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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terkait

Pada tahun 2009, Juliman Yasonasa Gea melakukan penelitian dengan tema

analisis trafik menggunakan MRTG berbasis SNMP pada jaringan kampus Universitas

Sumatera Utara, untuk melakukan analisa penggunaan bandwidth harian, mingguan,

bulanan serta tahunan, selain itu untuk menghitung intensitas trafik rata-rata serta volume

trafik penggunaan bandwidth dan nilai Grade Of Service (GOS) tersibuk dalam sehari.

Aplikasi perhitungan yang digunakan adalah Multi Router traffic Grapher (MRTG).

Perhitungan dilakukan dari tanggal 01 juli 2008 sampai 30 juni 2009. Dari hasil

perhitungan bandwidth tahunan nilai intensitas trafik rata-rata yang diperoleh sebesar

1,756 erlang dan volume trafik tahunan diperoleh 16372,51 jam (Yasonasa Gea, 2009).

Pada tahun 2014, penelitian yang dilakukan oleh Suhardi dengan tema penelitian

analisis monitoring pengaksesan layanan wifi di Universitas Islam Negeri (UIN)

Palembang (Studi kasus fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan), untuk melakukan

monitoring pengaksesan layanan pada jaringan wireless dan untuk melihat sejauh mana

pemanfaatan jaringan kampus oleh mahasiswa di fakultas tarbiyah dan keguruan. Metode

yang digunakan adalah metode eksperimen. Aplikasi yang digunakan adalah wireshark,

jadwal monitoring dilakukan pada hari selasa 2 februari 2016 sampai hari jum’at 5 februari

2016, dan waktu monitoring dimulai pada pukul 09:00-11.30 wib. Titik pengukuran

hotspot (wifi corner) yakni gedung penngajaran lantai 1 dan 2 serta gedung multimedia

lantai 1 dan 2. Monitoring dilakukan terhadap website apa saja yang diakses oleh pengguna

pada wifi corner di fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Palembang. Dari monitoring

tersebut dapat diketahui berapa banyak pengguna jaringan wifi pada fakultas tarbiyah dan

keguruan berdasarkan data pengunjung website. Total pengguna jaringan wifi berdasarkan

monitoring yang dilakukan pada gedung pengajaran dan gedung multimedia berjumlah 648

pengguna (Suhardi,2014).

Pada tahun 2014, Yainal Mukarim melakukan penelitian dengan tema monitoring

pengaksesan layanan wifi di Universitas Muhammadiyah Surakarta (Studi kasus kampus 1

dan kampus 2 UMS). Dengan tujuan untuk melihat informasi yang diakses oleh pengguna

wifi serta melakukan kalkulasi atau perhitungan pengguna yang paling banyak

menggunakan jaringan wifi terdapat digedung mana. Penelitian dilakukan pada tempat

yang random (acak) di Universitas Muhammadiyah Surakarta kampus I dan II. Penelitian
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ini menggunakan aplikasi wireshark – win 32-1.8.3. Total pengguna paling banyak

terdapat pada gedung auditorium yakni 263 pengguna, pengguna paling sedikit berada

pada gedung perpustakaan yakni 203 pengguna, total pengguna website secara keseluruhan

berjumlah 1374 pengguna dengan facebook menjadi website yang paling banyak

dikunjungi (Mukarim, 2014).

2.2. Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah satu kesatuan perangkat lengkap (sering disebut dengan

node) yang terhubung dengan link komunikasi yang dibangun dengan menggunakan media

fisik yang berbeda. Sebuah perangkat yang dimaksud dapat berupa komputer, telepon serta

perangkat lainnya yang dapat melakukan proses pengiriman dan penerimaan pesan atau

informasi. Media komunikasi adalah jalur fisik proses berjalannya pesan atau informasi

dari pengirm ke penerima (Marsic, 2013).

Beberapa fungsi dari jaringan komputer menurut Ali Zaki (2008), seperti :

1. File Sharing, jaringan komputer membuat user untuk saling berbagi file-file secara

langsung. File yang terletak di folder tertentu bisa di-share didalam jaringan atau

diletakkan di file server, user dari komputer lain dapat mengaksesnya tanpa mengalami

kesulitan.

2. Hardware Sharing, user bisa membagi perangkat di komputernya dalam jaringan.

Misalnya perangkat-perangkat seperti printer, CD-Rom, dan harddisk. Ketika

dipasangkan didalam jaringan, komputer bisa berbagi perangkat mereka yang

memungkinkan pengguna komputer lain mengakses perangkat tersebut seolah berada

di komputer mereka sendiri. Dengan paradigma seperti ini, penggunaan sebuah

perangkat akan lebih efisien. Misalnya satu buah printer bisa dipakai oleh banyak

pengguna komputer yang terhubung ke jaringan.

3. Program Sharing, aplikasi-aplikasi tertentu bisa dijalankan dari komputer lain di dalam

jaringan. Biasanya file-file aplikasi pokok disimpan di server dari jaringan agar

kemudian bisa di install melalui jaringan komputer.

