
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atau fungsi- fungsi: 

1. Monitoring throughput, digunakan untuk mengukur throughput pada 

rangkaian komunikasi atau suatu node jaringan. 

2. Monitoring response time, digunakan untuk mengevaluasi waktu response 

dari suatu node komunikasi atau jaringan. 

3. Statistical analysis, sebuah grup aktivitas yang digunakan untuk 

memonitor catatan dan menetukan unjuk kerja merupakan hal yang 

penting bagi fungsi statistical analisis. 

4. Performace tuning, digunakan untuk mengukur unjuk kerja antrian, 

seperti panjang antrian dan waktu tunggu antrian. Model akan mengukur 

waiting time, serving time, dan interarrival time. 

2.2 IP Address 

Menurut Sopandi (2008) IP Address merupakan bilangan biner 32 bit yang 

dipisahkan oleh tanda pemisah berupa tanda titik pada setiap 8 bitnya. Tiap 8 bit 

ini disebut sebagai oktet. Pengalamatan IP berupa nomor 32 bit tersebut terdiri 

dari alamat subnet dan host. Menurut Ahmad Yani, (2007:14), Alamat IP 

merupakan kode biner 32 bit dan terbagi menjadi dua bagian identifikasi sebagai 

berikut: 

1. Bagian identifikasi net ID menunjukan identitas jaringan komputer 

menempati host-host (komputer) dihubungkan. 

2. Bagian identifikasi host ID memberikan suatu pengenal unik pada setiap 

host (komputer) pada suatu jariingan komputer. 

Untuk keperluan besar dan jumlah jaringan, IP Address terbagi dalam 

beberapa kelas. Alamat-alamat kelas yang sering digunakan secara umum terbagi 

sebagai berikut: 

2.2.1 IP Address Kelas A 

 Ciri-ciri IP Address Kelas A yaitu: 

1. Bit pertama pertama 0 

2. Standar 8 bit network dan 24 bit host 

3. Ada 128 buah 

4. Satu kelas A dapat menampung sampai lebih dari16 juta host(256
3
). 
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2.2.2 IP Address Kelas B 

Ciri-ciri IP Address Kelas B yaitu: 

1. Bit pertama bernilai 10 

2. Standar 16 bit network dan 16 bit host 

3. Satu kelas B dapat menampung sampai lebih dari 64 juta host(256
2
). 

2.2.3 IP Address Kelas C 

Ciri-ciri IP Address Kelas C yaitu: 

1. Bit pertama bernilai 110 

2. Standar 24 bit network dan 8 bit host 

3. Satu kelas C dapat menampung sampai 254 host). 

IP Address akan digunakan dalam implementasi server mikrotik adalah IP 

Address kelas C karena IP Address kelas merupakan subnet yang paling kecil 

untuk daftar Ip yaitu hanya 254 host saja. Sementara IP address kelas A dan kelas 

B biasanya digunakan pada perusahaan–perusahaan atau pun tempat yang 

memiliki jumlah host yang sangat banyak. 

2.3 Routing 

 Menurut Athailah (2013), protokol routing dinamik digunakan oleh router 

untuk menjalankan tiga fungsi dasar yaitu: 

1. Menemukan route yang baru. 

2. Komunikasi informasi dengan route yang baru ditemukan dengan router 

lain. 

3. Forward paket dengan menggunakan route tersebut. 

 Protokol routing dinamik terbagi atas tiga kategori luas: distance-vector, 

link state, dan hybrids. Salah satu cara alternatif ke dalam dynamic routing adalah 

static routing. Sebuah router yang di program untuk static routing meneruskan 

paket ke dalam port-port yang telah di tentukan. Setelah static routing di 

konfigurasi, router tidak perlu lagi untuk mencari route atau komunikasi 

informasi tentang route. Peran dari router hanya secara mudah meneruskan paket-

paket. Static routing sangat bagus untuk jaringan yang kecil yang hanya 

mempunyai jalur tunggal ke dalam tujuan yang telah ditentukan. Dalam kasus 

seperti ini, static routing dapat menjadi mekanisme routing yang paling efisien 
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karena tidak memakan bandwidth untuk menemukan router atau komunikasi 

