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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang dengan sangat luas dimana 

era globalisasi pada saat ini sudah menjadi teknologi revolusi 4.0 yang merupakan 

fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi dalam 

konsep penerapannya berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi 

tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya khususnya pada 

teknologi komputer mulai dengan perkembangan perangkat komputer itu sendiri sampai 

pengembangan aplikasi-aplikasi yang membantu manusia dalam mengerjakan segala 

aktifitasnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya suatu sistem 

komputerisasi memberikan kemudahan kepada manusia dalam menangani sebuah 

permasalahan internet juga telah membawa dampak yang begitu berarti pada berbagai 

aspek kehidupan manusia. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang paling 

murah, cepat adalah dengan menggunakan internet. Perkembangan itu sendiri seiring 

dengan semakin tingginya tingkat kebutuhan akses internet dan semakin banyaknya 

penggunaan internet yang menginginkan suatu bentuk jaringan yang dapat memberikan 

hasil yang maksimal baik dari segi efisiensi maupun peningkatan keamanannya. 

Perkembangan jaringan komputer diera sekarang ini lambat laun semakin cepat dan 

semakin handal karena jaringan komputer bukan hanya digunakan pada pemerintahkan 

tetapi digunakan juga pada instansi-instansi untuk mempermudah kinerja perusahaan 

ataupun pekerjaan mereka. Dari perkembangan ini maka jaringan-jaringan tersebut harus 

diamankan dengan keamanan yang baik sehingga dapat meminimalisir jika ada pelaku 

yang tidak bertanggung jawab yang mau menggunakan jaringan tersebut secara ilegal 

seperti pencurian data, hacking dan lain sebagainya. Keamanan jaringan komputer tidak 

terdiri dari satu aspek, tetapi mengandung empat tautan penting: perangkat lunak, 

perangkat keras jaringan, layanan Internet of Things dan sumber daya bersama. 

Perkembangan teknologi juga menuntut sebagian institusi untuk ikut berperan. Karna 

kebutuhan akses informasi yang mudah merupakan kebutuhan 

bagi setiap orang saat ini. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan jaringan komputer 

baik itu secara umum maupun pribadi. Salah satu institusi yang telah memanfaatkan 

teknologi informasi dalam menjalankan pengelolaan, Sekolah SMA Negeri 5 Luwu Utara 

saat ini memiliki beberapa kelas dan 1 laboratorium komputer yang memiliki komputer 

sebanyak 20 unit, 1 Switch, dan 1 Modem. Jaringan komputer di laboratorium SMA 

Negeri 5 Luwu Utara menggunakan jaringan Wireless. 

Masalah yang sering terjadi di sekolah yaitu lambatnya jaringan  dikarenakan 

banyaknya pihak pengguna jaringan. Jaringan ini belum mempunyai keamanan jaringan 
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yang kurang baik karena tidak dilengkapi dengan adanya mikrotik dengan bantuan firewall 

untuk mengamankan sebuah jaringan dan  belum adanya manajemen bandwith pada 

masing-masing ruangan sehingga sering terjadi pengaksesan melebihi batas limit sehingga 

menyebabkan lambatnya jaringan dalam pengaksesan internet. 

Dari permasalahan yang di temukan maka penulis berkeinginan untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Keamanan Jaringan Wireless Pada Sekolah Menengah 

Atas Negeri 5 Luwu Utara”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini bagaimana Menganalisis Keamanan Jaringan Wireless Pada Sekolah 

Menengah Atas Negeri 5 Luwu Utara? 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Keamanan 

Jaringan Wireless Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Luwu Utara. 

1.4 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang menganalisa keamanan 

jaringan Wireless. 

2. Bagi Sekolah 

Penilitian diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada 

administrator dalam mengelola jaringan yang ada di SMA Negeri 5 Luwu Utara. 

3. Bagi Akademik 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk mahasiswa 

Universitas Cokroaminoto Palopo terutama bagi peneliti sendiri untuk penelitian 

selanjutnya dalam mengaplikasikan apa yang selama ini diterima dibangku kuliah kedalam 

dunia kerja yang sebenarnya. 
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2.1 Kajia Teori 

BAB II 

   TINJAUAN PUSTAKA 

 

Kajian teori merupakan penjelasan tentang materi yang dipelajari dan digunakan 

untuk merancang aplikasi yang akan dibangun atau kajian materi yang diambil dari buku, 

internet, dan media cetak lainnya. 

1. Analisis 

Menurut Akbar, (2020:1) Analisis adalah suatu kegiatan yang memuat sejumlah 

kegiatan seperti mengurai, membedakan, menyortir sesuatu untuk diklasifikasikan dan 

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian mencari keterkaitannya dan 

menafsirkan maknanya. 

Menurut Ma’sum, dkk (2017:57). Analisis adalah suatu kegiatan yang memuat 

sejumlah kegiatan membedakan dan menyortir sesuatu untuk dikelompokkan kembali 

menurut kriteria tertentu kemudian dicari hubungannya dan dimaknai maknanya. 

Spradley (dalam Repository , 2020:4) mengatakan bahwa analisis adalah sebuah 

kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang 

berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, 

hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. 

Jadi, dari pengertian analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah 

sekumpulan aktivitas dan proses. Salah satu bentuk analisis adalah meringkas sejumlah 

besar data mentah menjadi informasi yang diinterpretasikan. 

