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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sistem Operasi

Sistem operasi adalah sekumpulan rutin perangkat lunak yang berada

diantara program aplikasi dan perangkat keras (Bambang Hariyanto, 2006,

hal 25). Sistem operasi memiliki tugas yaitu mengelola seluruh sumber daya

sistem komputer dan sebagai penyedia layanan.

Sistem operasi menyediakan System Call (berupa fungsi-fungsi atau

API = Application Programming Interface). System Call ini memberikan

abstraksi tingkat tinggi mesin untuk pemrograman. System Call berfungsi

menghindarkan kompleksitas pemrograman dengan memberi sekumpulan

instruksi yang lebih mudah dan nyaman, sistem operasi juga sebagai basis

untuk program lain, dimana program aplikasi dijalankan diatas sistem

operasi, program-program itu memanfaatkan sumber daya sistem komputer

dengan cara meminta layanan sistem operasi mengendalikan sumber daya

untuk aplikasi sehingga penggunaan sumber daya sistem komputer dapat

dilakukan secara benar dan efisien.

Sistem operasi yang dikenal antara lain :

1. Windows ( 95, 98, ME, 2000, XP, VISTA, SERVER, Windows7 ).

2. Linux (Red Hat, Slackware, Ubuntu, Fedora, Mikrotik, Debian,

OpenSUSE ).

3. UNIX
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4. FreeBSD ( Berkeley Software Distribution ).

5. SUN ( SOLARIS ).

6. DOS ( MS-DOS ).

7. Machintosh ( MAC OS, MAC OSX ).

2.2 Pengertian Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan sekelompok komputer otonom yang

saling dihubungkan satu sama lainnya, menggunakan suatu media dan

protocol komunikasi tertentu, sehingga dapat saling berbagi data dan

informasi. ( Deris Setiawan, 2003, hal 1). 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 ( Dharma

Oetomo (1), 2003, hal 07 ) sehingga dapat berbagi data, informasi, program

aplikasi dan perangkat keras seperti printer, scanner, CD-Drive maupun

harddisk serta memungkinkan komunikasi secara elektronik.

Sedangkan pada Aplikasi home user, memungkinkan komunikasi antar

pengguna lebih efisien (chat), interaktif entertainment lebih multimedia

( games, video, dan lain-lain).

Klasifikasi Jaringan Komputer :

1. LAN (Local Area Network) : Jaringan komputer yang saling terhubung

ke suatu komputer server dengan menggunakan topologi tertentu,
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biasanya digunakan dalam kawasan satu gedung atau kawasan yang

jaraknya tidak lebih dari 1 km.

Gambar 2.1 Local Area Network

2. MAN (Metropolitan Area Network) : Jaringan komputer yang saling

terkoneksi dalam satu kawasan kota yang jaraknya bisa lebih dari 1 km.

Pilihan untuk membangun jaringan komputer antar kantor dalam suatu

kota, kampus dalam satu kota.

Gambar 2.2 Metropolitan Area Network
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3. WAN (Wide Area Network) : Jaringan komputer yang menghubungkan

banyak LAN ke dalam suatu jaringan terpadu, antara satu jaringan

dengan jaringan lain dapat berjarak ribuan kilometer atau terpisahkan

letak geografi dengan menggunakan metode komunikasi tertentu.

Gambar 2.3 Wide Area Network

Secara garis besar ada beberapa tahapan dalam membangun jaringan

LAN, diantaranya ;

1. Menentukan teknologi tipe jaringannya (Ethernet, Fast Ethernet, Token

Ring, FDDI).

2. Memilih model perkabelan (Fiber, UTP, Coaxial).

3. Menentukan bentuk topologi jaringan (Bus, Ring, dan Star).

4. Menentukan teknologi Client / Server atau Peer to Peer.

5. Memilih Sistem Operasi Server (Windows NT, 2000, XP, atau Linux).
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2.2.1 Gateway

Gateway adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk

menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau lebih

jaringan komputer yang menggunakan protokol komunikasi yang

berbeda sehingga informasi dari satu jaringan computer dapat

diberikan kepada jaringan komputer lain yang protokolnya berbeda.

Gateway juga bisa diartikan sebagai komputer yang memiliki

minimal 2 buah network interface untuk menghubungkan 2 buah

jaringan atau lebih. Di Internet suatu alamat bisa ditempuh lewat

gateway-gateway yang memberikan jalan/rute ke arah mana yang

harus dilalui supaya paket data sampai ke tujuan. Kebanyakan

gateway menjalankan routing daemon (program yang meng-update

secara dinamis tabel routing). Karena itu gateway juga biasanya

berfungsi sebagai router. Gateway/router bisa berbentuk Router box

seperti yang di produksi Cisco, 3COM, dll atau bisa juga berupa

komputer yang menjalankan Network Operating System plus routing

daemon. Misalkan PC yang dipasang Unix FreeBSD dan

menjalankan program Routed atau Gated. Namun dalam pemakaian

Natd, routing daemon tidak perlu dijalankan, jadi cukup dipasang

gateway saja.
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Pintu gerbang sebagai keluar-masuknya paket data dari local

network menuju Router network. Tujuannya agar client pada local

network dapat berkomunikasi dengan internet. Router dapat disetting

menjadi Gateway dimana ia menjadi penghubung antara jaringan

local dengan jaringan luar.