dengan router lain. Sebagaimana jaringan bertambah luas dan redudansi ditambah 

ke dalam tujuan, static routing menjadi kewajiban labor-intensive. Segala 

perubahan yang terdapat di dalam router atau fasilitas transmisi di dalam WAN 

harus secara manual ditemukan dan di program. WAN yang mempunyai fitur 

topologi yang makin kompleks menawarkan potensi yang lebih banyak 

memerlukan routing dinamik. Apabila menggunakan static routing di dalam 

jaringan kompleks, WAN yang mempunyai banyak jalur mengatasi redundansi 

router. 

2.4  Network Address Translation (NAT) 

 Menurut Athailah (2013) NAT merupakan kombinasi dari beberapa 

perangkat (tools). Network admin mampu menggunakan skema pribadinya dan 

dapat terhubung dengan dunia luar (World Wide). Jika menggunakan NAT 

memerlukan beberapa alamat IP yang telah di register dapat dilihat pada 

Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 NAT 

(Sumber: Athailah, 2013) 

 Pada Gambar 2.6, hanya memerlukan satu IP Address untuk router. 

Tergantung dari tipe software yang memiliki fitur NAT yang digunakan, IP–IP 

lain yang berada di belakang router boleh memiliki alamat IP yang lain. Alamat 

IP yang hanya terlihat di Internet merupakan alamat IP dari router. Untuk lebih 

spesifik, gateway ke Internet harus memiliki alamat IP yang terdaftar, dan alamat 

IP harus tetap sama. Setelah itu, karena host–host lain yang berada di dalam 
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router ingin mengakses ke dalam gateway tidak dapat bekerja dengan baik jika 

alamat IP terus berubah. Dengan menggunakan software–software yang memiliki 

fitur NAT dan setiap komputer–komputer host yang berada di dalam router 

yang terhubung ke gateway boleh memiliki alamat IP apa saja. Gateway 

meneyembunyikan alamat IP host ketika paket tiba di gateway, gateway 

mengingat dimana paket itu berasal dan gateway mempunyai alamat IP sumber 

yang valid dari paket. 

2.5 Firewall 

Menurut Athailah (2013), firewall adalah sebuah host yang bertujuan 

utama untuk melindungi jaringan. Firewall membatasi tipe tertentu suatu network 

traffic dari Internet ke jaringan yang di lindungi, demikian pula sebaliknya. 

Firewall tidak dapat membuat jaringan selalu aman. Bagaimanapun, firewall 

hanya mengamankan sejauh usaha kita untuk membuatnya menjadi aman. 

Firewall merupakan pengganti host security artinya setiap layanan yang diijinkan 

melalui firewall merupakan suatu service yang bersifat beresiko keamanan. Ada 

beberapa alasan fundamental mengapa membutuhkan firewall untuk suatu 

jaringan antara lain: 

1. Meningkatkan kemanan jaringan kita. 

Beberapa layanan secara kesatuan tidak aman dan tidak mungkin untuk 

diamankan dalam host individu Firewall dapat membantu membagi 

jaringan untuk meningkatkan keamanan. 

2. Network Access Control 

Firewall dapat membantu menguatkan kemanan policy network dengan 

secara selektif membolehkan layanan network (untuk semua atau host yang 

dipilih). 

3. Logging 

Firewall memeriksa semua traffic jaringan yang diijinkan atau tidak. Ini 

dapat membantu memantau aktivitas jaringan (yang melewati jaringan). 

2.6 Domain Name System (DNS) 

Menurut Athailah (2013), DNS tidak diragukan memiliki direktori jaringan 

yang paling luas yang digunakan pada zaman sekarang ini. Penamaan DNS 
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difokuskan dengan service untuk protokol TCP/IP yang menyediakan nama host 

ke dalam alamat IP di dalam sistem jaringan atau di dalam Internet. Nama resolusi 

digunakan untuk protokol TCP/IP untuk mengijinkan jaringan host untuk 

diidentifikasi menggunakan nama dibanding dengan menggunakan alamat  

berdasarkan secara numerik, karena secara huruf secara umum lebih mudah 

diingat oleh manusia. 