2. Keamanan Jaringan 

Menurut Ocanitra dan Ryansyah (2019:55) Keamanan jaringan adalah suatu sistem 

yang digunakan untuk memberikan perlindungan pada suatu jaringan untuk menghindari 

berbagai ancaman eksternal yang dapat merusak jaringan dan pencurian data perusahaan.. 

Menurut Qtera (2018:2) Keamanan jaringan komputer adalah sistem untuk mencegah 

penggunaan jaringan komputer yang tidak sah. Tindakan pencegahan membantu 

menghentikan pengguna tidak sah yang disebut "penyusup" mengakses bagian manapun 

dari sistem jaringan komputer. 
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Menurut (Sari, 2020:2) keamanan jaringan adaah penerapan alat keamanan, 

kebijakan, dan proses untuk mencegah akses tidak sah ke sumber daya jaringan atau untuk 

membuat perubahan atau kerusakan pada sumber daya atau data. 

Jadi dari pengertian keamanan diatas dapat disimpulkan bahwa keamanan jaringan 

merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengamankan keamanan jaringan yang 

dirancang untuk menghindari serangan dari penyusup yang dapat mengakses jaringan 

secara ilegal. 

3. Konsep Jaringan Komputer 

Menurut Syafrizal (2005:2) Jaringan komputer adalah sekumpulan "interkoneksi" 

antara 2 atau lebih komputer otonom yang dihubungkan dengan kabel atau media transmisi 

nirkabel. Jika sebuah komputer dapat membuat komputer lain restart, shutdown, atau 

melakukan kontrol lain, maka komputer tersebut tidak otonom. 

Menurut Oetomo dan Herlambang (2008:1), mengungkapkan bahwa jaringan 

komputer adalah sekumpulan komputer otonom yang saling menggunakan protokol 

komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, informasi, CD-

Drive atau Hraddisk, dan memungkinkan untuk saling berkomunikasi secara elektronik. 

Menurut Valdy, (2017:3) jaringan komputer, adalah sekumpulan komputer yang 

terhubung melalui media fisik dan perangkat lunak yang memfasilitasi komunikasi antara 

komputer-komputer ini. Dengan demikian sebuah jaringan komputer yang sangat 

sederhana bisa digambarkan seperti gambar berikut. 

 

 
Gambar 1. Jaringan Komputer Sederhana Sumber: Valdy, (2017) 

Pada gambar terlihat bahwa komputer 1 dan komputer 2 terhubung melalui media 

fisik. Komunikasi antara keduanya berlangsung melalui media fisik tersebut. Media fisik 

ini bisa berupa kabel, ataupun udara yang merupakan media komunikasi elektromagnetik. 

Setiap komputer terhubung melalui media fisik 
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dengan menggunakan kartu jaringan (network interface card = NIC) atau di pasaran 

biasa disebut Ethernet Card. Semua proses transmisi melalui media fisik akan melalui NIC. 

Gambar 1 Network Interface Card/Ethernet Card. 

 

 

Gambar 2. Network Interface Card 

Sumber: Valdy, (2017) 

Apabila jaringan komputer ini terdiri dari cukup banyak komputer yang menempati 

suatu area lokal, maka jaringan ini disebut jaringan komputer lokal (Local Area Network). 

Beberapa jaringan lokal yang digabungkan dan menempati area yang cukup luas dikenal 

sebagai Wide Area Networks (WAN). 

4. Jenis-Jenis jaringan Komputer Berdasarkan Jangkauan 

a. Local Area Network (LAN) 

Local Area Network (LAN) merupakan jaringan komputer yang masih berada dalam 

suatu gedung atau ruangan. Dalam membuat jaringan LAN, setidaknya kita harus 

menyediakan dua buah komputer yang masing-masing memiliki kartu jaringan. Biasanya 

LAN digunakan di rumah, perkantoran, industri, akademisi, rumah sakit, dan lain 

sebagainya. Untuk penggunaan internet. 

Gambar 3. Jaringan Lan Sumber: Wongkar, Sinsuw, Najoan, (2015) 

1) MAN ( Metropolitan Area Network) 

Metropolitan Area Network (MAN) merupakan pengembangan dari LAN. Jaringan 

ini terdiri dari beberapa jaringan LAN yang saling berhubungan. Letak jaringan tersebut 

bisa saling silang tergantung dari panjang kabel yang kita gunakan. Jaringan ini juga dapat 

menjangkau lokasi yang berbeda. MAN biasanya 



 

6 

 

 

 

 

digunakan oleh sebuah perusahaan jaringan komputer di satu kota, antar kampus atau 

universitas, dan lain-lain. 

Metropolitan Area Network (MAN) adalah versi LAN yang lebih besar dan biasanya 

menggunakan topologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor perusahaan 

yang terletak dekat atau dekat kota dan apat digunakan untuk keperluan pribadi atau 

publik. 

Gambar 4. Jaringan Man Sumber: Wongkar, Sinsuw, Najoan, (2015) 

2) Wide Area Network (WAN) 

Wide Area Network (WAN) adalah suatu bentuk jaringan komputer yang terdiri dari 

LAN dan MAN. Jaringan WAN telah memenuhi berbagai kebutuhan sistem jaringan, 

seperti jaringan publik di bidang perbankan, jaringan jual beli online di internet, jaringan 

layanan penjualan dan jaringan lainnya. WAN menggunakan protokol internet dalam 

bentuk penyedia layanan jaringan (NSP). Tanpa NSP, jaringan WAN tidak akan berfungsi. 