2.2.2 Proxy Server

Sebuah fasilitas untuk menghubungkan diri ke internet secara

bersama-sama. Memenuhi permintaan user untuk layanan Internet

(http, FTP, Telnet) dan mengirimkannya sesuai dengan kebijakan.

Bertindak sebagai gateway menuju layanan. Mewakili paket data

dari dalam dan dari luar. Menangani semua komunikasi

internet – ekternal. Bertindak sebagai gateway antara mesin internal

dan eksternal. Proxy server mengevaluasi dan mengontrol

permintaan dari client, jika sesuai policy dilewatkan jika tidak di

deny / drop. Menggunakan metode NAT.

Gateway ini sangat penting, karena jaringan lokal harus dapat

dilindungi dengan baik dari bahaya yang mungkin berasal dari

internet, dan hal tersebut akan sulit dilakukan bial tidak ada garis

batas yang jelas jaringan lokal dan internet. Gateway juga bertindak

sebagai titik dimana sejumlah koneksi dari pengguna lokal akan

terhubung kepadanya, dan suatu koneksi ke jaringan luar juga

terhubung kepadanya. Dengan demikian, koneksi dari jaringan lokal

ke internet akan menggunakan sambungan yang dimiliki oleh
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gateway secara bersama-sama (connection sharing). Dalam hal ini,

gateway adalah juga sebagai proxy server, karena menyediakan

layanan sebagai  perantara antara jaringan lokal dan jaringan luar

atau internet.

Diagram berikut menggambarkan posisi dan fungsi dari proxy

server, diantara pengguna dan penyedia layanan:

Jaringan luar atau Internet

Proxy server &
gateway/firewall

Layanan

Layanan

Pengguna

Pengguna

Pengguna

Permintaan
layanan

Permintaan
layanan

Permintaan
layanan

Proxy server mewakili
permintaan dan penerimaan

dari penyedia layanan

Jaringan lokal

Gambar 2.4 Fungsi Dari Proxy Server

2.2.3 Firewall

Firewall merupakan dinding pemisah atau pintu gerbang yang

membatasi akses antara internet (jaringan internet / lokal / LAN)

dengan internet, yaitu dengan membatasi orang dan traffic data mana

saja yang diizinkan akses keluar dan masuk lewat pintu gerbang

tersebut ke dalam jaringan LAN (Ir. Hendra Wijaya: 2006).
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Sebelum membangun Firewall, perlu diketahui komponen

dasar dari Firewall antara lain :

1. Host, komputer yang terhubung degan jaringan.

2. Bastion Host, sebuah komputer yang harus diberi pengaman

khusus (memiliki otensi untuk diserang) karena merupakan pusat

data elektronik yang sangat penting.

3. Dual – Home Host, sebuah komputer yang terhubung dalam

jaringan komputer dengan memiliki minimal 2 interface jaringan

(Dual Ethernet).

4. Packet Data, objek yang menjadi pokok komunikasi jaringan

antar komputer.

5. Packet Filtering / Screening, fungsi alat untuk mengontrol aliran

paket data yang diperbolehkan lewat pada jaringan tertentu.

6. Perimeter Network/DMZ, jaringan yang diapit antara internet

(jaringan outside) dengan jaringan internal (inside), tujuanya

untuk pengamatan berlapis.

Pada hakikatnya tugas Firewall adalah untuk menyaring

lalulintas dari Internet untuk masuk atau keluar LAN. Penyaringan

lalulintas tersebut bergantung pada tipe/desain Firewall yang dipakai

dan bergantung juga pada peraturan – peraturan yang diterapkan

pada Firewall. Umumnya Firewall dapat dibagi atas empat

tipe/desain sebagai berikut :
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1. Paket Filter Firewall

a. Firewall menolak dan memperbolehkan packet data masuk

berdasarkan kebijakan yang diatur oleh administrator. Router

yang digunakan oleh Firewall disebut screening router.

b. Implementasi dari security pilicy (kebijakan sistem

keamanan) pada sebuah site dengan memakai desain Packet

Filter Firewall.

Agar Firewall berfungsi dengan baik, maka ada beberapa hal

yang perlu diterjemahkan oleh Firewall yaitu :

a. IP dari pengirim Packet data (IP Source Address).

b. IP dari penerima Packet data (IP destination address).

c. Protokol yang terdiri dari TCP, UDP, dan ICMP.

d. TCP atau UDP source port (alamat port dari penerima paket

data ).

e. TCP atau UDP destination port (alamat port dari penerima

paket data).

f. Setiap interface yang dipakai harus didefinisikan sebagai

penerima paket data atau sebagai pengirim data.