Secara default cara untuk menyediakan resolusi nama host untuk service 

protokol TCP/IP yang cocok digunakan didalam host lokal database yang 

memetakan alamat IP menjadi nama host. Dalam sistem UNIX, database di dalam 

host secara whitespace-delimited file dipanggil. Di dalam terdapat rekaman-

rekaman yang berisikan alamat IP menggunakan titik notasi desimal dan satu atau 

lebih asosiasi nama dengan setiap alamat. Ketika proses menghubungkan TCP/IP 

menggunakan nama dibandingkan dengan alamat, host di dalam database didalam 

workstation lokal secara otomatis mencari alamat IP yang berasosiasi dengan 

nama host. Sekali asosiasi nama alamat ditemukan, secara asosiasi alamat IP 

digunakan untuk menghubungkan host yang dituju. Jika tidak ada nama asosiasi 

yang ditemukan, maka koneksi gagal. 

2.7 Proxy  

Menurut Athailah (2013), metode caching berorientasi kepada client. 

Metode caching di internet mirip dengan cache memory pada komputer yaitu 

dengan menempatkan objek-objek (dalam bentuk file) yang baru saja diakses 

pada situs yang dekat dengan client sehingga ketika file tersebut diakses kembali, 

maka file tersebut diambil dari situs yang dekat. Hal ini dimungkinkan karena 

protokol HTTP yaitu protokol jaringan yang digunakan pada aplikasi WWW 

mengenal fasilitas yang disebut sebagai server proxy. Proxy ini bertindak sebagai 

perantara antara client dengan server pada waktu pengaksesan dokumen. Proxy 

merupakan jembatan antara internal dengan internet. Secara teknis yang 

melakukan browsing sebenarnya adalah server proxy ini yang hasilnya kemudian 

diteruskan ke client sehingga seolah–olah client mengambil data dari internet 

padahal mengambilnya dari server. 
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2.8 Mikrotik 

Menurut Athailah (2013), Mikrotik RouterOS™ adalah sistem operasi dan 

perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat komputer menjadi 

router network yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP 

network dan jaringan wireless yang cocok digunakan oleh ISP dan provider 

hotspot. Mikrotik [dengan trade name Mikrotik®] didirikan tahun 1995 bertujuan 

mengembangkan sistem ISP dengan wireless. Mikrotik saat ini telah mendukung 

sistem ISP dengan wireless untuk jalur data internet di banyak negara, antara lain 

Iraq, Kosovo, Sri Lanka, Ghana dan banyak negara lainnya yang menggunakan  

Mikrotik. 

Pengalaman dalam melakukan instalasi di Latvia menempa dengan kondisi 

serupa di negara-negara pecahan Uni Soviet dan negara berkembang lainnya. 

Berbagai pengembangan telah dilakukan hingga saat ini tersedia perangkat 

lunak sistem operasi router versi 2 yang menjamin kestabilan, kontrol, dan 

fleksibilitas pada berbagai media antar muka dan sistem routing dengan 

menggunakan komputer standard sebagai hardware. Perangkat lunak ini 

mendukung berbagai aplikasi ISP, mulai dari radius modem pool, hingga circuit 

backbone dengan DS3. Mikrotik berlokasi di Riga, ibukota Latvia, dengan 50 

orang karyawan. Mikrotik juga menjalankan sebuah ISP kecil, sebagai media 

percobaan untuk pengembangan router atau software. Mikrotik Indonesia, 

dioperasikan oleh Citraweb Nusa Infomedia. Dan telah menggunakan produk-

produk Mikrotik sejak tahun 2001, dan menjadi reseller resmi Mikrotik di 

Indonesia sejak tahun 2002. Mikrotik RouterOS hadir dalam berbagai level. Tiap 

level memiliki kemampuannya masing-masing, mulai dari level 3, hingga level 6. 