Dengan membentuk jaringan internet global. Karena itu. Internet dapat diakses oleh orang-

orang yang akan menggunakan jaringan tersebut. Jaringan WAN hanya mengedepankan 

kecepatan fasilitas akses transmisi sehingga semua komunikasi dapat berjalan dengan 

lancar dan efisien. 

WAN memiliki beberapa kelebihan, yaitu 

a) Saat terkoneksi dengan jaringan internet, transfer file dari tempat yang 

berjauhan dapat dilakukan dengan cepat menggunakan e-mail dan FTP. 

b)  Memiliki sistem jaringan yang luas sehingga dapat menjangkau negara, 

benua, bahkan dunia. 

 

 

 

 

 
Gambar5. Jaringan Wan Sumber: Wongkar, Sinsuw, Najoan, (2015) 
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4. Wireless LAN 
 

Gambar 6. Wireless LAN Sumber: Wongkar, Sinsuw, Najoan, (2015) 

Pengertian WLAN adalah suatu sistem komunikasi data yang fleksibel yang dapat 

diaplikasikan sebagai perpanjangan atau sebagai alternatif dari jaringan LAN berkabel. 

LAN nirkabel menggunakan teknologi frekuensi radio, mengirim dan menerima data 

melalui udara, meminimalkan kebutuhan sambungan kabel. Dengan begitu, Wireless LAN 

telah mampu memadukan konektivitas data dengan mobilitas pengguna. 

5. Jenis-Jenis Jaringan Komputer Berdasarkan Fungsinya 

Menurut Komputer (2018:1), berdasarkan fungsinya jaringan komputer bisa dibagi 

atas dua, yakni: 

1) Jaringan Peer to Peer 
 

 

Gambar 7. Jaringan Peer to Peer 

Sumber: Komputer (2018) 

Pada jenis jaringan ini, pertukaran data hanya dapat dipertukarkan antara dua 

pengguna yang terhubung atau lebih dalam satu area jaringan. Dapat  membuat jaringan ini 

dengan menghubungkan komputer satu sama lain menggunakan kabel UTP dengan teknik 

pengkabelan crossover (khusus untuk  dua komputer) atau menghubungkan dengan teknik 

pengkabelan lurus untuk komputer yang dihubungkan dengan hub atau sakelar (untuk satu 

komputer area). 
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Keunggulan: 

1. Implementasinya tidak terlalu mahal, relatif murah. 

2. Tidak perlu perangkat lunak Server. 

3. Tidak membutuhkan administrator Kekurangan: 

1. Tidak cocok untuk jaringan berskala besar dan tidak terkontrol. 

2. Setiap pengguna harus dilatih untuk menjalankan tugas administratif. 

3. Keamanan sistem yang kurang. 

4. Semua mesin yang berbagi sumber daya tidak mempengaruhi kinerja. 

2) Jaringan Server Klien 
 

 
 

Gambar 8. Jaringan Client Server 

Sumber: Komputer (2018) 

Jenis jaringan ini terdiri dari sejumlah komputer yang menggunakan satu atau lebih 

komputer yang digunakan sebagai server dan terhubung ke sejumlah komputer klien. Di 

jaringan komputer ini, terdapat satu atau lebih komputer server yang mengontrol komputer 

klien. Pada jaringan ini komputer server hanya berfungsi sebagai penyedia layanan seperti 

server database, server file, dan lain- lain. Sedangkan komputer klien hanya dapat 

menggunakan layanan yang disediakan oleh server. Keuntungan: 

1. Kecepatan akses lebih tinggi karena penyediaan fasilitas jaringan dan 

pengelolaannya dilakukan secara khusus oleh satu komputer (server) yang tidak dibebani 

tugas lain seperti workstation. 

2. Lebih aman karena administrator mengelola setiap layanan layaknya komputer 

klien 
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3. Melakukan backup data secara langsung dari server karena server merupakan 

induk atau head dari data yang akan diakses oleh komputer client. 

Kekurangan: 

1. Biaya lebih mahal karena spesifikasi client-Server lebih tinggi dari Peer to Peer. 

2. Komputer klien tergantung pada server. 

3. Jika komputer server mengalami masalah, komputer klien tidak dapat berjalan 

dengan lancar. 

4. Harus memiliki administrator yang handal, artinya setiap operasi dan masalah 

yang ada harus dijalankan oleh orang yang berpengalaman. 

6. Jenis-jenis Topologi Jaringan Komputer 

Menurut Khasanah (2016:6) topologi jaringan adalah hubungan fisik antara setiap 

anggota dari jaringan komputer. Setiap node, bisa berupa modem, hub, bridge atau 

komputer, dalam suatu jaringan komputer biasanya mempunyai satu atau lebih koneksi 

(link) dengan node lainnya. 

Macam-macam topologi jaringan yaitu: 

a) Topologi Star 

Dalam topologi jaringan jenis ini, setiap klien terhubung ke server menggunakan 

konsentrator. Setiap klien terkait satu sama lain. Jadi setiap pengguna yang terhubung ke 

Server tidak dapat berinteraksi dengan komputer lain tanpa komputer Server dihidupkan. 

Jika komputer server di matikan, maka koneksi antar komputer akan terputus. 

