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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1. Penelitian Pendahuluan 

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini 

bertujuan untuk memperoleh referensi dan perbandingan 

terhadap proyek yang sedang diteliti sehingga membantu 

penulis dalam meenyelesaikan penelitian. Berikut bahan 

penelitian terdahulu yang dicantumkan, yaitu: 

Penelitian yang dialakukan oleh Novrianda, Ahmad 

(2018) berjudul “Implementasi Metode VLSM (Variable 

Length Subnet Mask) Pada Pemetaan IP Address LAN (Local 

Area Network) Stiper Sriwigma Palembang”, memiliki 

permasalahan pada penelitian yang diangkat, yaitu sering 

terjadi collision antar IP Address karena pencatatan IP yang 

tidak tepat dan terkadang client mengkonfigurasi IP Address-

nya tanpa memahami alokasi IP terlebih dahulu serta tidak 

konfirmasi terhadap pihak yang mengelola jaringan sehingga 

berdampak pada pengiriman data antar client [1].

Hasil dari penelitian tersebut setelah menggunakan 

metode VLSM (Variable Length Subnet Mask), memberikan 

solusi dalam menangani kebutuhan alamat IP Address dan 
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pengalokasian alamat IP tanpa adanya gangguan pada proses 

pengiriman data.

Penelitian yang dilakukan oleh Adipranata R, 

Gunawan I (2005) berjudul “Penggunaan DHCP Relay Agent 

Untuk Mengoptimalkan Penggunaan DHCP Server Pada 

Jaringan Dengan Banyak Subnet”, diharapkan mampu 

mengatasi beban dari komputer yang sebelumnya difungsikan 

sebagai DHCP server pada setiap subnet, terlebih ketika 

jumlah subnet cukup banyak [2]. 

Hasil dari penelitian tersebut ketika menggunakan 

metode DHCP Relay, terdapat keuntungan yaitu penggunaan 

DHCP server pada jaringan yang memiliki banyak subnet 

menjadi efisien. Hal itu disebabkan karena DHCP server tidak 

perlu dipasang pada setiap subnet, tetapi hanya dipasang 

secara terpusat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sandi, Armawan dkk 

(2019) berjudul “Implementasi Hotspot Login Menggunakan 

CAPsMAN MikroTik Pada Wilayah yang Berbeda”, bertujuan 

untuk membuat jaringan wireless terpusat antara kantor pusat 

dan kantor cabang. Analisis yang telah dilakukan pada 

jaringan lokal menunjukkan bahwa perusahaan memiliki ISP

(Internet Service Provider) dan topologi WLAN (Wireless 

Local Area Network) yang berbeda, oleh karena itu sebelum 

konfigurasi CAPsMAN (Controller Access Point system 

Manager) perlu beberapa penyesuaian. Adanya VPN (Virtual 
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Private Network) juga dibutuhkan untuk menghubungkan 

kedua kantor tersebut [3].

Hasil dari penelitian tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa CAPsMAN (Controller Access Point 

system Manager) mampu menyelesaian permasalahan 

administrator yang sulit untuk mengatur Access Point pada 

sebuah jaringan lokal dengan topologi extended service set.

Penelitian yang dilakukan oleh Pattipeilohy, Frado W 

(2016) berjudul “Analisis dan Perancangan User Manager 

pada Mikrotik Router dengan Sistem Pembelian Kredit 

Voucher”, memiliki rumusan masalah pada penelitian yang 

diangkat, yaitu bagaimana cara mengatur sistem penggunaan 

layanan hotspot menggunakan fitur User Manager dengan 

sistem kredit voucher berdasarkan total waktu maupun kuota 

akses pengguna layanan internet dan agar tetap dapat 

terkoneksi internet selama kredit voucher belum habis [4].  

Hasil dari penelitian tersebut yaitu pengaturan dan 

manajemen penggunaan layanan hotspot menggunakan fitur 

User Manager dengan sistem kredit voucher berjalan sesuai 

dengan hasil yang ingin dicapai. Pada sisi server, admin dapat 

melakukan perhitungan besar kapasitas pengaksesan internet 

dan perhitungan pendapatan keuangan secara tepat dan akurat. 

Pada sisi pengguna, pengaksesan internet dapat dilakukan 

tidak hanya di satu waktu selama kredit voucher masih ada. 