4. Komunikasi, jaringan komputer memungkinkan user untuk saling berkomunikasi

dengan berbagai media, seperti email, newsgroup dan konferensi video. Hal ini

dimungkinkan karena teks, suara, gambar, dan video dapat ditransmisikan di sepanjang

jaringan komputer sebagai data.
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5. Game Jaringan, walaupun terlihat seperti hal yang terlalu sepele namun game jaringan

merupakan salah satu bisnis yang menguntungkan di dunia.

Tipe jaringan komputer berdasarkan jumlah komputer :

1. Peer to Peer (P2P)

Jaringan peer to peer adalah dua atau lebih komputer yang saling terhubung dalam

berbagi sumber daya. Pada jaringan peer to peer tidak ada yang menjadi server khusus,

setiap komputer yang berada dalam jaringan memiliki kedudukan yang sama yaitu

sebagai peer. Sebuah komputer peer sebenarnya berfungsi baik sebagai client maupun

server.

2. Client and Server

Komputer server adalah satu komputer sebagai pusat jaringan yang melayani dan

menyediakan sumber daya yang akan diakses didalam jaringan. Sedangkan komputer

client adalah satu atau banyak komputer (node) yang digunakan untuk mengakses

sumber daya yang disediakan oleh server. Biasanya untuk sebuah komputer server

memiliki spesifikasi khusus, karena digunakan untuk mengelola seluruh sumber daya

dan layanan di jaringan komputer.

Tipe jaringan komputer berdasarkan skala atau geografis (Adinata Fs, 2012):

1. LAN (Local Area Network), merupakan jaringan komputer yang kecil melingkupi satu

ruangan, kantor atau bangunan tertentu.

2. MAN (Metropolitan Area Network), merupakan jaringan komputer yang berskala

menengah, yang cakupannya bisa antar gedung hingga satu kota.

3. WAN (Wide Area Network), merupakan jaringan komputer yang berskala besar, yang

cakupannya bisa jaringan antar negara.

4. Internet, adalah jaringan komputer yang memiliki jangkauan ke seluruh dunia. Internet

merupakan jaringan yang cakupannya paling besar.

2.3. Monitoring

Monitoring adalah penilaian secara terus menerus terhadap fungsi kegiatan-

kegiatan program-program di dalam hal jadwal penggunaan input/masukan data oleh

kelompok sasaran berkaitan dengan harapan-harapan yang telah direncanakan. Adapun

pengertian monitoring menurut para ahli (Goe, 2013):
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1. (Cassely dan Kumar 1987) Monitoring merupakan program yang terintegrasi,

bagian penting dipraktek manajemen yang baik dan arena itu merupakan bagian

integral di manajemen sehari-hari.

2. (Calyton dan Petry 1983) Monitoring sebagai suatu proses mengukur, mencatat,

mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu

pengambilan keputusan manajemen program/proyek.

3. (Oxfam 1995) Monitoring adalah mekanisme yang sudah menyatu untuk

memeriksa yang sudah untuk memeriksan bahwa semua berjalan untuk

direncanakan dan memberi kesempatan agar penyesuaian dapat dilakukan secara

metodologis.

4. ( SCF 1995) Monitoring adalah penilaian yang skematis dan terus menerus

terhadap kemauan suatu pekerjaan.

5. (WHO) Monitoring adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi

dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat

apakah kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang dilihat

/ditemui dapat diatasi.

2.3.1. Monitoring Jaringan Komputer

Monitoring Jaringan Komputer adalah proses pengumpulan dan melakukan analisis

terhadap data-data pada lalu lintas jaringan dengan tujuan memaksimalkan seluruh sumber

daya yang dimiliki Jaringan Komputer. Monitoring jaringan ini merupakan bagian dari

manajemen jaringan. Monitoring Jaringan Komputer dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu

(Prasetyo, 2003):

a. Connection Monitoring

Connection monitoring adalah teknik monitoring jaringan yang dapat dilakukan

dengan melakukan tes ping antara monitoring station dan device target, sehingga dapat

diketahui bila koneksi terputus.

b. Traffic Monitoring

Traffic monitoring adalah teknik monitoring jaringan dengan melihat paket actual

dari traffic pada jaringan dan menghasilkan laporan berdasarkan traffic jaringan.
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2.4. Wireless Fidelity (WiFi)

WIFI adalah adalah salah satu standar wireless networking tanpa kabel, dan hanya

beberapa perangkat yang sesuai yang dapat terhubung dan terkoneksi dengan jaringan.