 

Gambar 9. Topologi Star 

Sumber: Khasanah, (2016) 
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Kelebihan: 

1) Mudah mendeteksi kesalahan jaringan karena kontrol jaringan terpusat. 

2) Fleksibel dalam memasang jaringan baru, tanpa harus mempengaruhi jaringan 

lain. 

3) Jika salah satu kabel koneksi hilang, maka hanya klien itu yang terputus tanpa 

mengganggu koneksi klien lainnya. 

Kekurangan: 

1) Boros dalam penggunaan kabel jaringan jika jaringan yang ingin dibuat semakin 

besar dan luas. 

2) Kontrol yang terputus adalah hub / switch, sehingga memerlukan penanganan 

khusus. 

b) Topologi Ring 

Pada topologi jaringan ini, semua komputer yang terhubung dari satu komputer ke 

komputer lainnya mengelilingi membentuk lingkaran (Ring). Pada topologi ini, bisa 

meletakkan komputer server dimanapun sesuai keinginan. Dalam sistem jaringan ini, jika 

salah satu komputer terputus, sambungan topologi ini tidak akan terjadi di semua komputer 

yang ada di sambungan topologi ini. Ini bisa diakali dengan memasang perangkat 

Multistation Accses Unit (MAU). MAU adalah perangkat yang berfungsi untuk menutup 

koneksi jaringan saat terputus, secara otomatis. 

 

Gambar 10. Topologi Ring 

Sumber: Khasanah, (2016) 
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Kelebihan: 

1) Hemat kabel. 

2) Dapat mengisolasi kesalahan dari suatu client. 

Kekurangan: 

1) Sangat peka terhadap kesalahan sekecil apapun itu. 

2) Sukar untuk mengembangkan jaringan sehingga jaringan itu terlihat agak kaku. 

3) Biaya pemasangan sangat besar. 

c) Topologi Bus 

Dalam topologi jaringan jenis ini, setiap server dan klien terhubung ke kabel yang 

disebut bus. Kabel untuk menghubungkan jaringan ini menggunakan kabel koaksial. Setiap 

server dan klien terhubung ke bus menggunakan konektor T.  Pada kedua ujung kabel 

tersebut kita harus memberikan terminator berupa resistor yang mempunyai resistansi 

khusus sebesar 50 Ohm yang merupakan konektor. Jika resistansinya lebih besar atau 

kurang dari 50 Ohm maka server tidak akan dapat bekerja secara maksimal dalam 

melayani jaringan ini, sehingga akses client menurun. 

 

Gambar 11. Topologi Bus 

Sumber: Khasanah, (2016) Kelebihan: 

1) Menggunakan kabel terlihat sedikit lebih sederhana. 

2) Pengembangan jaringan yang mudah. Kekurangan: 

1) Membutuhkan repeater untuk pengembangan jaringan lebih lanjut. 

2) Jaringan akan terputus jika salah satu koneksi terputus. 
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3) Jika ada gangguan yang serius, jaringan tidak dapat digunakan dan lalu lintas 

akan menjadi padat karena transfer data yang lambat karena tidak adanya pengontrol klien. 

4) Deteksi kesalahan sangat kecil, sehingga pada saat terjadi gangguan sulit untuk 

mendeteksi kesalahan yang terjadi. 

d) Topologi Pohon / Pohon (Hibrida) 

Topologi jaringan ini disebut juga topologi hybrid karena beberapa jaringan yang 

terbentuk dari bintang-bintang terhubung dengan topologi bus yang berperan sebagai 

tulang punggung. Topologi ini digunakan untuk menghubungkan antar pusat dengan 

beberapa hierarki jaringan yang berbeda. Oleh karena itu, jaringan yang menggunakan 

topologi ini disebut dengan topologi jaringan bertingkat. 

 

Gambar 12. Topologi tree 

Sumber: Khasanah, (2016) Kelebihan: 

1) Mudah berkembang menjadi jaringan yang luas. 

2) Mudah untuk mendeteksi kerusakan atau kesalahan. 

3) Manajemen data yang baik. Kekurangan: 

1) Kinerja lambat. 

2) Hub berperan penting. 

3) Biayanya banyak karena menggunakan banyak kabel dan hub. 

4) Jika komputer yang berada di level tinggi mengalami masalah, maka komputer 

yang ada di bagian bawah juga mengalami masalah. 

d) Topologi Mesh/Jala 
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Topologi mesh adalah jenis pengaturan tata letak jaringan komputer di mana setiap 

komputer dan perangkat di jaringan berhubungan langsung satu sama lain. Oleh karena itu, 

dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat langsung berkomunikasi dengan perangkat 

tujuan dan memungkinkan distribusi transmisi yang maksimal. bahkan jika salah satu link 

transmisi sedang down.  Koneksi antara perangkat dan node dilakukan melalui hop. 

Beberapa perangkat dan node terhubung melalui satu lompatan dan beberapa terhubung 

dengan lebih dari satu lompatan ke perangkat lain. Ketika data ditransmisikan dalam 

jaringan mesh, jaringan secara otomatis dikonfigurasi untuk mengambil rute terpendek 

untuk mencapai tujuannya. 