2. Stateful Insfection

Firewall dengan desain Stateful Insfection memiliki

karakteristik :

a. Bekerja diantara lapisan data link dan network referensi

model OSI.
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b. Jika menerima paket data, langkah pertama memeriksa

infomasi header paket data dengan table state apakah sudah

ada jalur yang tersedia untuk paket tersebut. Jika belum ada,

maka paket disesuaikan dengan peraturan keamanan (security

pilicy) yang telah dibuat.

c. Terus menerus mengawasi setiap koneksi dan mencatatnya

pada tabel status yang dimiliki.

d. PIX Firewall Cisco ASA 5510 termasuk jenis peralatan yang

menggunakan metode Stateful Infection yang dinamakan

ASA (Adaptive Security Algoritma). ASA bertujuan

mengadakan pemerisaan status suatu sesion dan mengatur

network Translation (penerjemah jaringan).

3. Application Filter

Firewall bekerja pada lapisan Aplication OSI, sehingga ia dapat

menyring aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk akses internet.

Sifatnya lebih kompleks.

Sistem keamanan yang menggunakan device atau sistem yang

diletakkan di dua jaringan dengan fungsi utama melakukan filtering

terhadap akses yang akan masuk.

Berupa seperangkat hardware atau software, bisa juga berupa

seperangkat aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh organisasi.

Firewal juga dapat disebut sebagai sistem atau perangkat yang

mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggapnya aman untuk
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melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman.

Umumnya firewall diimplementasikan dalam sebuah mesin

terdedikasi, yang berjalan pada pintu gerbang (gateway) antara

jaringan local dan jaringan lainnya. Firewall juga umumnya

digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapa saja yang

memiliki akses terhadap jaringan pribadi dari hak luar. Saat ini,

istilah firewall menjadi istilah generic yang merujuk pada sistem

yang mengatur komunikasi antar dua jaringan yang berbeda.

Gambar 2.5 Skema Firewall

Secara sederhana bisa digambarkan cara kerja dari Firewall :

1. Ketika ada paket data yang masuk ke jaringan atau komputer

maka Firewall akan mengecek header dari paket data tersebut.

Kemudian menggunakan aturan jaringan maka firewall bisa

menentukan apakah data paket ini bisa diteruskan atau tidak. Jika

tidak maka akan ada pemblokiran, jika diijinkan maka paket data
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ini akan diteruskan sesuai mekanisme jaringan tersebut sehingga

sampai ke komputer yang dimaksud.

2. Dan sebaliknya ketika ada paket data keluar maka Firewall pun

bisa mengecek berdasarkan IP dan content. Disini biasanya

jaringan bisa memblok akses sebuah divisi ke sebuah sumber

daya jaringan. Atau mungkin pemblokiran content yang

mengandung pornografi. Disini firewall memiliki aturan untuk

memfilter permintaan seperti ini.

2.3 Wireless Lan

Teknologi Wireless LAN menjadi sangat popular saat ini di banyak

aplikasi. Wireless LAN bekerja dengan menggunakan gelombang radio.

Sinyal radio menjalar dari pengirim ke penerima melalui free space,

pantulan, difraksi, Line of Sight dan Obstructed LOS. Ini berarti sinyal radio

tiba di penerima melalui banyak jalur (Multipath), dimana tiap sinyal (pada

jalur yang berbeda-beda) memiliki level kekuatan, delay dan fasa yang

berbeda-beda.

Awalnya teknologi ini didesain untuk aplikasi perkantoran dalam

ruangan, namun sekarang Wireless LAN dapat digunakan pada jaringan peer

to peer dalam ruangan dan juga point to point diluar ruangan maupun point

to multipoint pada aplikasi bridge. Wireless LAN di desain sangat modular

dan fleksibel. Jaringan ini juga bisa di optimalkan pada lingkungan yang

berbeda. Dapat mengatasi kendala geografis dan rumitnya instalasi kabel.
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2.3.1 Mode Jaringan WLAN

Wireless Local Area Network sebenarnya hampir sama dengan

jaringan LAN, akan tetapi setiap node pada WLAN menggunakan

wireless device untuk berhubungan dengan jaringan. node pada

WLAN  menggunakan channel frekuensi yang sama dan SSID yang

menunjukkan identitas dari wireless device.

Tidak seperti jaringan kabel, jaringan wireless memiliki dua

mode yang dapat digunakan : Infastruktur dan Ad-Hoc.

Komunikasi infrastruktur adalah komunikasi antar masing-masing

PC melalui sebuah access point pada WLAN atau LAN. Komunikasi

Ad-Hoc adalah komunikasi secara langsung antara masing-masing

komputer dengan menggunakan piranti wireless. Penggunaan kedua

mode ini tergantung dari kebutuhan untuk berbagi data atau

kebutuhan yang lain dengan jaringan berkabel.