Institute of Electrical and Electronic Enginneers (IEEE) adalah sebuah institusi yang

menetapkan standar dari teknologi wifi (Priyambodo, 2005). Berikut adalah beberapa

standar jaringan wireless berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh IEEE:

1. 802.11a

Peraturan ini dikeluarkan pada bulan Oktober 1999. Standar wireless network dengan

maksimum data transfer rate 54 Mbps dan bekerja pada frekuensi 5 GHz. Metode

transmisi yang digunakan adalah Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM),

yang mengizinkan penggunaan transmisi data secara parallel didalam sub-frekuensi

(resisten terhadap interferensi dengan gelombang lain). Range maksimal untuk indoor

hanya sekitar 15 meter/ ± 50 ft. Sedangkan outdoor ± 100 ft/30 meter. Standar 802.11a

tidak kompatibel dengan 802.11b,g.

2. 802.11b

Peraturan yang keluar ke publik pada tahun 2000 adalah standar wireless network

dengan kemapuan maksimum data transfer rate 5.5 Mbps dan 11 Mbps bekerja pada

frekuensi 2,4 GHz. Dikenal juga dengan IEEE 802.11 HR. Pada implementasi di lapangan,

kecepatan maksimum yang dapat dicapai sekitar 5.9 Mbps pada protokol TCP, dan 7.1

Mbps pada protokol UDP. Metode transmisi yang digunakannya adalah DSSS. Memiliki

range area yang lebih panjang ~150 feet atau 45 meter (indoor) dan ~300 feet/90 meter

(outdoor).

3. 802.11g

Peraturan yang dikeluarkan ke publik pada bulan Juni 2003 dapat mencapai kecepatan

hingga 54 Mbps pada pita frekuensi 2,4 GHz, sama seperti halnya IEEE 802.11 biasa dan

IEEE 802.11b. Dengan standar wireless network yang hampir sama dengan 802.11b tetapi

metode transmisi yang digunakan adalah OFDM (sama dengan 802.11a). Range area ~150

feet/45 meter untuk indoor dan ~300 feet/90 meter untuk outdoor.

4. 802.11n

Peraturan yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2009. Secara teoritis, dapat

mencapai kecepatan 600 Mbps. Tetapi, setelah pengujian yang dilakukan oleh pihak Wi-Fi

Alliance , kecepatan maksimumyang diperoleh sebesar 450 Mbps. Bekerja pada frekuensi

2,4 GHz dan 5 GHz. Sama seperti teknologi MIMO (multiple-input multiple-output),
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802.11n bekerja dengan cara mengutilisasi banyak komponen pemancar dan penerima

sinyal sehingga transmisi data dapat dilakukan paralel untuk meningkatkan nilai

throughput (50-144 Mbps). Range maksimal untuk indoor 70 meter sedangkan outdoor

bisa mencapai 250 meter. Wi-Fi 802.11n ini akan diaplikasikan di device router dan

adapter.

2.5. Access Point

Adalah perangkat yang memiliki fungsi sebagai bridge antara antena jaringan

nirkabel (wireless) dan jaringan kabel WLAN melalui konektor UTP RJ-45. Selain itu

access point memiliki fungsi sebagai penguhubung jaringan wire dengan jaringan wireless,

serta pengganti media kabel dan sebagai solusi kepada pengguna yang memiliki mobilitas

yang tinggi. Fungsi lain dari access point adalah mengubah sinyal radio frequency menjadi

sinyal digital yang akan disalurkan melalui kabel, atau disalurkan ke perangkat WLAN

yang lain dan diubah ulang menjadi sinyal radio frequency yang dapat ditangkap oleh

pengguna melalui perangkat pendukung seperti PC, mobile/handphone dan lain-lain (Fs,

2012).

Perangkat access point mempunyai peranan yang vital sebagai interface antara user

dan jaringan wireless (nirkabel), pertukaran informasi antara perangkat wireless yang

berbeda dan antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Sistem komunikasi nirkabel

akan baik apabila perangkat seperti access point memiliki kinerja dan spesifikasi yang

baik.

Perangkat access point juga memiliki jenis dan spesifikasi, hal ini dapat

disesuaikan dengan kebutuhan akan jaringan WLAN yang kita inginkan. Begitu juga hal

nya UIN Suska Riau memiliki spesifikasi dan jenis access point yang terpasang diseluruh

gedung dan fakultas. Berikut dilampirkan jenis dan spesifikasi access point yang terpasang

pada gedung fakultas di UIN Suska Riau.

2.5.1. Access Point Cisco WPA321

Access point adalah elemen penting dalam jaringan wifi karena fungsi dan kinerja

nya sangat vital. Access point berfungsi sebagai sarana penghubung jaringan wire dengan

jaringan wireless, serta antara pengguna dengan jaringan WLAN dengan menggunakan

media komunikasi udara atau sinyal radio. Access point berfungsi juga sebagai pengganti

kabel bagi pengguna dengan mobilitas tinggi, berpindah-pindah atau bergerak. Salah satu
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jenis AP yang digunakan PTIPD untuk memberikan layanan wifi pada seluruh gedung dan

fakultas adalah jenis Cisco WPA321, perangkat jenis ini memiliki kapasitas daya tampung

pengguna sebanyak 20-25 user secara bersamaan (PTIPD, 2016).

