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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dari peninjauan di beberapa artikel, terdapat beberapa 

penelitian yang memiliki keterkaitan pada penelitian yang 

dilakukan: 

 

Penelitian yang dilakukan Ariawan (2014) melakukan 

penelitian kajian penggunaan MikroTik router operating 

sistem sebagai router pada jaringan komputer pada PT. 

Bilna Jakarta. Reset tersebut bertujuan untuk mengatur 

pengguna bandwidth internet dalam jaringan LAN dan 

memberikan langkah-langkah dalam penggunaan 

MikroTik Router OS sehingga dapat diperoleh suatu 

pengetahuan dasar tentang MikroTik Router OS. Metode 

untuk mengembangkannya menggunakan router OS untuk 

router pada jaringan dan pengaturan bandwidth. Hasil dari 

penelitian tersebut mampu membatasi bandwidth dengan 

menggunakan layer 7 protokol dan queqee tree [1]. 

Masjid (2021) melakukan penelitian prototipe manajemen 

keamanan jaringan di pesantren (Study Kasus Pesantren 

Madinatunnajah). Tujuan penelitian ini memberikan 

pengamanan jaringan komputer dalam hal otentikasi 

dengan menggunakan RADIUS dan Bandwidth. Penelitian 
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ini memakai metode Network Development Life Cycle 

(NDLC). Hasil dari penelitian tersebut mampu merancang 

management dengan radius server MikroTik dan mengatur 

layanan user serta pengaturan bandwidth [2].  

Ratnasari, Farida, & Fidaus (2017) melakukan penelitian 

mengenai implementasi Controlerr Access Point System 

Manager (CAPMAN) dan Wireless Distribution System 

(WDS) jaringan wireless di SMK Terpadu Al Ishlahiyah 

Singosari Malang. Tujuan Penelitian ini untuk melakukan 

konfigurasi pada sistem keamanan jaringan menggunakan 

WPA2-PSK, sehingga dapat membantu mengatasi masalah 

keamanan jaringan wireless pada SMK Al Islhayiah agar 

tidak mudah diterobos oleh user yang tidak bertanggung 

jawab. Metode yang digunakan yaitu Queue Tree dan Per 

Connection Queue (PCQ) yang disertahi penambahan 

mangle. Hasil dari penelitian ini membangun sebuah 

keamanan internet dengan WPA2-PSK, management 

badwidth menggunakan Queue Tree dan Per Connection 

Queue serta menerapkan CAPsMAN dan WDS untuk 

memperbaiki stabilitas kegiatan guru, staff dan siswa di 

SMK Terpadu Al Islahiyah Singosari Malang [3]. 

Dari 3 penelitian terdahulu telah diperoleh beberapa 

perbedaan teknis yang dilakukan oleh penulis. Perbedaan 

teknis tersebut adalah dapat memperluas jangkauan 

jaringan wireless dengan menggunakan WDS (Wireless 
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Distribution System) yang dapat memperluas jaringan 

wireless agar user tidak melakukan konfigurasi ulang 

ketika user berpindah titik access, serta penggunaan 

website dalam pemberian hak akses kepada user yang 

menggunakan user manager dan radius server untuk 

mengakses jaringan, dan dapat monitoring setiap user yang 

terhubung ke jaringan internet serta meningkatkan 

keamanan jaringan yang lebih baik. Adapun lokasi 

penelitian dan implementasi hasil penelitian yang 

dilakukan di desa Muncar Kabupaten Semarang 

memberikan perbedaan tersendiri dari penelitian-penelitian 

sejenis. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Keamanan Jaringan 

Keamanan jaringan merupakan suatu cara untuk 

memberikan perlindungan terhadap suatu jaringan 

agar dapat terhindar dari berbagai ancaman yang 

berasal dari jaringan luar yang bertujuan untuk 

merusak atau mencuri data. Maka dari itu perlu 

melakukan pencegahan dengan metode-metode 

yang mampu menanggulangi dari ancaman 

tersebut. Pencegahan dapat dilakukan 

menggunakan firewall. 

2.2.2 Jaringan Komputer 
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Jaringan komputer (Computer Network) 

merupakan suatu himpunan interkoneksi sejumlah 

komputer. Dalam bahasa populer dapat dijelaskan 

bahwa jaringan komputer yaitu kumpulan dari 

beberapa komputer dan perangkat lain seperti, 

router, switch, dan sebagainya yang saling 

terhubung satu sama lain melalui media perantara. 