Secara singkat, level 3 digunakan untuk router yang memiliki interface ethernet, 

level 4 untuk wireless client atau serial interface, level 5 untuk wireless AP, dan 

level 6 tidak mempunyai limitasi apapun. Untuk aplikasi hotspot, bisa digunakan 

level 4 (200 user), level 5 (500 user) dan level 6 (unlimited user). Detail 

perbedaan masing-masing level dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Level-Level Mikrotik 

Level Number 1 (DEMO) 3 (ISP) 4 (WISP) 5 (WISPAP) 6(Controlle) 

Wireless Client and 

Bridge 
- - yes yes yes 

Wireless AP - - - yes yes 

Synchronous 

Interfaces 
- - yes yes yes 

EoIP tunnels 1 unlimited unlimited unlimited unlimited 

PPPoE tunnels 1 200 200 500 unlimited 

PPTP tunnels 1 200 200 unlimited unlimited 

L2TPtunnels 1 200 200 unlimited unlimited 

VLAN Interfaces 1 unlimited unlimited unlimited unlimited 

P2P firewall rules 1 unlimited unlimited unlimited unlimited 

NAT rules 1 unlimited unlimited unlimited unlimited 

HotSpot active 

users 
1 1 200 500 unlimited 

RADIUS Client - yes yes Yes yes 

Queues - unlimited unlimited unlimited unlimited 

Web proxy - yes yes Yes yes 

RIP, OSPF, BGP 

Protocols 
- yes yes Yes yes 

Upgrade 

configuratio

n erased on 

upgrade 

yes yes Yes yes 

Sumber: (Athailah, 2013) 

Sebuah sistem jaringan baik itu skala kecil maupun skala besar, 

memerlukan sebuah perangkat yang disebut sebagai router. Perangkat router ini 

menentukan titik jaringan berikutnya dimana sebuah paket data dikirim ke jalur–

jalur jaringan yang dituju. Sebuah perangkat router umumnya terhubung 

sedikitnya ke dua jaringan, dalam konfigurasi dua buah LAN dengan WAN 

seperti akses pita lebar broadband atau sebuah LAN dengan jaringan penyedia 

akses internet (Internet Service Provider). Sebuah router biasanya terletak pada 

sebuah gateway, tempat di mana dua atau lebih jaringan terkoneksi satu sama 

lainnya. Ada banyak router yang tersedia di pasaran yang dijual dengan harga 

yang bervariasi, tergantung dari kebutuhan sebuah jaringan. 

Namun, untuk sebuah usaha kecil menengah dengan kebutuhan beberapa 

jasa jaringan seperti e-mail, web server, dan sejenisnya untuk menggunakan 

beberapa alamat protokol (IP Address), perangkat router yang tersedia akan 

menjadi sangat mahal. Apalagi, kalau IP Address yang digunakan hanya dalam 

jumlah yang terbatas, maka penggunaan perangkat keras router bermerek menjadi 
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terlalu mahal. Salah satu kemungkinan adalah membuat sendiri apa yang disebut 

PC router, menggunakan komputer sederhana dan murah dan memiliki dua 

perangkat ethernet masing-masing digunakan untuk jaringan lokal dan lainnya 

untuk akses ke jaringan WAN (terhubung ke ISP).  

Perangkat lunak router Mikrotik memiliki seluruh fasilitas routing yang 

dibutuhkan, mampu mengendalikan jaringan kerja yang kompleks. Penggunaan 

dan pemasangannya sederhana, cukup dengan pelatihan sebentar saja, sebuah 

UKM mampu menggunakan fasilitas router ini tanpa harus memiliki departemen 

teknologi informasi sendiri. Fitur PC router Mikrotik ini mencakup load 

balancing untuk membagi beban akses jaringan, fasilitas tunneling untuk 

membuat akses aman VPN (Virtual Private Network), bandwidth management 

untuk mengatur berbagai protokol dan port, serta memiliki kemampuan untuk 

dikombinasikan dengan jaringan nirkabel. 