Gambar 2.1 Access point cisco WPA 321.

(Sumber : PTIPD, 2017)

Tabel 2.1 Spesifikasi access point cisco WPA321

Specifications Description
Interfaces 10/100/1000 BASE-T autosensing (RJ45)

Powering Options 802.3af Ethernet Switch, Cisco SB-PWR-INJ-12V-xx power
Injector or Local Power Supply (SB-PWR-12V-xx)

Frequency SelecTabel Band 2.4 GHz or 5 GHz ((not concurrent)

Wireless 802.11n, 3x2 multiple input multiple output (MIMO)
Operating modes Access Point mode, WDS bridging, Client Bridge mode
VLAN support Yes

Number of VLANs 1 management VLAN plus 4 VLANs for SSID
Multiple SSIDs 8

802.1X supplicant Yes
SSID to VLAN mapping Yes

Auto channel selection Yes

Spanning tree Yes
Load balancing Yes

IPv6 Yes
Layer 2 802.1Q-based VLANS, 4 active VLANS plus 1 management

VLAN
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Specifications Description
Access control Yes, management access control list (ACL) plus MAC ACL

Rogue access point
detection

Yes

Quality of service (QoS) Wi-Fi Multimedia and Traffic Specification (WMM TSPEC)

Maximum AP’s per
cluster

8

Active clients per cluster 80

Management protocols Web browser, Simple Network Management Protocol
(SNMP) v3, Bonjour

HTTP redirect Yes
Wireless isolation Wireless isolation between clients

Roaming Yes
Wi-Fi Multimedia

(WMM)
Yes, with unscheduled automatic power save

(Sumber : Topologi jaringan UIN Suska Riau, 2014)

2.5.2. Access Point TP-LINK TL-WA801ND

Access point adalah elemen penting dalam jaringan wifi karena fungsi dan kinerja

nya sangat vital. Access point berfungsi sebagai sarana penghubung jaringan wire dengan

wireless dan antara pengguna dengan jaringan WLAN dengan menggunakan media

komunikasi udara atau sinyal radio. Access point berfungsi juga sebagai pengganti media

kabel bagi pengguna dengan mobilitas tinggi, berpindah-pindah atau bergerak. Salah satu

jenis AP yang digunakan PTIPD untuk memberikan layanan wifi pada seluruh gedung dan

fakultas adalah jenis TP LINK-WA801ND, perangkat jenis ini memiliki kapasitas daya

tampung pengguna sebanyak 20-25 user secara bersamaan (PTIPD, 2016).

Gambar 2.2 Access point TP- link.

(Sumber : PTIPD, 2017)
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Tabel 2.2 Spesifikasi access point TP-LINK TL-WA801ND

Hardware Features Wireless Features

Interface One 10/100M Ethernet
Port(RJ45)
Support Passive PoE

Frequency 2.4-2.4835GHz

Button Power On/Off Button
WPS Button
Reset Button

Signal Rate 11n: Up to
300Mbps(dynamic)
11g: Up to
54Mbps(dynamic)
11b: Up to
11Mbps(dynamic)

External
Power
Supply

9VDC / 0.6A Reception
Sensitivity

270M: -68dBm@10%
PER
130M: -68dBm@10%
PER
108M: -68dBm@10%
PER
54M: -68dBm@10%
PER
11M: -85dBm@8%
PER
6M: -88dBm@10%
PER
1M: -90dBm@8% PER

Wireless
Standards

IEEE 802.11n, IEEE
802.11g, IEEE 802.11b

Transmit Power <20dBm(EIRP)

Dimensions
( W x D x
H)

7.1 ×4.9× 1.4 in. (181
×125 ×36mm)

Wireless Modes AP Mode
Multi-SSID Mode
Client Mode
Repeater Mode
(WDS/Universal)
Bridge with AP Mode

Antenna
Type

2*5 dBi Detachable
Omni Directional (RP-
SMA)

Wireless
Functions

Enable/Disable
Wireless Radio
WDS Bridge
MAC Address Filter

- - Wireless
Security

64/128/152-bit WEP /
WPA / WPA2,WPA-
PSK / WPA2-PSK

- - Quality of
Service

WMM

- - Management SNMP
- - Advanced

Functions
Up to 30 meters Passive
PoE is supported

(Sumber : Topologi jaringan UIN Suska Riau, 2014)
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2.5.3. Denah Acccess Point

Dalam perencanaan pemasangan access point jaringan wifi, tata letak sangat

mempengaruhi kinerja dari peralatan acces point tersebut. Maka dibutuhkan pemahaman

akan lokasi pemasangan access point dan denah lokasi pemasangan yang akurat, agar

didapatkan cakupan sinyal yang maksimal untuk melayani pengguna jaringan wifi

nantinya. Berikut ini adalah denah peralatan access point jaringan wifi pada Fakultas Sains

dan Teknologi UIN Suska Riau.

Gambar 2.3 Tata letak access point lt.1.