Media perantara bisa berupa media kabel atau 

media tanpa kabel [4]. Jaringan komputer ini 

dibangun agar dapat membawa informasi secara 

tepat tanpa adanya kesalahan dari pengirim 

(Transmitter) ataupun dari penerima (Receiver) 

yang melalui media komunikasi.   

2.2.3 Hostpot 

Hotspot merupakan pemanfaatan dari teknologi 

WLAN pada tempat-tempat umum seperti sekolah, 

Balai Desa, perpustakaan ataupun warung makan. 

Digagas oleh Brett-Steward pada tahun 1993. 

Hotspot memiliki nama lain yang disebut dengan 

captive portal. Captive portal berfungsi untuk 

menangkap seluruh traffic client dan akan 

memverifikasi client telah terdaftar maupun yang 

belum terdaftar untuk memakai akses internet, 

apabila client tidak terotentikasi client yang 
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bersangkutan akan di cek untuk melaksanakan 

verifikasi diri dulu. 

2.2.4 Bandwidth 

Bandwidth memiliki arti daya tampung atau 

kapasitas baik melalui kabel atau tanpa 

menggunakan kabel (nirkabel) supaya bisa dilalui 

oleh traffic packet data dengan besaran yang telah 

ditentukan. Satuan dari Bandwidth yaitu bps (bit 

per second). Management bandwidth adalah 

metode manajemen jaringan untuk memberikan 

hasil kerja yang memuaskan dan adil. Management 

bandwidth jadi sesuatu urusan yang absolut bagi 

multi service network, semakin besar serta 

beraneka macam application yang bisa dikerjakan 

oleh suatu jaringan maka berpengaruh pada 

pemakaian link jaringan. 

2.2.5 User Manager 

User Manager merupakan fitur Authentication, 

Authorization, dan Accounting server yang 

merupakan fitur dari MikroTik. User Manager 

menyimpan data user yang dapat dipakai sebagai 

otentikasi user yang melakukan aktivitas masuk ke 

dalam jaringan, yang di dalamnya admin dapat 

memberi kebijakan untuk tiap user contohnya 

pembatasan kecepatan akses, serta limitasi kuota 
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yang diberikan. User Manager mempermudah kita 

untuk membuat suatu layanan internet, contoh 

implementasinya dapat dilakukan di hotel, 

universitas, cafe, dan lainnya, dengan 

digunakannya. User Manager admin hanya perlu 

membentuk satu user yang nantinya user tersebut 

dapat digunakan oleh router yang telah tehubung 

dengan server User Manager. 

2.2.6 Radius Server 

Remote Access Dial-In User Service (RADIUS), 

merupakan suatu mekanisme akses kontrol untuk 

mengecek dan mengautentikasi (authentication) 

user atau pengguna berdasarkan pada mekanisme 

authentikasi yang sudah banyak digunakan 

sebelumnya, yaitu menggunakan metode 

challenge/response. Remote Access Dial-In User 

Service (RADIUS) dikembangkan pada 

pertengahan tahun 1990 oleh Livingstone 

Enterprise (sekarang Lucent Technologies). Radius 

Server ini menyediakan mekanisme keamanan 

yang dapat menangani autentikasi dan autorisasi 

koneksi yang dapat dilakukan oleh pengguna. Pada 

saat computer client akan menghubungkan dengan 

jaringan maka RADIUS server akan meminta 

identitas user (username dan password) untuk 
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dicocokkan dengan data yang ada di dalam 

database RADIUS server kemudian ditentukan 

apakah user sudah diijinkan untuk menggunakan 

layanan dalam jaringan komputer. Jika proses 

autentikasi dan autorisasi berhasil maka proses 

pelaporan akan dilakukan, yaitu dengan melakukan 

pencatat semua aktivitas koneksi pengguna, dan 

menghitung durasi waktu serta menghitung jumlah 

transfer data yang dilakukan oleh user. Proses 

pelaporan yang dilakukan menggunakan RADIUS 

server ini bisa dalam bentuk waktu (detik, menit, 

jam) ataupun dalam bentuk besar transfer data 

(Byte, KByte, Mbyte) [5]. 