2.9 QoS 

QoS merupakan metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan dan 

merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari suatu 

servis (Ferguson & Huston, 1998). QoS digunakan untuk mengukur sekumpulan 

atribut kinerja yang telah dispesifikasikan dan diasosiasikan dengan suatu servis. 

QoS didesain untuk membantu end user menjadi lebih produktif dengan 

memastikan bahwa user mendapatkan kinerja yang handal dari aplikasi-aplikasi 

berbasis jaringan. Menurut Ningsih, dkk (2004) QoS adalah kemampuan sebuah 

jaringan untuk menyediakan layanan yang lebih baik lagi bagi layanan trafik 

yang melewatinya. Ada tujuh komponen komponen dalam menentukan nilai Qos 

yaitu delay, jitter, Bandwidth, Latency, losses, dan ping. Detail kualitas QoS 

dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Kualitas QoS 

Nilai Persentase (%) Indek 

3,8- 4 95-100 Sangat memuaskan 

3-3,79 75-94,75 Memuaskan 

2-2,99 50-74,75 Kurang memuaskan 

1-1,99 25-49,75 Jelek 

(Sumber: ETSI, 1999-2006) 
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2.9.1 Throughput 

Kecepatan (rate) transfer dataefektif, yang diukur dalam bps. Throughput 

merupakan jumlah total kedatangan paket yang sukses yang di amati pada tujuan 

selama interval waktu tertentu di bagi oleh durasi interval waktu tersebut. Detail 

kategori throughput dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Kategori Throughput 

Kategori Throughput Throughput Indek 

Sangat bagus 100% 4 

Bagus 75% 3 

Sedang 50% 2 

Jelek <25% 1 

(Sumber: ETSI, 1999-2006) 

Persamaan perhitungan throughput: 

Throughput = 
                    ( )

               
 .................................................................. (2.1) 

2.9.2 Delay 

Delay merupakan total waktu yang dilalui suatu paket dari pengirim ke 

penerima melalui sebuah jaringan. Delay pengiriman ke penerima pada dasarnya 

tersusun atas hardware latency, delay akses, dan delay transmisi. Delay adalah 

waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay 

dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti atau juga waktu proses yang 

lama. Detail kategori delay dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Kategori Delay 

Kategori Delay Total Delay Indeks 

Sangat bagus <150 ms 4 

Bagus 150 s/d 300 ms 3 

Sedang 300 s/d 450 ms 2 

Jelek > 450 ms 1 

(Sumber: ETSI, 1999-2006) 

Persamaan perhitungan delay: 

Delay rata-rata = 
           

                        
 ......................................................... (2.2) 

2.9.3 Jitter 

Jitter merupakan variasi delay antar paket yang terjadi pada jaringan 

berbasis IP. Besarnya nilai jitter akan sangat dipengaruhi oleh variasi beban trafik 

dan besarnya tumbukan antar paket (congestion) yang ada dalam jaringan 
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tersebut. Semakin besar beban trafik di dalam jaringan akan menyebabkan 

semakin besar pula peluang terjadinya congestion, dengan demikian nilai jitter-

nya akan semakin besar. Semakin besar nilai jitter akan menyebabkan nilai QoS 

semakin turun. Mengelompokkan menjadi empat kategori penurunan kinerja 

jaringan berdasarkan nilai jitter seperti detail kategori jitter dapat dilihat pada 

Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Kategori Jitter 

Kategori Jitter Peak Jitter Indeks 

Sangat bagus 0 ms 4 

Bagus 75 ms 3 

Sedang 125 ms 2 

Jelek 225 ms 1 

(Sumber: ETSI, 1999-2006) 

Persamaan perhitungan jitter: 

Jitter = 
                   

                         
 ......................................................................... (2.3) 

Total variasi delay diperoleh dari: 

Total variasi delay = total delay – rata rata delay 

2.9.4 Packet Loss 

Jumlah paket yang hilang saat pengiriman paket data ke tujuan, kualitas 

terbaik pada saat LAN/WAN jika jumlah losses paling kecil (Santosa, 2004). 