(Sumber : PTIPD, 2015)

Pada gambar 2.3 , terdapat denah gedung Fakultas Sains dan Teknologi lantai 1

yang memiliki 7 peralatan access point wifi, dengan spesifikasi peralatan 6 acces point

dengan jenis cisco WPA 321 dan 1 acces point dengan jenis TP LINK WA801ND. Dengan

kapasitas 1 buah peralatan access point dapat menampung 20-25 pengguna (user). Pada
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Fakultas Sains dan Teknologi terdapat beberapa acces point cisco lama, cisco lama adalah

perangkat access point yang digunakan pada tahapan awal atau ujicoba penggunaan access

point jaringan wifi dilingkungan Fakultas Sains dan Teknologi (PTIPD, 2015).

Gambar 2.4 Tata letak access point lt.2.

(Sumber : PTIPD, 2015)

Pada gambar 2.4 , terdapat denah gedung Fakultas Sains dan Teknologi lantai 2

yang memiliki 7 peralatan access point wifi, dengan spesifikasi peralatan 6 acces point

dengan jenis cisco WPA 321 dan 1 acces point dengan jenis TP LINK WA801ND. Dengan

kapasitas 1 buah peralatan access point dapat menampung 20-25 pengguna (user). Pada

Fakultas Sains dan Teknologi terdapat beberapa acces point cisco lama, cisco lama adalah

perangkat access point yang digunakan pada tahapan awal atau ujicoba penggunaan access

point jaringan wifi dilingkungan Fakultas Sains dan Teknologi (PTIPD, 2015).
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Gambar 2.5 Tata letak access point lt.3.

(Sumber : PTIPD, 2015)

Pada gambar 2.5 , terdapat denah gedung Fakultas Sains dan Teknologi lantai 3

yang memiliki 7 peralatan access point wifi, dengan spesifikasi peralatan 6 acces point

dengan jenis cisco WPA 321 dan 1 acces point dengan jenis TP LINK WA801ND. Dengan

kapasitas 1 buah peralatan access point dapat menampung 20-25 pengguna (user). Pada

Fakultas Sains dan Teknologi terdapat beberapa acces point cisco lama, cisco lama adalah

perangkat access point yang digunakan pada tahapan awal atau ujicoba penggunaan access

point jaringan wifi dilingkungan Fakultas Sains dan Teknologi (PTIPD, 2015).

2.6. Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP)

Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) merupakan sekelompok

protokol yang mengatur komunikasi data komputer dan memungkinkan untuk komputer

dengan berbagai jenis, vendor, dan berbeda  sistem  operasi atau memiliki perbedaan

karakteristik baik dari segi hardware maupun software untuk  saling  berkomunikasi.

Model TCP/IP mengikuti model konsep 4 (empat) layer yang lebih dikenal sebagai
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Departement of Defense (DoD), hal ini bertujuan untuk membangun jaringan yang dapat

bertahan di setiap kondisi apapun (Winarno, 2006).

Adapun kelebihan dari penggunaan protocol TCP/IP sebagai berikut :

a. Merupakan Open Protocol Standard yang disediakan secara bebas dan

dikembangkan terlepas dari perangkat hardware komputer dan sistem operasi.

Adapun berkat dari dukungan yang luas, TCP/IP ini sangat ideal untuk

menggabungkan berbagai perangkat komputer baik hardware maupun software.

b. Memungkinkan untuk penggabungan dari berbagai macam jenis jaringan.

TCP/IP dapat digunakan diatas Ethernet, koneksi DSL, dial-up line, dan jenis

medium transmisi fisik lainnya.

c. Memiliki skema alamat, sehingga dapat memungkinkan setiap TCP/IP device

dapat diketahui secara spesifik walaupun berada dalam jaringan yang besar

sebagai contoh : internet.

d. Protocol TCP/IP memiliki model referensi yang terdiri dari 4 (empat) layer,

yaitu : Application layer, Transport layer, Internet Layer, Network Access

layer.

2.6.1. Transmission Control Protocol (TCP)

Transmission Control Protocol merupakan salah satu bagian dari protocol TCP/IP

yang digunakan secara bersama dengan IP untuk mengirim data dalam berbagai bentuk

pesan antara komputer dengan internet. TCP ini memiliki 2 (dua) proses data, yaitu :

retransmisi dan sequencing dimana TCP selalu meminta konfirmasi setiap kali atas

selesainya proses pengiriman data. Setelah itu, data akan dikirimkan kembali sesuai

dengan urutan selanjutnya atau melakukan retransmission yaitu pengiriman ulang data

tersebut. Data yang dikirim dan diterima kemudian diurutkan berdasarkan sesuai dengan

nomor urutnya. TCP juga mengawasi unit data individual atau yang lebih dikenal dengan

nama packet dimana pesan-pesan tersebut dibagi untuk efisiensi pada routing melalui

internet (Winarno, 2006).