A. Mode Ad-Hoc

Ad-Hoc merupakan mode jaringan WLAN yang sangat

sederhana, karena pada ad-hoc ini tidak memerlukan access point

untuk host dapat saling berinteraksi. Setiap host cukup memiliki

transmitter dan reciever wireless untuk berkomunikasi secara

langsung satu sama lain. Kekurangan dari mode ini adalah

komputer tidak bisa berkomunikasi dengan komputer pada

jaringan yang menggunakan kabel. Selain itu, daerah jangkauan

pada mode ini terbatas pada jarak antara kedua komputer.



II-14

Gambar 2.6 Mode Jaringan Adhoc

B. Mode Infrastruktur

Jika komputer pada jaringan wireless ingin mengakses

jaringan kabel atau berbagi printer misalnya, maka jaringan

wireless tersebut harus menggunakan mode infrastruktur.

Pada mode infrastruktur access point berfungsi untuk

melayani komunikasi utama pada jaringan wireless. Access point

mentransmisikan data pada PC dengan jangkauan tertentu pada

suatu daerah. Penambahan dan pengaturan letak access point

dapat memperluas jangkauan dari WLAN.

Gambar 2.7 Mode Jaringan Infrastruktur



II-15

2.3.2 Komponen-Komponen WLAN

Ada empat komponen utama dalam WLAN, yaitu:

1. Access Point, merupakan perangkat yang menjadi sentral koneksi

dari pengguna (user) ke ISP, atau dari kantor cabang ke kantor

pusat jika jaringannya adalah milik sebuah perusahaan. Access-

Point berfungsi mengkonversikan sinyal frekuensi radio (RF)

menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui kabel, atau

disalurkan ke perangkat WLAN yang lain dengan dikonversikan

ulang menjadi sinyal frekuensi radio.

2.8 Gambar Access Point Router

2. Wireless LAN Interface, merupakan peralatan yang dipasang di

Mobile/Desktop PC, peralatan yang dikembangkan secara massal

adalah dalam bentuk PCMCIA (Personal Computer Memory

Card International Association) card, PCI card maupun melalui

port USB (Universal Serial Bus).
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2.9 Gambar Wireless Adapter

3. Mobile/Desktop PC, merupakan perangkat akses untuk

pengguna, mobile PC pada umumnya sudah terpasang port

PCMCIA sedangkan desktop PC harus ditambahkan wireless

adapter melalui PCI (Peripheral Component Interconnect) card

atau USB (Universal Serial Bus).

4. Antena external (optional) digunakan untuk memperkuat daya

pancar. Antena ini dapat dirakit sendiri oleh user. contoh : antena

kaleng.

Secara relatif perangkat Access-Point ini mampu menampung

beberapa sampai ratusan pengguna secara bersamaan. Beberapa

vendor hanya merekomendasikan belasan sampai sekitar 40-an

pengguna untuk satu Access Point. Meskipun secara teorinya

perangkat ini bisa menampung banyak namun akan terjadi kinerja

yang menurun karena faktor sinyal RF itu sendiri dan kekuatan

sistem operasi Access Point.

Komponen logic dari Access Point adalah ESSID (Extended

Service Set IDentification) yang merupakan standar dari IEEE
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802.11. Pengguna harus mengkoneksikan wireless adapter ke Access

Point dengan ESSID tertentu supaya transfer data bisa terjadi.

ESSID menjadi autentifikasi standar dalam komunikasi wireless.

Dalam segi keamanan beberapa vendor tertentu membuat kunci

autentifikasi tertentu untuk proses autentifikasi dari klien ke Access

Point.

Rawannya segi keamanan ini membuat IEEE mengeluarkan

standarisasi Wireless Encryption Protocol (WEP), sebuah aplikasi

yang sudah ada dalam setiap PCMCIA card. WEP ini berfungsi

meng-encrypt data sebelum ditransfer ke sinyal Radio Frequency

(RF), dan men-decrypt kembali data dari sinyal RF.

2.3.3 Standarisasi Jaringan Wireless

Agar dapat berkomunikasi dengan perangkat atau host lain

sekalipun berbeda vendor pembuatanya, maka komponen wireless

harus memiliki standar frekuensi yang sama. Standarisasi jaringan

wireless didefinisikan oleh IEEE ( Instiute Of Electrical And

Electronik Engineers). Standarisasi jaringan wireless antara lain :

1. IEEE 802.11 Legacy

Standa jaringan wireless pertama yang bekerja pada frekuensi 2,4

GHz dengan kecepatan transfer data maksimum 2 Mbps.

2. IEEE 802.11 b

Masih menggunakan frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan

transfer datanya mencapai 11 Mbps dan jangkauan sinyal sampai
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30 meter jika diluar ruangan.

3. IEEE 802.11 a

Bekerja pada frekuensi 5 GHz dengan kecepatan transfer datanya

bisa mencapai 58 Mbps.

4. IEEE 802.11 g

Merupakan gabungan dari standar 802.11 a dan IEEE 802.11 b

yang menggunakan frekuensi 2,4 GHz namun kecepatan transfer

datanya bisa mencapai 54 Mbps, standar IEEE 802.11 g

merupakan standar yang umum digunakan.