Dalam implementasi jaringan IP, nilai packet loss ini diharapkan minimum. 

Detail kategori packet loss dapat dilihat pada Tabel 2.7. 

Tabel 2.7 Kategori Packet Loss 

Kategori Degredasi Packet Loss Indeks 

Sangat bagus 0% 4 

Bagus 3% 3 

Sedang 15% 2 

Jelek 25% 1 

(Sumber: ETSI, 1999-2006) 

Persamaan perhitungan paket loss: 

Paket loss = 
(                                      )

                       
×100% .............................. (2.4) 

2.9.5 Bandwidth 

Bandwidth merupakan kapasitas atau daya tampung kabel Ethernet agar 

dapat dilewati trafik paket data dalam jumlah tertentu. Bandwidth juga bisa berarti 
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jumlah konsumsi paket data per satuan waktu dinyatakan dengan bit per second 

(bps) (Santosa, 2004). 

2.9.6 Post Dial Delay (PDD) 

Post Dial Delay yang diijinkan kurang dari 10 detik dari saat digit terakhir 

yang dimasukkan sampai mendapatkan ringing back. Untuk menganalisis QoS, 

tidak semua parameter digunakan dan pada umumnya parameter yang digunakan 

adalah delay, jitter, throughput, packet loss dan MOS (ITU 1998, X.641). 

2.9.7 Mean Opinion Score (MOS) 

Kualitas sinyal yang diterima biasanya diukur secara subjektif dan 

objektif. Metode pengukuran subyektif yang umum dipergunakan dalam 

pengukuran kualitas speech coder adalah Absolute Category Rating (ACR) yang 

akan menghasilkan nilai Mean Opinion Score (MOS). Kualitas suara minimum 

mempunyai nilai setara MOS 4.0. Menurut versi TIPHON (Joesman 2008), skala 

rating MOS dapat dilihat pada Tabel 2.8. 

Tabel 2.8 MOS 

Kualitas Percakapan Nilai Indeks 

Sangat bagus 5 4 

Bagus 4 3 

Cukup 3 2 

Kurang baik 2 1 

Buruk 1 0 

(Sumber: ETSI, 1999-2006) 

2.9.8 Echo Cancelation 

Untuk menjamin kualitas layanan voice over packet terutama disebabkan 

oleh echo karena delay yang terjadi pada jaringan paket maka perangkat harus 

menggunakan teknik echo cancelation. Persyaratan performansi yang diperlukan 

untuk echo canceller harus mengacu standar internasional ITU G.165 atau G.168. 

2.10 TIPHON 

Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks 

(TIPHON) adalah salah satu inisiatif organisasi yang dibentuk oleh European 

Telecommunications Standars Institute (ETSI). Dirancang untuk mendukung pasar 

komunikasi suara dan aspek multimedia terkait antara pengguna jaringan berbasis 

IP dan pengguna jaringan circuit switched. 
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ETSI proyek TIPHON memberikan kesempatan yang menarik untuk 

mengeksploitasi yang terbaik dari dua teknologi, dunia telekomunikasi dan 

internet, memungkinkan produsen untuk menawarkan solusi baru dan operator 

untuk mengekploitasi aliran pendapatan tambahan dan menyediakan layanan baru. 

Tujuan dari TIPHON adalah untuk mendukung pasar untuk komunikasi 

suara dan terkait voice-band-communication (fax). Dan memastikan bahwa 

internet dan pengguna dapat berkomunikasi. 

2.11 CMD 

CMD yaitu sebuah perintah DOS yg ada di windows yg bisa kita akses 

secara online atau offline, CMD sendiri merupakan sebuah fitur yg cukup menarik 

dan memiliki fungsi yg cukup berguna, dimana kita bisa mengakses, mengganti 

nama, memindahkan sebuah file dengan mudah dan juga dengan fitur ini kita 

dapat melihat kualitas kecepatan jaringan internet. Tapi tidak semua pengguna 

komputer yg menggunakan fitur ini dengan bijaksana, adapun beberapa hacker yg 

sering melalukan aksi jahilnya melalui fitur ini. 