 

 
Gambar 13. Topologi Mesh/Jala Sumber: Khasanah, (2016) 

Kelebihan: 

1) Keamanan yang bisa dikatakan baik 

2) Bandwidth cukup lebar 

3) Tidak perlu khawatir tentang tabrakan data 

4) Transmisi dan pemrosesan data cukup cepat Kekurangan: 

1) Biaya pemasangan besar 

2) Biaya yang cukup mahal karena menggunakan banyak kabel dan port 

3) Pemasangan dan konfigurasi yang rumit dan sulitt 

e) Topologi Liner 



 

14 

 

 

 

 

Topologi linier bisa juga disebut dengan topologi bus yang bersifat sekuensial. Kabel 

utama dihubungkan ke setiap komputer dengan konektor T, kemudian terminator dipasang 

di ujungnya. 

Gambar 14. Topologi Linear 

Sumber: Khasanah, (2016) Kelebihan: 

1) Mudah dikembangkan 

2) Hanya beberapa kabel yang digunakan 

3) Tidak ada kendali pusat 

4) Tata letak kabel cukup sederhana 

5) Terminator dapat dikurangi atau ditambahkan tanpa mengganggu lalu lintas data. 

Kekurangan 

1) Sangat sulit untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi 

2) Lalu lintas data dapat dikatakan padat 

3) keamanan dan privasi kurang karena ada pihak ketiga yang dilalui 

4) Kecepatan lalu lintas data sesuai dengan jumlah workstation, jika banyak maka 

kecepatan akan berkurang 

f) Topologi Hybrid 

Topologi hybrid merupakan gabungan dari 2 atau lebih jenis topologi lainnya. 

Topologi hybrid memiliki semua ciri dan sifat dari jenis topologi yang ada di dalamnya. 

Pembuatan topologi hybrid ini bertujuan untuk memaksimalkan keunggulan masing-

masing jenis topologi dasar yang ada di dalamnya. 
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Gambar 15. Topologi Hybrid 

Sumber: Khasanah, (2016) Kelebihan: 

1. Kelemahan dari masing-masing topologi dasar dapat diatasi 

2. Bisa diterapkan di lingkungan jaringan yang berbeda, karena fleksibel dalam 

perancangannya 

3. Kecepatan topologi konsisten dan stabil 

4. ketika jaringan satu ada kerusajkan maka tidak mengganggu jaringan yang 

lainnya 

5. Cocok dengan jaringan yang berskala besar Kekurangan: 

1. Biayanya mahal karena merupakan gabungan dari topologi yang lainnya 

2. proses pemasangan dan pengaturan cukup terbilang rumit 

3. Manajemen jaringannya sulit 

4. Harus tersedia ruangan yang luas karena penggunaan kabel yang banyak 

5. Boros dalam penggunaan kabel karena di setiap jaringan terdapat kabel 

 
7. Jenis-Jenis Topologi Jaringan Wireless 

Topologi pada jaringan wireless dan LAN sangat berbeda, walaupun pada dasarnya 

memiliki kesamaan dalam hal menghubungkan komputer yang satu dengan yang lain, 

karena menggunakan media transmisi membuat jenis toopologi yang berbeda antara LAN 

dan wireless. 

Ada bermacam-macam jenis topologi yang banyak di gunakan untuk jaringan 

Wireles, sebagai berikut: 



 

16 

 

 

 

 

a) Independent Basic Service Set (IBBS) 

Nama lain dari AdHoc dan lebih dikenal dengan Independent Basic Service Set 

(STBP). Keberadaan jaringan AdHoc ini terbentuk jika Client dan lainnya terhubung 

dengan Wireless LAN Card di perangkatnya dan terhubung satu sama lain secara langsung. 

Jenis jaringan ini tidak membutuhkan perantara seperti Wireless Router atau Accses Point. 

 

Gambar 16. Topologi WLAN model IBSS Sumber: Niko, (2015) 

b) Basic Service Set (BSS) 

 
Gambar 17. Topologi WLAN model BSS Sumber: Niko, (2015) 

Basic Service Set atau BSS adalah jaringan wireless dimana hanya terdapat satu 

access point yang berfungsi sebagai pusat dari jaringan wireless tersebut. 

c) Extended Service Set (ESS) 
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Gambar 18. Topologi WLAN model ESS Sumber: Niko, (2015) 

Extended Service Set (ESS) adalah jaringan yang dibentuk dari dua atau lebih BSS 

dengan Access Point. Dalam hal ini, BSS didistribusikan melalui sistem jaringan, yang 

biasanya berupa jaringan LAN. Jaringan LAN ini terhubung ke Access Point di setiap BSS. 

IEEE 802.11 tidak membatasi jenis jaringan yang terhubung ke BSS melalui Access Point. 

Satu stasiun ke stasiun lain dalam BSS dapat berkomunikasi baik melalui Titik Akses 

atau tanpa Titik Akses. Sedangkan dua stasiun yang berada di dua BSS yang berbeda akan 

melakukan komunikasi setelah melalui dua Access Point. Arsitektur ini mirip dengan 

sistem komunikasi seluler, di mana setiap BSS bertindak seperti sel dan setiap Titik Akses 

bertindak seperti stasiun radio pangkalan. 

8. Protokol-Protokol Jaringan 

Protokol adalah suatu aturan yang mendefinisikan fungsi-fungsi yang terdapat dalam 

suatu jaringan komputer, seperti pengiriman pesan, pengiriman data, pengiriman informasi 

dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh pihak pengirim dan penerima agar komunikasi 

dapat berlangsung dengan baik dan benar meskipun dalam sistem. ada di jaringan. berbeda. 