5. IEEE 802.11 n

Standar di masa yang akan datang yang bekerja pada frekuensi

2,4 GHz dan kecepatan transfernya diperkirakan berkisar 100-

200 Mbps.

2.4 Pengertian MikroTik Router OS

MikroTik RouterOS™, merupakan sistem operasi Linux base yang

diperuntukkan sebagai network router. Didesain untuk memberikan

kemudahan bagi 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 pun tidak memerlukan resource yang cukup besar untuk

penggunaan standard, misalnya hanya sebagai gateway. Untuk keperluan

beban yang besar (network yang kompleks, routing yang rumit) disarankan

untuk mempertimbangkan pemilihan resource PC yang memadai.
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2.4.1 Sejarah MikroTik RouterOS

MikroTik adalah sebuah perusahaan kecil berkantor pusat di

Latvia, bersebelahan dengan Rusia. Pembentukannya diprakarsai

oleh John Trully dan Arnis Riekstins. John Trully adalah seorang

berkewarganegaraan Amerika yang berimigrasi ke Latvia. Di Latvia

ia bejumpa dengan Arnis, Seorang sarjana Fisika dan Mekanik

sekitar tahun 1995.

John dan Arnis mulai me-routing dunia pada tahun 1996 (misi

MikroTik adalah me-routing seluruh dunia). Mulai dengan sistem

Linux dan MS-DOS yang dikombinasikan dengan teknologi

Wireless-LAN (WLAN) Aeronet berkecepatan 2 Mbps di Moldova,

negara tetangga Latvia, baru kemudian melayani lima pelanggannya

di Latvia.

Prinsip dasar mereka bukan membuat Wireless ISP (W-ISP),

tetapi membuat program router yang handal dan dapat dijalankan

diseluruh dunia. Latvia hanya merupakan tempat eksperimen John

dan Arnis, karena saat ini mereka sudah membantu negara-negara

lain termasuk Srilanka yang melayani sekitar 400 pengguna.

Linux yang pertama kali digunakan adalah Kernel 2.2 yang

dikembangkan secara bersama-sama dengan bantuan 5-15 orang staff

Research and Development (R&D) MikroTik yang sekarang

menguasai dunia routing di negara-negara berkembang. Menurut

Arnis, selain staf di lingkungan MikroTik, mereka juga merekrut
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tenega-tenaga lepas dan pihak ketiga yang dengan intensif

mengembangkan MikroTik secara marathon.

2.4.2 Jenis - Jenis Mikrotik

1. MikroTik RouterOS yang berbentuk software yang dapat di-

download di www.mikrotik.com. Dapat diinstal pada kompuetr

rumahan (PC).

2. BUILT-IN Hardware MikroTik dalam bentuk perangkat keras

yang khusus dikemas dalam board router yang didalamnya

sudah terinstal MikroTik RouterOS.

2.4.3 Fitur - Fitur Mikrotik

1. Address List : Pengelompokan IP Address berdasarkan nama.

2. Asynchronous : Mendukung serial PPP dial-in / dial-out,

dengan otentikasi CHAP, PAP, MSCHAPv1 dan MSCHAPv2,

Radius, dial on demand, modem pool hingga 128 ports.

3. Bonding : Mendukung dalam pengkombinasian beberapa

antarmuka ethernet ke dalam 1 pipa pada koneksi cepat.

4. Bridge : Mendukung fungsi bridge spinning tree, multiple

bridge interface, bridging firewalling.

5. Data Rate Management : QoS berbasis HTB dengan

penggunaan burst, PCQ, RED, SFQ, FIFO queue, CIR, MIR,

limit antar peer to peer.
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6. DHCP : Mendukung DHCP tiap antarmuka; DHCP Relay;

DHCP Client, multiple network DHCP; static and dynamic

DHCP leases.

7. Firewall dan NAT : Mendukung pemfilteran koneksi peer to

peer, source NAT dan destination NAT. Mampu memfilter

berdasarkan MAC, IP address, range port, protokol IP,

pemilihan opsi protokol seperti ICMP, TCP Flags dan MSS.

8. Hotspot : Hotspot gateway dengan otentikasi RADIUS.

Mendukung limit data rate, SSL, HTTPS.

9. IPSec : Protokol AH dan ESP untuk IPSec; MODP Diffie-

Hellmann groups 1, 2, 5; MD5 dan algoritma SHA1 hashing;

algoritma enkirpsi menggunakan DES, 3DES, AES-128, AES-

192, AES-256; Perfect Forwarding Secresy (PFS) MODP

groups 1, 2,5.

10. ISDN : mendukung ISDN dial-in/dial-out. Dengan otentikasi

PAP, CHAP, MSCHAPv1 dan MSCHAPv2, Radius.

Mendukung 128K bundle, Cisco HDLC, x751, x75ui, x75bui

line protokol.

11. M3P : MikroTik Protokol Paket Packer untuk wireless links

dan ethernet.

12. MNDP : MikroTik Discovery Neighbour Protokol, juga

mendukung Cisco Discovery Protokol (CDP).
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13. Monitoring / Accounting : Laporan Traffic IP, log, statistik

graph yang dapat diakses melalui HTTP.