Protocol TCP/IP memiliki tanggung jawab untuk proses pengiriman data secara

benar dari sumber ke tujuan. Selain itu, procotol TCP/IP memiliki tugas untuk mendeteksi

setiap kesalahan dan kehilangan atas data serta melakukan pengiriman kembali sehingga

data yang benar diterima dengan lengkap. TCP menyediakan pelayanan seperti connection

oriented, reliable, byte stream service. Connection oriented memilik arti dua aplikasi dari
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pengguna TCP harus melakukan pembentukan hubungan dengan cara bertukar kontrol

informasi sebelum trejadinya proses transmisi data. Reliable berarti TCP menerapkan

proses deteksi kesalahan paket dan retransmisi. Byte stream service memiliki arti paket

yang dikirimkan dan setelah itu sampai ke temapt tujuan secara berurutan.

2.6.2. Internet Protocol (IP)

Internet Protocol (IP) merupakan salah satu protocol pada TCP/IP yang mengatur

cara untuk suatu data dapat dikenal dan dikirim dari suatu komputer ke komputer lain

hingga sampai ke tempat tujuan dalam jaringan komputer. IP mempunyai karakteristik

sebagai connection less protocol. Hal tersebut berarti IP tidak melakukan error detection

and recovery dan pertukaran kontrol informasi untuk membangun sebuah koneksi sebelum

proses pengiriman data. Sebuah koneksi baru akan terjadi apabila proses tersebut bekerja,

sehingga dalam hal ini IP bergantung pada layer lainnya untuk melakukan proses

(Winarno, 2006). IP mempunyai lima fungsi utama dalam sebuah jaringan berbasis

TCP/IP, antara lain:

1. Mendefinisikan paket yang merupakan unit dasar pada internet.

2. Mendefinisikan skema pengalamatan internet.

3. Memindahkan data antara transport layer dan network access layer.

4. Melakukan routing pada paket.

5. Melakukan fragmentasi dan penyusunan ulang pada paket.

2.6.3. IP address

IP address (Internet Protocol) adalah alamat logika yang diberikan kepada

perangkat jaringan yang menggunakan protocol TCP/IP dimana protocol TCP/IP

digunakan untuk meneruskan paket informasi (routing) dalam jaringan LAN, WAN dan

internet. IP address dibuat untuk mempermudah dalam pengaturan atau pemberian alamat

pada perangkat jaringan agar perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi. Seluruh

perangkat jaringan memiliki MAC address (Media Access Control) yang berbeda-beda

terdiri dari 12 digit bilangan hexadecimal (exm : 00:3f:1a:55:b4) yang dikeluarkan oleh

masing-masing vendor .

IP Address adalah deretan angka biner antar 32-bit sampai 128-bit yang digunakan

sebagai alamat pengenal atau identifikasi untuk tiap host atau user dalam jaringan internet.

Panjang dari angka ini adalah 32-bit (untuk IPv4 atau IP versi 4) dan 128-bit (untuk IPv6
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atau IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan internet

berbasis TCP/IP (Fs, 2012).

Skema penggunaan ip address juga diterapkan pihak PTIPD UIN Suska Riau yang

bertujuan untuk mempermudah untuk melakukan pemetaan jaringan, kebutuhan menjadi

alasan utama pihak PTIPD untuk melakukan pemetaan jaringan berdasarkan ip address.

Berikut adalah skema ip address yang digunakan pihak PTIPD untuk diterapkan pada

jaringan internet UIN Suska Riau.

2.6.4. IP Address Private

IP address private merupakan alamat-alamat IP yang tersedia yang berguna pada

jaringan local (LAN). IP ini digunakan untuk melakukan komunikasi pada jaringan yang

tidak terhubung secara langsung dengan internet dan hanya dapat digunakan untuk jaringan

intranet dan tidak dapat digunakan pada jaringan internet. Adapun IP address private kelas

A memiliki range IP address antara 10.0.0.1 sampai dengan 10.255.255.254. Untuk IP

address private kelas B mempunyai range IP address antara 172.16.0.1 hingga

172.31.255.254. Sedangkan IP address private kelas C memiliki range IP address antara

192.168.0.1 sampai dengan 192.168.255.254 (Winarno, 2006).

Tabel 2.3 Penggunaan IP address UIN Suska Riau.

No Pengguna IP Address IP Address
1 Fakultas Ekonomi 172.16.10.xxx

2 Lab. Ekonomi Psikologi 172.16.20.xxx

3 Lt1 Lab Ekonomi 172.16.21.xxx

4 Lt2 Lab Psikologi 172.16.22.xxx

5 Fakultas Psikologi 172.16.30.xxx

6 Fakultas Dakwah 172.16.40.xxx

7 Fakultas Syariah 172.16.50.xxx

8 Fakultas Ushuludin 172.16.60.xxx

9 Fakultas Fapertapet 172.16.70.xxx

10 Pustaka Fapertapet 172.16.80.xxx

11 Lab Animal Feed Fapertapet 172.16.90.xxx

12 Lab Animal Sains Fapertapet 172.16.95.xxx

13 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 172.16.110.xxx

14 Asrama Putri 172.16.120.xxx

15 Fakultas Sains dan Teknologi 172.16.130.xxx

16 Fakultas Sains dan Teknologi TIF 172.16.132.xxx
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No Pengguna IP Address IP Address
17 Fakultas Sains dan Teknologi 172.16.131.xxx