Fungsi protokol secara umum adalah sebagai penghubung dalam komunikasi data 

atau informasi, sehingga proses pertukaran data atau informasi dapat berjalan dengan baik 

dan benar. Berikut macam-macam protokol jaringan: 
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a. Protocol Ethernet 

Yaitu protokol yang sering digunakan saat ini, metode akses yang digunakan oleh 

Ethernet disebut CSMA / CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection). 

Merupakan sistem dimana setiap komputer menunggu instruksi melalui kabel sebelum 

mengirimkan data atau informasi melalui jaringan, jika jaringan tidak sibuk, maka 

komputer akan menyampaikan informasi atau data tersebut, tetapi jika node lain telah 

menyampaikan pesan melalui kabel, maka komputer akan menunggu dan akan mencoba 

lagi setelah rute memungkinkan. 

b. TCP/IP 

TCP / IP atau singkatan dari Transmission Control Protocol / Internet Protokol, 

adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses 

pertukaran data atau informasi dari satu komputer ke komputer lainnya di jaringan internet. 

Jenis protokol ini tidak dapat berdiri sendiri, karena protokol ini adalah rangkaian protokol. 

Protokol ini juga merupakan jenis protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data 

tersebut diimplementasikan dalam bentuk software pada sistem operasi. 

c. UDP 

Yaitu kependekan dari User Datagram Protocol, merupakan protokol lapisan 

transport TCP / IP yang dapat mendukung komunikasi yang tidak dapat diandalkan, tanpa 

adanya koneksi (connectionless) antar host pada suatu jaringan menggunakan TCP / IP. 

d. RTP 

Yaitu kependekan dari Real Time Protocol, RTP dirancang untuk menyediakan 

fungsi transportasi jaringan ujung ke ujung untuk aplikasi yang mengirimkan data secara 

real time, seperti data audio dan video, melalui layanan jaringan multicast atau layanan 

unicast. 

e. FTP 

Yaitu kependekan dari File Transfer Protocol, jenis protokol ini sering digunakan 

untuk mengupload dan mendownload file, pengamanannya berdasarkan username dan 

password, namun terkadang login anonim juga sering diperbolehkan. 
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f. HTTP 

Yaitu kependekan dari Hypertext Transfer Protocol, protokol ini sering digunakan 

untuk mentransfer halaman web, sebelumnya banyak orang menggunakan protokol 

Gopher. Akan tetapi, Gopher hanya mendukung teks, sehingga protokol HTTP telah 

berkembang dari waktu ke waktu dan digunakan oleh banyak orang. 

g. DHCP 

Yang merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, jika Anda 

mendapatkan koneksi Kabel menggunakan DHCP, Anda akan mendapatkan IP dari ISP 

Anda. Jadi, protokol ini berfungsi untuk menyediakan Internet Protocol (IP) secara 

otomatis. 

h. DNS 

DNS, yang merupakan singkatan dari Domain Name System, adalah sistem database 

terdistribusi yang digunakan dalam resolusi nama di jaringan menggunakan TCP / IP. DNS 

juga dapat digunakan dalam aplikasi yang terhubung ke jaringan Internet, misalnya, seperti 

browser web atau email, di mana DNS dapat membantu memetakan nama host komputer 

ke alamat IP. 

d. ICMP 

ICMP (Internet Control Message Protocol), protokol ICMP ini memiliki tujuan yang 

berbeda dari TCP dan UDP karena ICMP tidak digunakan secara langsung oleh aplikasi 

jaringan pengguna. 

e. IMAP 

IMAP (Message Access Protocol), adalah protokol standar untuk mengakses atau 

mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna untuk memilih pesan email 

yang akan diambilnya, membuat folder di Server, mencari pesan dari email tertentu, dan 

menghapus pesan email yang ada. 

f. HTTPS 

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure), adalah versi aman dari HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol), protokol komunikasi yang diturunkan dari WWW (World 

Wide Web). Protokol ini diciptakan oleh "Netscape Communications Corporation" untuk 

menyediakan otentikasi serta komunikasi terenkripsi dan digunakan dalam perdagangan 

listrik. 
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g. SSH 

Yaitu singkatan dari "Sucure Shell", adalah protokol jaringan yang memungkinkan 

pertukaran data secara aman antara 2 komputer. Protokol ini dapat digunakan untuk 

mengontrol komputer dari jarak jauh, mengirim file, membuat terowongan terenkripsi, dan 

sebagainya. Protokol ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan protokol 

sejenis seperti FTP, Telnet, Danrsh, karena SSH memiliki sistem Authentication, 

Authorization dan Extraction sendiri. Dengan begitu keamanan sesi komunikasi melalui 

pendampingan SSH bisa lebih terjamin. 

h. SSL 

SSL atau singkatan dari Secure Socket Layer, adalah protokol keamanan data yang 

digunakan untuk menjaga pengiriman data di web server dan juga untuk pengguna situs 

web. Jenis SSL yang paling aman terlihat dari tingkat keamanan SSL yang terletak pada 

kekuatan enkripsi yang didukungnya (seperti 256 bit). 

9. Perangkat Jaringan Komputer 

Perangkat jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari komputer yang 

dirancang untuk berbagi sumber daya (printer, CPU), berkomunikasi (email, pesan instan), 

dan dapat mengakses informasi (browser web). dimana kita bisa mendapatkan semua 

informasi yang kita butuhkan jika terkoneksi melalui internet. 