14. NTP : Network Time Protokol untuk server dan clients;

sinkronisasi menggunakan system GPS.

15. Poin to Point Tunneling Protocol : PPTP, PPPoE dan L2TP

Access Consentrator; protokol otentikasi menggunakan PAP,

CHAP, MSCHAPv1, MSCHAPv2; otentikasi dan laporan

Radius; enkripsi MPPE; kompresi untuk PPoE; limit data rate.

16. Proxy : Cache untuk FTP dan HTTP proxy server, HTTPS

proxy; transparent proxy untuk DNS dan HTTP; mendukung

protokol SOCKS; mendukung parent proxy; static DNS.

17. Routing : Routing statik dan dinamik; RIP v1/v2, OSPF v2,

BGP v4.

18. SDSL : Mendukung Single Line DSL; mode pemutusan jalur

koneksi dan jaringan.

19. Simple Tunnel : Tunnel IPIP dan EoIP (Ethernet over IP).

20. SNMP : Simple Network Monitoring Protocol mode akses

read-only.

21. Synchronous : V.35, V.24, E1/T1, X21, DS3 (T3) media

ttypes; sync-PPP, Cisco HDLC; Frame Relay line protokol;

ANSI-617d (ANDI atau annex D) dan Q933a (CCITT atau

annex A); Frame Relay jenis LMI.
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22. Tool : Ping, Traceroute; bandwidth test; ping flood; telnet;

SSH; packet sniffer; Dinamik DNS update.

23. UPnP : Mendukung antarmuka Universal Plug and Play.

24. VLAN : Mendukung Virtual LAN IEEE 802.1q untuk jaringan

ethernet dan wireless; multiple VLAN; VLAN bridging.

25. VoIP : Mendukung aplikasi voice over IP.

26. VRRP : Mendukung Virtual Router Redudant Protocol.

27. WinBox : Aplikasi mode GUI untuk meremote dan

mengkonfigurasi MikroTik RouterOS.

2.4.4 Sarat Instalasi Mikrotik

Mikrotik dapat di install di PC dengan menggunakan beberapa

cara, yaitu:

1. ISO Image; menggunakan Compact Disc (CD) instalasi. Silakan

download file berekstensi ISO yang tersedia dan kamu harus

“membakarnya” ke dalam media CD kosong.

2. NetInstall; melalui jaringan komputer (LAN) dengan Satu

Disket, atau menggunakan Ethernet yang mendukung proses

menyalakan komputer (booting) komputer melalui Ethernet

Card. NetInstall dapat dilakukan pada sistem operasi Windows

95/98/NT4/2000/XP.

3. Mikrotik Disk Maker; membutuhkan beberapa buah disket

ukuran 3,5″ yang nantinya akan disalin pada hard disk saat

instalasi dilakukan.
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2.5 Manajemen Bandwidth

Definisi dari Bandwidth adalah banyaknya ukuran suatu data atau

informasi yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain dalam

sebuah network di waktu tertentu. Bandwidth dapat dipakai untuk mengukur

baik aliran data analog maupun data digital. Sekarang sudah menjadi umum

jika kata bandwith lebih banyak dipakai untuk mengukur aliran data digital.

Satuan yang dipakai untuk bandwidth adalah Bits Per Second atau

sering disingkat Bps. Seperti diketahui bahwa bit atau binary digit adalah

basis angka yang terdiri dari 0 dan 1. satuan ini menggambarkan berapa

banyak bit (angka 0 dan 1) yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat

yang lainnya dalam setiap detiknya melalui suatu media.

Bandwidth adalah konsep pengukuran yang penting dalam

jaringan, tetapi konsep ini memiliki kekurangan atau keterbatasan, tidak

perduli bagaimana cara mengirimkan informasi maupun media apa yang

dipakai dalam penghantaran informasi. Hal ini karena adanya hukum

fisika maupun batasan tehnologi. Sedangkan yang dapat menyebabkan

batasan terhadap panjang media yang dipakai, kecepatan maksimal yang

dapat dipakai. Berikut ini adalah gambar trafik bandwidth yaitu :

Gambar 2.10 : Traffik Bandwith
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Sedangkan batasan terhadap perlakuan atau cara pengiriman data

misalnya adalah dengan pengiriman secara parallel (synchronous), atau

pengiriman secara serial (asynchronous), perlakuan terhadap media yang

spesifik seperti media yang tidak boleh ditekuk (serat optik), pengirim dan

penerima harus berhadapan langsung (line off sight), kompresi data yang

dikirim.

Bandwith dibagi menjadi dua jenis yaitu :

a. Up Stream adalah bandwith yang digunakan untuk mengirim data

(misal mengirim file melalui Ftp ke salah satu alamat jaringan)

b. Down Stream adalah Bandwith yang digunakan untuk menerima data

(misal menerima file atau data dari satu alamat jaringan). Besarnya tiap

komponen Bandwith tersebut dapat tidak sama atau sama satu sama

lain.