10 
 

 
 

Penelitian yang dilakukan oleh Abduh, Ibrahim 

(2020) berjudul “Pengembangan Aplikasi Billing Sistem Pada 

Usaha Warnet”, bertujuan untuk mengembangkan jaringan 

Warung Internet (WARNET) yang kini sedikit diminati oleh 

masyarakat karena adanya paket data internet, dengan 

kecepatan yang ada pemilik berfokus pada kecepatan upload 

dan download serta penambahan sistem order makanan 

maupun minuman pada aplikasi Billing sebagai daya tarik 

untuk meningkatkan penjualan akses internet [5]. 

Hasil dari penelitian tersebut dapat mencapai tujuan 

yang diharapkan yaitu untuk mengembangkan usaha Warung 

Internet (WARNET) dengan memberikan inovasi-inovasi baru 

agar menjadi daya tarik pelanggan serta implementasi sistem 

manajemen bandwith upload dan download untuk membatasi 

pemakaian internet. 

Penelitian sebelumnya berfokus pada satu metode 

untuk menyelesaikan masalah maupun mencapai tujuan 

tertentu. Berbagai macam metode dan fitur yang telah diteliti 

pada penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan penelitian ini. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian 

ini terletak pada penerapan metode VLSM (Variable Length 

Subnet Mask) yang menggunakan studi kasus secara langsung 

pada router MikroTik dan cara pengkonfigurasian pada fitur 

dan software yang digunakan dalam mendukung router 

MikroTik untuk dikombinasikan menjadi satu tujuan, lalu 
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dioperasikan sesuai topologi yang telah dibuat dengan 

mempertimbangkan segala aspek, terutama untuk tahap 

pengembangan jaringan lokal yang lebih kompleks sehingga 

dapat diproyeksikan jangka panjang. 

 

2.2. Metode Penelitian 

Metode yang diterapkan dalam penelitian kali ini 

adalah Penelitian Eksperimental atau Simulasi Lapangan, 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan implementasi terhadap 

hasil analisis yang muncul karena adanya permasalahan 

sehingga dapat memperoleh pengetahuan khususnya bidang 

jaringan komputer. Berbagai macam metode, fitur, dan 

perangkat diperlukan untuk mendukung proses penelitian, 

kemudian hasil akhir akan ditulis kembali sebagai bahan 

kajian pustaka. 

Sebelum masuk tahap implementasi, perlu 

pembuatan Desain Penelitian Eksperimental. Melalui desain 

penelitian akan menghasilkan beberapa keuntungan, yakni 

dapat memberi jawaban sementara terhadap pertanyaan-

pertanyaan penelitian dan dapat mengontrol varian variabel. 

Desain penelitian secara tidak langsung memberi petunjuk 

agar bagaimana penelitian harus dialaksanakan, bagaimana 

observasi harus dilakukan dan bagaimana analisis terhadap 

hasil observasi harus dilaksanakan. 
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2.3. Teori yang Terkait

2.3.1. Jaringan Komputer 

  Jaringan Komputer adalah jaringan 

telekomunikasi yang dapat terhubung dan saling 

berkomunikasi terhadap dua atau lebih perangkat 

komputer. Dalam jaringan komputer terdapat 

beberapa jenis jaringan yang dapat dijadikan 

landasan. 

 

a. Local Area Network (LAN) 

Local Area Network (LAN) adalah jaringan 

yang dibangun untuk wilayah lokal, biasanya 

digunakan di perusahaan, sekolah, dan tempat 

lainnya. Jaringan ini dapat menghubungkan 

perangkat ke internet melalui perangkat jaringan 

yang sudah dikonfigurasi [6]. 

 

b. Metropolitan Area Network (MAN) 

Metropolitan Area Network (MAN) adalah 

jaringan yang dibangun untuk area yang lebih 

luas, jaringan MAN merupakan penggabungan 

dari beberapa jaringan LAN yang bisa menjangkau 

hingga 50 km. Jaringan MAN sering dipakai pada 

area yang masih dalam satu kota [6]. 
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c. Wide Area Network (WAN)

Wide Area Network (WAN) adalah 

kumpulan jaringan gabungan dari LAN dan MAN

yang menggunakan jaringan internet untuk 

menghubungkan jaringan antar Kota, Benua, dan 

Negara. Semakin besarnya sebuah jaringan tentu 

membutuhkan perangkat yang lebih banyak dan 

beragam sehingga perlu mengeluarkan banyak 

biaya [6]. 