2.12 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian dimana obyek dan variabel 

penelitian biasanya hampir sama dengan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan 

sebagai bahan acuan dan pembanding terhadap: 

1. Ramadhan, Husnu dkk. (2016) menjelaskan kesimpulan penelitiannya 

sebagai berikut: 

a. Mengetahui kualitas layanan internet dengan parameter QoS (Quality of 

Services) yang terdiri dari delay dan packet loss sangat berpengaruh 

terhadap kinerja jaringan yang ada di SMK Negeri 1 Bangkinang 

Kapasitas bandwidth juga berpengaruh terhadap nilai QoS. Seperti yang 

telah diamati kecepatan transfer data nilai rata-rata tertinggi terjadi di 

lab TKJ yaitu 10,7 kbps. 

b. Diketahui bahwa SMKN 1 bangkinang membutuhkan manajemen 

bandwidth yang teratur untuk setiap user agar dapat menunjang 

performansi jaringan. 
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c. Pada parameter QoS yaitu delay yang menurut versi TIPHON, bahwa 

delay pada keempat lab menunjukkan rata-rata statistik sedang dengan 

rata-rata nilai indeks 2,8. 

d. Pada parameter QoS yaitu packet loss yang menurut versi TIPHON, 

bahwa packet loss pada keempat lab menunjukkan rata-rata statistik 

sedang dengan rata-rata nilai indeks 2,03. 

e. Tingkat Availibility perangkat paling bagus terjadi pada minggu 

pertama, dengan persentase nilai 285,63%. 

2. Iskandar, Iwan dan Alvinur Hidayat (2015), dalam penelitiannya ini 

mendapatkan kesimpulan untuk Account Mahasiswa 128Kbps tergolong 

pada kategori QoS Buruk berdasarkan tiga dari empat parameter uji yaitu: 

a. Throughput: paramenter throughput untuk acount mahasiswa tergolong 

pada kualitas yang Bagus yaitu rata-rata pada jam sibuk dan jam sepi 

dengan indeks 3,25.  

b. Delay: parameter delay untuk account mahasiswa tergolong pada 

kualitas Buruk pada jam sibuk dan sepi yaitu rata-rata indeks 1,57 pada 

jam sibuk dan 1,71 pada jam sepi. 

c. Jitter: parameter jitter untuk account mahasiswa tergolong pada kualitas 

Buruk pada jam sibuk dan sepi yaitu rata-rata indeks 1,14 pada jam 

sibuk dan 1,28 pada jam sepi.  

d. Paket loss: parameter paket loss untuk acount mahasiswa tergolong 

pada kualitas Buruk pada jam sibuk dengan indeks 1,96 dan tergolong 

pada kualitas Sedang pada jam sepi dengan indeks 2,10. 

Hasil menggunakan Account Staff/Dosen 384Kbps tergolong pada 

kategori QoS Bagus berdasarkan empat parameter uji yaitu: 

a. Throughput: paramenter throughput untuk acount mahasiswa tergolong 

pada kualitas yang Sedang yaitu rata-rata pada jam sibuk dengan indeks 

2,5 dan jam sepi dengan indeks 2,75.  

b. Delay: parameter delay untuk account mahasiswa tergolong pada 

kualitas Sedang pada jam sibuk dan sepi yaitu rata-rata indeks 2,63 

pada jam sibuk dan 2,75 pada jam sepi. 
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c. Jitter: parameter jitter untuk account mahasiswa tergolong pada kualitas 

Sedang pada jam sibuk dan sepi yaitu rata-rata indeks 2,63 pada jam 

sibuk dan 2,75 pada jam sepi.  

d. Paket loss: parameter paket loss untuk acount mahasiswa tergolong 

pada kualitas Sedang pada jam sibuk dengan indeks 2,75 dan Bagus 

pada jam sepi dengan indeks 3. 

 

 