Terdapat dua macam bandwidth yang bisa dipilih,

a. Mix bandwidth (koneksi international ) atau

b. IIX (koneksi ke situs lokal Indonesia).

Pada dasarnya pricing policy ditiap daerah tidak dapat

disamaratakan, mengingat biaya bandwidth antar kota tidak sama.

Tergantung kemana ISP yang bersangkutan melakukan koneksi, dengan

cara apa dan bagaimana. Untuk sekedar gambaran harga bandwidth, bisa

dilihat di website ISP yang ada di masing-masing kota. Sebagai contoh

dapat disampaikan suatu berikut ini
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2.5.1 Memperkirakan kebutuhan bandwidth

Mudah saja, kebutuhan bandwidth minimum setiap PC di

WARNET kurang lebih adalah 4-8kbps. Untuk kebutuhan

Multiplayer Game, bandwidth minimum setiap PC adalah 8 kbps.

Sehingga, sebuah WARNET dengan 10 buah PC akan

membutuhkan bandwidth sekitar 40 Kbps sampai 80 Kbps

sedangkan multiplayer game online akan memerlukan bandwith

minimum 80 Kbps. Bila bandwithnya kurang dari angka-angka ini,

akses di warnet akan lambat, bahkan untuk game online akan

sering terputus atau reset.

Terdapat beberapa istilah yang sering digunakan oleh ISP

dalam mendeskripsikan besaran bandwidth, yaitu istilah CIR

(Commited Information Rate), clear channel dan

sharing/burstable. CIR adalah istilah yang menyatakan minimum

besarnya bandwidth yang dijamin bisa diterima. Jika membeli

bandwidth 64 Kbps dengan CIR juga 64 Kbps maka bandwidth itu

dikatakan 64 Kbps clear channel. Sebaliknya kalau membeli

bandwidth 64 Kbps dengan CIR 32 Kbps maka bandwidth itu

dikatakan burstable atau share (dibagi) Bandwidth sebesar 64

Kbps share 2 artinya bandwidth tersebut dibagi dengan 2

pelanggan lainnya (mis: warnet A dan warnet B). Jika warnet A

tidak sedang menggunakan, maka warnet B dapat menikmati

bandwidth sebesar 64 kbps, namun jika keduanya sedang aktif,
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maka masing-masing hanya dapat menikmati bandwidth sebesar

32kbps (CIR = 32 Kbps). Hal yang sama berlaku untuk bandwidth

dengan keterangan share 4 (CIR = 16 Kbps).

2.5.2 Pengetesan Bandwith

Dengan demikian maka untuk lebih detail mengenai besaran

bandwidth ini kepada ISP yang dipilih. Ada beberapa ISP kurang

terbuka mengenai hal ini karena masalah persaingan harga. Pada

dasarnya harga bandwidth tidak bisa terlalu jauh perbedaannya,

jadi lakukan pengetesan terhadap besarnya bandwidth yang dipilih.

Salah satu cara pengetesan bandwidth bisa melalui web

www.sijiwae.net/speedtest berkali-kali pada waktu yang berbeda

beda untuk mengukur konsistensi besarnya bandwidth yang

diperoleh.

2.6 Metode Analisa

Analisa sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu

sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan

maksud mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan,

kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-

kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya

(Jogiyanto, 2004).

Analisa sistem adalah teknik pemecahan masalah yang menguraikan

bagian-bagian komponen dengan mempelajari seberapa bagian-bagian

komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Analisa
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sistem merupakan tahapan paling awal dari pengembangan sistem yang

menjadi fondasi menentukan keberhasilan sistem informasi yang dihasilkan.

Kesuksesan suatu sistem informasi tergantung pada analisis dan

perancangan yang baik (Al Fatta, 2007).

Didalam tahap analisis sistem terdapat langkah-langkah dasar yang

harus dilakukan oleh analisis sistem sebagai berikut :

1. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah.

2. Understanding, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada.

3. Analyze, yaitu menganalisa sistem.

4. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis.

2.6.1 Analisis PIECES

Untuk mengidentifikasi masalah, harus dilakukan analisis terhadap

kinerja (Performance), informasi (Information), ekonomi (Economy),

keamanan aplikasi (Control), efisiensi (Eficiency), dan pelayanan pelanggan

(Service). Panduan ini dikenal dengan analisis PIECES. Hal ini penting

karena biasanya yang muncul dipermukaan bukan masalah utama, tetapi

hanya gejala dari masalah utama saja (Al Fatta, 2007).

1. Analisis Kinerja (Performance)

Masalah kinerja terjadi ketika tugas-tugas yang dijalankan oleh sistem

mencapai sasaran. Kinerja diukur dengan jumlah produksi dan waktu

tanggap. Jumlah produksi adalah jumlah pekerja yang dilaksanakan

selama jangka waktu tertentu. Waktu tanggap adalah keterlambatan rata-
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rata antar suatu transaksi dengan tanggapan yang diberikan kepada

transaksi tersebut.