18 Lab. Fakultas Sains dan Teknologi 172.16.140.xxx

19 Asrama Putra 172.16.150.xxx

20 PKM 172.16.160.xxx

21 PTIPD 172.16.170.xxx

22 Perpustakaan UIN 172.16.180.xxx

23 Rektorat 172.16.190.xxx

24 Pascasarjana 172.16.210.xxx

25 Pusat Bahasa 172.16.220.xxx

26 Kopertais 172.16.230.xxx

27 Islamic Center 172.16.164.xxx
(Sumber : Topologi jaringan UIN Suska Riau,2014)

2.7. Dasar Trafik Jaringan

Secara umum, trafik adalah perpindahan suatu benda dari satu tempat ke tempat

lain. Pada bidang ilmu telekomuniasi benda disini dimaksudkan adalah berupa sinyal-

sinyal informasi berupa pulsa dan frekuensi. Jadi trafik adalah perpindahan sinyal-sinyal

informasi dari satu tempat ke tempat lain (Yasonasa Gea, 2009).

Trafik juga dapat diartikan sebagai pemakaian (pendudukan) terhadap suatu sistem

peralatan/saluran telekomunikasi yang diukur dengan waktu (kapan dan berapa lama) , hal

lain nya adalah jenis peralatan telekomunikasi apa yang dipakai, dari mana, kemana dan

lain sebagainya. Salah satu contoh kepadatan trafik adalah sibuknya suatu sistem

komunikasi atau sebuah sistem CPU berakibat tidak dapat nya memproses infomasi atau

data atau menunda dalam pemrosesan data atau informasi. Terdapat 4 klasifikasi tugas dari

rekayasa trafik menurut rekomendasi dari ITU, berikut penjelasannya (Hamadoun,2005) :

1. Traffic demand characterization

Adalah suatu karakteristik trafik yang dilakukan dengan menggunakan model yang

dapat mendekati perilaku statistik dari trafik jaringan dengan menggunakan populasi yang

besar. Karaktersitik trafik adalah sebagai berikut :

a. Traffic modeling

Perencanaan sebuah model yang digunakan untuk mempermudah

karaktersitik trafik yang sangat sulit  atau rumit ke dalam beberapa parmeter,

misalnya : rata-rata, standart deviation, rata-rata devition.

b. Traffic measurement
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Sebuah metode yang digunakan pada pengukuran trafik dengan melakukan

validasi terhadap model dan malakukan estimasi terhadap parameter-parameter

yang dijelaskan pada model.

c. Traffic forecasting

Mempunyai tujuan untuk planning dan dimensioning. Dalam hal perencanaan

data trafik yang dibutuhkan bukan hanya data trafik yang dimiliki pada saat ini,

melainkan juga ramalan (forecasting) trafik untuk masa yang akan datang.

2. Grade of service (GOS) objective

Perhitungan rekayasa trafik seperangkat parameter untuk mengetahui tingakat

kelayakan sistem telekomunikasi pada kondisi tertentu adalah Grade Of Service. GOS

sangat berkatitan dengan kinerja jaringan (network performance) yaitu kemampuan

jaringan untuk menyediakan fasilitas komunikasi antar pengguna.

3. Traffic control dan dimensioning

Fungsi dimensi trafik adalah memantau atau memenuhi permintaan jaringan

komunikasi pengguna agar senantiasa bekerja secara maksimal dan didalamnya juga

terdapat fungsi lain diantaranya menentukan dimensi jaringan fisik atau logika, desain

topologi serta perencanaan trafik jaringan pada saat jam sibuk.

Trafik kontrol adalah pengaturan terhadap fungsi jaringan untuk dapat mencapai nilai

GOS yang diinginkan, diantaranya fungsi traffic routing, network traffic management

control , service protection methods , packet – level traffic controls , signaling and

intelegent network (SIN) controls.

4. Performance monitoring

Aktifitas pemantauan terhadap kinerja jaringan yang beroperasi dengan baik dengan

cara melakukan pengawasan secara rutin atau berkala terhadap kinerja GOS yang

dibutuhkan.

2.7.1. Satuan Trafik

Satuan trafik yang umum digunakan adalah Erlang, yang diambil dari seorang

nama ilmuwan berkebangsaan Denmark, Agner Kraup Erlang (1878-1929), adalah seorang
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penemu teori trafik. 1 Erlang adalah pendudukan sirkit secara terus menerus selama 1 jam.