10. LAN Card/Kartu Jaringan 

Gambar 19.  LAN Card 

Sumber : Jaya, (2015) 

Kartu jaringan disebut juga LAN Card / Local area network card, yang  dapat 

dikatakan sebagai jembatan utama sebagai penghubung antara komputer server dengan 

klien, tanpa kartu jaringan ini komputer tidak akan dapat saling berkomunikasi. 
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11. Switch HUB 

 

 

Gambar 20.  Switch HUB 

Sumber : Jaya, (2015) 

Switch hub yang juga dikenal dengan HUB berfungsi sebagai pembagi sinyal data ke 

banyak client, misalnya jika kita ingin berbagi koneksi dengan 10 client maka kita 

membutuhkan hub dengan 10 port dimana IP dan DNS bisa dijadikan satu. 

12. Kabel Jaringan dan Konektor 
 

Gambar 21. Kabel Jaringan Jenis UTP dan STP Sumber : Jaya, (2015) 

Kabel ini menghubungkan dari komputer server ke komputer klien yang terus 

melewati kartu jaringan sehingga komunikasi antara server dan klien dapat berfungsi 

dengan baik. 

Adapaun jenis kabel LAN ini bisa dibagi menjadibeberapa bagian yaitu: 

a) Kabel Coaxial 

b) Kabel UTP 

c) Kabel STP 

d) Kabel FO / Fiber Optik 
 

Gambar 22. Konektor beserta dengan Socket Sumber : Jaya, (2015) 
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Sedangkan konektor berfungsi untuk menghubungkan satu rangkaian elektronik ke 

rangkaian elektronik lainnya atau untuk menghubungkan suatu perangkat ke perangkat 

lain. 

13. Repeater 
 

Gambar 23. Repeater 

Sumber : Jaya, (2015) 

Dalam dunia jaringan, jarak yang dapat terkoneksi dengan baik dari satu komputer ke 

komputer lainnya hanya sekitar 100 meter, oleh karena itu  diperlukan repeater yang 

berfungsi sebagai remote network reprocessor utuk mengubah alamat ip dan sebagainya. 

14. Router/Bridge 

Gambar 24. Router/Brige 

Sumber : Jaya, (2015) 

Router ini membagi jaringan agar tidak bercampur dengan jaringan lain, sehingga 

sifatnya hanya sebagai switch jaringan agar komunikasi data dapat berjalan dengan lancar, 

misalnya router modem menjadi media pemanggil data ke server untuk digunakan oleh 

klien. 

15. Mikrotik 
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Menurut Hariadi, Bagye dan Zaen, (2019:72) Mikrotik adalah sistem  operasi dan 

perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengubah komputer menjadi router jaringan 

yang andal, termasuk berbagai fitur yang dibuat untuk jaringan ip dan jaringan nirkabel.. 

Menurut Madcoms (2015:). Mikrotik adalah sistem operasi independen berbasis 

Linux, khusus untuk komputer yang berfungsi sebagai router. Mikrotik sangat baik untuk 

komputer seperti merancang dan membangun sistem jaringan kecil hingga kompleks. 

Menurut Amarudin dan Ulum (2018:3), Mikrotik merupakan perangkat jaringan 

komputer yang berupa hardware maupun software yang dapat berfungsi sebagai router, 

sebagai filtering, switching atau alat lainnya. 

Maka dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Mikrotik merupakan sebuah 

sistem yang digunakan untuk membangun jaringan berskala kecil hingga kompleks dan 

untuk mengubah komputer menjadi router jaringan yang handal. 

16. Winbox 

Winbox adalah utilitas yang digunakan untuk melakukan remote ke server proxy 

dalam mode GUI (Graphical User Interface). Dengan menggunakan Winbox, pengguna 

melakukan pengaturan dengan mengklik tanpa script (Haryadi, Bagye dan Zaen, 

(2019:72). 

Winbox adalah utilitas yang digunakan untuk melakukan remot ke server proxy kami 

dalam mode GUI. Jika untuk mengkonfigurasi Mikrotik dalam mode teks melalui PC itu 

sendiri, maka untuk mode GUI menggunakan Winbox, di konfigurasi Mikrotik melalui 

komputer klien. (Akbar, 2018:5). 

Menurut Rhiel (2016:8) Winbox merupakan aplikasi kecil yang dapat digunakan 

untuk melakukan administrasi pada Mikrotik RouterOS dengan cepat dan dengan tampilan 

GUI. Winbox dapat digunakan di Linux, MacOS dan Windows. Selain menggunakan 

winbox untuk administrasi, Anda juga dapat menggunakan Webbox, sistem administrasi 

Mikrotik RouterOS berbasis web. 

Jdi, dari beberapa teori di atas, dapat disangkal bahwa Winbox merupakan software 

yang digunakan untuk membantu memaksimalkan kinerja proxy seperti jaringan jarak 

jauh, administrasi cepat dan lain sebagainya. 
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17. Firewall 

Secara sederhana firewall adalah suatu sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi 

untuk melindungi komputer dari berbagai jenis serangan dari luar komputer. Firewall memantau 

dan mengontrol semua lalu lintas jaringan masuk dan keluar yang Anda lakukan berdasarkan 

aturan keamanan yang telah ditetapkan. Secara umum,  firewall komputer adalah program 

perangkat lunak yang mencegah akses tidak sah ke atau dari jaringan pribadi. 