2. Analisis informasi (Information)

Informasi merupakan komoditas yang penting bagai pemakai akhir.

Karena informasi yang akan dihasilkan dapat memenuhi keinginan dari

pengguna dan juga dapat mengatasi masalah-masalah yang ada.

Informasi yang ada inipun dapat di manfaatkan oleh pihak internal atau

pihak eksternal.

3. Analisis ekonomi (Economy)

Ekonomi merupakan motifasi paling umum bagi suatu lembaga, pijakan

dasar bagi kebanyakan manajer adalah biaya yang murah. Persoalan

ekonomis dan peluang berkaitan dengan masalah biaya.

4. Analisis keamanan aplikasi (Control)

Tugas-tugas bisnis perlu di monitor dan dibetulkan jika ditemukan

kinerja yang dibawah estándar. Control dipasang untuk meningkatkan

kinerja sistem, manjamin keamanan data, informasi, dan persyaratan.

5. Analisis efisiensi (Eficiency)

Efisiensi berhubungan dengan bagaimana sumber tersebut digunakan

dengan pemborosan yang minimal. Oleh karena itu, masalah efisiensi

membutuhkan peningkatan output / hasil. Karena sistem yang ada telah

dapat di daya gunakan dengan baik dan juga telah dapat menghasilkan

output sesuai yang di harapkan.
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6. Analisis layanan (Service)

Pelayanan yang baik akan dapat mencerminkan suatu lembaga itu baik

atau tidak baik, sehingga pelayanan perlu juga diperhatikan secara baik.

2.6.2 Analisis Kelayakan

Analisis kelayakan digunakan untuk mempelajari apakah usulan-

usulan kebutuhan sistem baru layak (feasible) untuk diteruskan menjadi

sistem. Tidak semua kebutuhan sistem yang didefiniskan pada tahapan

analisis kebutuhan sistem layak untuk dikembangkan, harus ada mekanisme

untuk menjustifikasi apakah kebutuhan sistem yang dibuat layak untuk

dilampirkan menjadi sistem atau tidak. Tahapan inilah yang disebut dengan

tahapan analisis kelayakan atau studi kelayakan (Al Fatta, 2007).

1. Kelayakan Teknis

Kelayakan teknis menyoroti kebutuhan sistem yang telah disusun dari

aspek teknologi yang akan digunakan. Jika teknologi yang dikehendaki

untuk pengembangan sistem merupakan teknologi yang mudah didapat,

murah dan tingkat pemakaiannya mudah, maka secara teknis usulan

kebutuhan sistem layak.

2. Kelayakan Operasional

Kelayakan operasional menyangkut bebrapa aspek. Untuk disebut layak

secara operasional usulan kebutuhan sistem harus benar-benar bisa

menyelesaikan masalah yang ada disisi pemesan sistem informasi.

Disamping itu, informasi yang dihasilkan oleh sistem harus merupakan
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informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna tepat pada saat

pengguna menginginkannya.

3. Kelayakan Ekonomi

Aspek paling dominan dari aspek kelayakan yang lain adalah kelayakan

ekonomi. Tak dapat disangkal lagi motivasi pengembangan sistem

informasi pada perusahaan atau organisasi adalah motif keuntungan.

Dengan demikian aspek untung rugi jadi pertimbangan utama dalam

pengembangan sistem. Untuk menganalisa kelayakan ekonomi

digunakan kalkulasi yang dinamakan cost benefit atau analisa biaya dan

manfaat. Tujuan analisis biaya biaya dan manfaat adalah untuk

memberikn gambaran kepada pengguna apakah manfaat yang diperoleh

dari sistem baru lebih besar dibandingkan dengan biaya yang

dikeluarkan. Pada analisis biaya dan manfaat, ada bebrapa metode yang

kuantitatif yang digunakan untuk menentukan standar kelayakan proyek,

metode kuantitatif yang digunakan adalah :

a. Metode periode pengembalian  (Playback Period)

Metode ini menilai proyek investasi dengan dasar lamanya investasi

tersebut dapat tertutup dengan aliran-aliran kas masuk. Metode ini

tidak memasukkan faktor bunga kedalam perhitungannya.

b. Metode pengembalian investasi (Return On Investment)

Return On Investment adalah besar keuntungan yang bisa diperoleh

(dalam %) selama periode waktu yang telah ditentukan untuk
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menjalankan proyek. Jira nilai ROI bernilai positif maka ROI akan

dianggap layak, jira bernilai negatif maka akan dianggap tidak layak.

c. Metode nilai Sekarang bersih (Net Present Value)

Metode nilai Sekarang bersih merupakan metode yang

memperhatikan nilai waktu dari uang. Metode ini menggunakan

suku bunga diskonto yang akan mempengaruhi proceed atau arus

dari uangnya. Net Present Value dapat dihitung dari selisih nilai

proyek pada awal tahun dikurangi dengan total proceed tiap-tiap

tahun yang dinilai uangkan ke tahun awal dengan tingkat bunga

diskonto.