2.2.7 Werless Distribution System (WDS) 

Warless Distribution System (WDS) adalah sebuah 

perangkat Access Point (AP) yang menggunakan 

mode bridge ataupun ap-bridge yang 

memungkinkan untuk dapat membangun sebuah 

jaringan Wireless Distribution System (WDS) 

dengan perangkat AP lain [6]. Penggunaan WDS 

ini dapat memungkinkan pada jaringan wireless 

dapat dikembangkan menggunakan beberapa 

access point tanpa memerlukan backbone kabel 

jaringan agar dapat menghubungkan beberapa 

access point yang ada. Wireless Distribution 
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System (WDS) dapat juga didefinisikan sebagai 

mode repeater jalur penghubung karena dapat 

sebagai bridge dan juga juga penerima wireless 

client pada saat bersamaan. Tetapi dapat 

diperhatikan bahwa throughtput dalam mode ini 

menjadi setengah untuk semua client yang 

terhubung secara wireless. 

2.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan kurang lebih 3 bulan atau selama 1 

semester yaitu 26 Desember 2021 sampai 27 Maret 2022. 

Penelitian tentang pengembangan Wirless Distribution 

System (WDS) dan Keamanan Jaringan Internet ini 

dilakukan dengan melakukan analisa dan wawancara 

kepada pihak yang berada di Balai Desa Muncar. Informasi 

didapatkan dari Kepala Desa Muncar serta karyawan, dan 

buku-buku atau jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian 

ini. 

Metode penelitian yang digunakan adalah PPDIO 

(Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, and 

Optimize) dalam proses penelitian ini terdiri atas 6 tahap. 
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Gambar 2.1 Tahapan Penelitian 

a) prepare (persiapan) 

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan hardware 

maupun software yang nantinya dipakai untuk menunjang 

penyusunan tugas akhir ini di antaranya, sebagai berikut: 

Hardware: 

1. MikroTik Routerboard 

2. Kabel LAN 

3. Laptop 

Software: 

1. Microsoft Office Visio 2013 

2. WinBox 

Selain kebutuhan-kebutuhan di atas terdapat juga aturan-

aturan yang dapat mendukung berjalannya pengembangan 

WDS dan keamanan jaringan internet ini, seperti user 



 

16 

 

manager dan pemblokiran website tertentu yang dapat 

mengganggu pada waktu bekerja. 

b) Plan (Perancangan) 

 Setelah melakukan analisa kebutuhan dan mempunyai 

gambaran mengenai keadaan tempat penelitian serta alat 

dan bahan yang dibutuhkan. Maka pada tahap perancangan 

ini akan memberikan gambaran topologi dari pembuatan 

sistem. 

c) Design (Desain) 

Pada tahap ini dibuat gambaran atau topologi jaringan yang 

memanfaatkan aplikasi Microsoft Office Visio 2013 untuk 

pembuatan sistem jaringan internet dan konfigurasi yang 

dilakukan pada masing-masing perangkat. 

d) Implement (Implementasi) 

Tahap implementasi merupakan hasil perancangan yang 

telah dibuat. Pada tahap implementasi ini dibuat sesuai 

kebutuhan yang ada. Tujuan dari tahap implementasi ini 

adalah sistem yang dapat dioprasikan sesuai kebutuhan. 

Hasil dari tahap implementasi ini berupa konfigurasi dan 

pengaturan dari sistem. Setelah selesai melakukan tahap 

implementasi dibutuhkan pengujian untuk membuktikan 

bahwa sistem WDS antara router access point sudah saling 

terhubung serta melakukan uji coba di smartphone ataupun 

laptop. Pengujian pada autentikasi penggunaa hostpot 

dapat dilakukan pada beberapa client untuk dapat 
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memastikan bahwa satu username hanya bisa digunakan 

untuk satu user dan juga bandwidth yang didapatkan pada 

masing-masing user sudah terbagi rata. Pengujian pada 

akses pemblokiran. Dan pengujian untuk membuktian 

bahwa pemblokiran website seperti facebook, instagram, 

dan youtube sudah bisa sudah bisa terblokir. 

e) Operate (Operasional) 

Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap sistem yang 

sudah berjalan. Setelah melakukan tahap implementasi 

perangkat, konfigurasi hardware dan pengujian jaringan 

wireless. Selanjutnya dilakukan pengamatan terhadap 

kualitas jaringan internet yang sedang berjalan dan 

pengambilan data jaringan wireless dari Balai Desa 

Muncar, guna sebagai analisa pada tahap selanjutnya. Data 

tersebut digunakan sebagai analisa pada tahap 

pengembangan atau perbaikan dari semua sisi, baik pada 

perangkat hardware ataupun konfigurasi software. 

f) Optimize (Optimalisasi) 

Tahap ini dilakukan analisa dari hasil yang telah 

didapatkan pada tahap operasional, setelah itu dilakukan 

identifikasi apakah sistem yang berjalan telah sesuai 

dengan sistem yang direncanakan.  

 