18. OSI Layer 

Setiawan (2017:3) menyatakan bahwa model Open Systems Interconnection (OSI) 

dikembangkan oleh International Standards Organization sebagai model untuk merancang 

komunikasi komputer dan sebagai kerangka dasar untuk mengembangkan protokol lain. 

Open System Interconnection (OSI) terdiri dari tujuh lapis, dan standar OSI telah diterima 

di industri komunikasi yang digunakan untuk mengatur karakteristik dan prosedur 

peralatan komunikasi. 

Ketuju layer tersebut adalah Sebuah. Fisik 

a. Aplikasi 

Menyediakan akses ke lingkungan Open System Interconnection (OSI) untuk 

pengguna dan hanya menyediakan layanan distribusi informasi. 

 
b. Presentasi 

Menyediakan kebutuhan proses aplikasi dan menyediakan layanan 

keamanan data dan proses penyimpanan file. 

c. Sidang 

Menyediakan struktur kontrol untuk hubungan antar aplikasi. Membangun, 

mengatur, dan mengakhiri koneksi antara hubungan aplikasi. 

d. Mengangkut 

Memberikan kejelasan transper data ujung ke ujung yang tepercaya, memberikan 

kontrol aliran pemulihan kesalahan ujung ke ujung. 

e. Jaringan 

Penyediaan sarana transportasi agar data dapat mencapai tujuannya. Untuk alasan ini, 

proses koneksi dilakukan dan juga proses kontrol jaringan dilakukan. 

f. Hubungan data 
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Memberikan kepercayaan untuk mengirimkan informasi melalui jaringan fisik. Kirim 

blok data dengan keseragaman, kontrol kesalahan, dan kontrol aliran. 

Gambar 25. Bagian Layer Pada OSI Sumber: Setiawan, (2017) 

 

 Hasil Penilitian yang relevan 

Peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. 

Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu: 

1. Penelitian dilakukan Mardiyana, (2016:1). “Keamanan Jaringan Dengan Firewall 

Filter Berbasis Mikrotik Pada Laboratorium Komputer STIKOM Bali”. Dalam penelitian 

ini dilakukan analisis laboratorium komputer yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran 

mandiri, karena setiap komputer yang ada terhubung dengan internet sehingga penggunaan 

komputer tidak dapat dimonitor secara detail, bisa jadi komputer tersebut digunakan untuk 

hal-hal yang tidak semestinya. Hasil penelitian diharapkan dapat Memenuhi kebutuhan 

sistem khususnya dalam mengimplementasikan konsep firewall untuk bantuan trafik paket 

data bagi pengguna komputer dengan memanfaatkan firewall filter berbasis MikroTik. 

2. Muhammad dan Hasan (2016:2). "Analisa Dan Pengembangan Jaringan  Wireless 

Berbasis Mikrotik Router Os V.5.20 Di Sekolah Dasar Negeri 24 Palu". Pada penelitian ini 

menganalisis SDN 24 Palu yang memiliki jaringan hotspot dari provider Telkom Speedy 

dengan kapasitas bandwidth 512 kbps yang semakin lama menjadi lambat. Hasil penelitian 

tersebut Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa pengembangan jaringan 

Wireless dengan menggunakan Mikrotik Router OS v.5.20 dengan memanfaatkan Personal 
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Untuk itu perlu adanya sistem untuk memperbaiki kinerja 

jaringan dan meningkatkan keamanan yang ada pada SMA 

Negeri 5 Luwu Utara 

Dari penelitian tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

kepuasaan pengguna layanan jaringan terutama dalam proses 

belajar mengajar agar lebih efisisien dan tidak lambat lagi. 

 

 

 

Computer (PC) sebagai router untuk mengolah dan mengkonfigurasi manajemen 

bandwidth, web filtering, dan manajemen pengguna dapat mengamankan dan 

mengoptimalkan penggunaan jaringan Nirkabel di SDN 24 Palu. 

3. Rumalutur (2014:48). “Analisis Keamanan Jaringan Wireles LAN (WLAN) pada 

PT. PLN (Persero) wilayah P2B Area Sorong”. Pada penelitian ini menganalisis 

Infrastruktur Protokol Keamanan Wireles LAN dengan menggunakan Wireless Protected 

Access(WPA), Web Proxy dan Virtual Private Network(VPN). Hasil penelitian analisis 

kualitas layanan jaringan internet. Penelitian ini mengacu pada pentingnya kualitas 

kapabilitas keamanan jaringan pada protokol WPA, Web Proxy dan VPN. Dari hasil 

penelitian dapat diketahui bahwa kinerja keamanan jaringan serta perubahan-perubahan 

yang dilakukan agar kinerja jaringan dapat lebih handal telah menghasilkan dokumen yang 

lengkap mengenai sistem jaringan komputer di PT. PLN (Persero) P2B Area Sorong. 

 Kerangka Pikir 

Untuk memperjelas permasalahan penelitian yang dilakukan, maka berikut akan 

ditunjukkan kerangka pikir seperti pada gambar berikut: 

 
 
 

 
 

Gambar 26.  Kerangka Pikir 

Ketidak stabilan koneksi internet sehingga menyebabkan 

jaringan lambat dan keamanan yang belum ada menyebabkan 

proses belajar mengajar menjadi kurang lancar. 

SMA Negeri 5 Luwu Utara adalah salah satu Sekolah 

Menengah Atas yang beralamat di Desa Salulimbong 

kec.sabbang kab. luwu utara. 