(Yasonasa Gea, 2009):

2.7.2. Besaran Trafik

Adalah objek pengukuran trafik terhadap jumlah pendudukan pada suatu

peralatan / saluran yang diukur berdasarkan waktu (kapan dan berapa lama). Berikut

besaran trafik yang dikenal dan sering diimplementasikan dalam setiap pengukuran trafik

(Hamadoun, 2005) :

1. Volume Trafik (V)   = Jumlah waktu pendudukan per satuan waktu.

V = t1+t2+t3+…….+tn ……………….(2.1)

Ket :

V : Volume trafik.

t : jumlah pendudukan per satuan waktu.

2. Intensitas Trafik (A) = Jumlah lamanya waktu pendudukan per satuan waktu.

A = …………………………(2.2)

Ket :

A : Intensitas trafik (Erlang).

V : Volume trafik.

T : Periode pengamatan (menit/jam).

Satuan intensitas trafik adalah erlang.

3. Waktu pendudukan rata-rata (mean holding time)

Adalah jumlah waktu pendudukan dibagi jumlah pendudukan per satuan waktu.

h =
( )( )………..(2.3)

Keterangan :

h : Rata-rata waktu pendudukan (menit).

V : Volume trafik ( menit).

n : Jumlah pendudukan.
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4. Jam tersibuk adalah interval 60 menit dalam tiap hari dimana terdapat lalulintas/

trafik pengguna tersibuk/tertinggi.

5. Jam Sibuk adalah adalah interval 60 menit dalam satu hari yang mempunyai rata-

rata trafik tertinggi (dalam jangka waktu lama).

2.7.3. Pengukuran Trafik Telekomunikasi

Pengukuran trafik memberikan data dasar untuk keperluan perencanaan, operasi

dan pemeliharaan, menejemen dan berbagai kasus perhitungan untuk pengelolaan jaringan.

Hasil pengukuran trafik yang telah diolah, memberikan gambaran antara lain tentang

jumlah sirkit/saluran, perangkat sentral, beban trafik dan distribusi call serta unjuk kerja

perangkat. Sasaran akhir dari pengukuran trafik adalah pembenahan kebutuhan masyarakat

pengguna jasa telekomunikasi sebaik-baiknya, dengan memperhitungkan faktor-faktor

efektif dan efisien dari sarana telekomunikasi yang ada (Rokhimin, 2015).

2.7.4. Tujuan Pengukuran Trafik

Berikut beberapa tujuan pengukuran trafik (Rokhimin, 2015) :

1. Menentukan dimensi peralatan atau sirkit guna mengatasi stagnasi atau untuk

kebutuhan peralatan dan perencanaan baik jangka pendek maupun jangka

panjang.

2. Melacak letak kegagalan.

3. Mendeteksi kondisi peralatan maupun sirkit.

4. Mengetahui unjuk kerja jaringan (Network Performance).

5. Mengetahui mutu pelayanan jaringan telekomunikasi (Quality of Service).

2.7.5. Kegunaan Pengukuran Trafik

Berikut ini adalah funsi atau kegunaan pengukuran trafik (Rokhimin, 2015).

1. Jangka pendek, yaitu menghindarkan timbulnya stagnasi (kemacetan atau

berhenti, tidak mengalir) dan mengoptimalkan trafik pada router, peralatan dan

sirkit yang ada :

a. Apakah seluruh perangkat berfungsi dengan baik.

b. Apakah seluruh perangkat dan sirkit yang ada sudah berfungsi maksimal.



II-20

c. Apakah peralatan dan sirkit yang ada telah dipenuhi oleh sejumlah

percakapan yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan.

2. Jangka panjang, yaitu untuk perencanaan pembangunan yang paling sedikit

meliputi jangka waktu 1 – 2 tahun mendatang (Rokhimin, 2015).

2.8. Aplikasi Billing Hotspot

Pada jaringan wifi di UIN Suska Riau, aplikasi billing hotspot digunakan sebagai

manajemen penggunaan perangkat wifi. Pada aplikasi dilapangan, pengguna yang akan

mengakses jaringan internal kampus harus login pada akun billing terlebih dahulu, dengan

menggunakan user id (NIM mahasiswa) dan password yang sebelumnya telah terdaftar di

pusat pelayanan PTIPD.

Aplikasi billing hotspot yang digunakan adalah versi 4.9, aplikasi ini secara berkala

selama 24 jam melakukan monitoring dan perhitungan terhadap pengguna aktif (online)

jaringan wifi di UIN Suska Riau. Aplikasi ini juga digunakan untuk pendaftaran akun

pengguna baru (belum terdaftar) yang akan menggunakan jaringan wifi dilingkungan

kampus UIN Suska Riau. Pada aplikasi ini pihak server PTIPD dapat melihat pola

penggunaan wifi di seluruh gedung dan fakultas di UIN Suska Riau, berdasarkan ip user ,

durasi, serta kuota pemakaian (upload dan download). Berikut adalah tampilan aplikasi

billing hotspot versi 4.9 yang digunakan PTIPD.

Gambar 2.6 Billing hotspot version 4.9.

(Sumber : PTIPD, 2017)