 

d. Internet 

Internet atau Inter-network merupakan 

sebuah jaringan yang memberikan layanan 

internet, dimana dapat mengakses berbagai 

macam informasi untuk memenuhi kebutuhan 

melalui web browser seperti google chrome. 

Jaringan ini sangat luas karena bisa mencakup 

antar negara. Seperti jaringan pada umumnya, 

membutuhkan gateway sebagai jalur koneksi agar 

dapat berkomunikasi dengan orang yang berada di 

jaringan lain [7]. 

 

2.3.2. Variable Length Subnet Mask (VLSM)

Metode Variable Length Subnet Mask

(VLSM) merupakan pengembangan mekansime
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Subnetting dimana proses untuk memecahkan atau 

membagi sebuah Network menjadi beberapa Network

yang lebih kecil.  Adanya Subnetting dapat 

memudahkan pengelolaan jaringan dan meningkatkan 

keamanan jaringan, selain itu dapat mengurangi 

traffic jaringan sehingga mengoptimalkan kecepatan 

jaringan. Metode Variable Length Subnet Mask 

(VLSM) dapat melakukan pengoptimalan pemetaan 

IP Address terhadap User, metode ini mampu 

memberikan peningkatan dari kelemahan Subneting 

klasik, yang mana dalam Subnetting klasik, subnet 

zeroes serta subnet ones tidak bisa digunakan [1].  

 

2.3.3. DHCP Relay 

  DHCP Relay adalah metode untuk 

mengirimkan IP Address ke perangkat client dari 

DHCP Server yang terpusat pada sebuah router 

sehingga router lain hanya menjadi DHCP Relay 

yang bertugas meneruskan DHCP Request atau 

melanjutkan permintaan dari perangkat client ke 

DHCP Server. Metode ini sangat membantu jika 

perangkat client berada diluar Network dari DHCP 

Server. [8] 
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2.3.4. Controller Access Point system Manager

(CAPsMAN) 

  Controller Access Point system Manager 

(CAPsMAN) adalah sebuah fitur yang dapat menjadi 

solusi sebagai wireless controller sehingga 

memudahkan administrator dalam manajemen 

perangkat Access Point secara cepat meskipun dengan 

jumlah yang banyak. Fitur ini dapat membuat 

template konfigurasi yang diimplementsikan pada 

seluruh perangkat sesuai kebutuhan masing-masing 

sehingga sangat bermanfaat apabila digunakan 

ditempat yang luas seperti Kampus, Hotel, Kantor, 

dan lain-lain [9]. 

 

2.3.5. Routing

Ketika router sudah terhubung antara satu 

dengan yang lain, tentunya routing memiliki peran 

didalamnya sehingga dapat berkomunikasi antar

perangkat router maupun mendapatkan akses ke 

internet, routing juga sangat dibutuhkan dalam tahap 

pengembangan jaringan komputer atau internet untuk 

mengirimkan paket-paket agar sampai ke tujuan 

melalui jalur tercepat atau terdekat yang dapat dilalui

[10]. Setelah melakukan beberapa konfigurasi pada 

router dan routing sudah berjalan, client dapat 
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terhubung ke internet maupun saling berkomunikasi 

dengan perangkat lainnya walaupun tidak pada 

Network yang sama. 

 

2.3.6. Bridging 

Pada penelitian ini memerlukan Bridging

untuk mengelompokkan interface agar menjadi 

Network yang sama, dengan begitu dapat 

mempermudah pengelolaan interface dan tidak perlu 

membuat Network yang baru jika masih dapat 

menampung alokasi IP Address. Pada router 

memiliki jenis-jenis ethernet yang dapat dijadikan 

bridge port yaitu Ethernet, Wireless, VPN, dan EoIP 

Tunnel [11]. 

2.3.7. Billing Hotspot

Hotspot adalah sebuah fitur dimana orang 

dapat mengakses internet melalui Wireless Fidelity

(WiFi) lalu akan diarahkan ke halaman login pada 

Web Browser, setelah berhasil masuk maka tersedia 

halaman yang berisi perintah untuk memasukkan 

username dan password atau metode lainnya [12]. 

Semakin berkembangnya zaman, kebutuhan untuk 

mengatur penggunaan internet diperlukan agar 

tersistem dengan baik, solusinya adalah 
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menggunakan software Billing yang disebut dengan 

Billing Hotspot. Adanya software tersebut untuk 

manajemen dan menghitung tarif penggunaan 

internet berdasarkan waktu dengan sistem prabayar 

maupun pasca bayar [13].

 

  


