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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Internet merupakan teknologi tua yang menghubungkan komputer diseluruh 

dunia agar dapat terkoneksi satu sama lainnya dan saling berbagi sumber daya. 

Meskipun teknologi internet sudah sangat tua, namun masih terus dikembangkan 

agar dapat memenuhi tuntutan teknologi yang ada saat ini. Teknologi internet 

adalah jaringan kabel tembaga yang hingga saat ini masih digunakan dan 

dikembangkan agar dapat terus digunakan dalam memenuhi kebutuhan koneksi 

internet data jarak jauh. Seperti yang diketahui saat ini, jaringan komputer 

menjadi salah satu bidang yang mendukung perkembangan teknologi. Tidak bisa 

dipungkiri, peran serta jaringan komputer dalam pengembangan teknologi di 

dunia sangatlah berdampak besar. Tampa adanya jaringan komputer, mungkin 

dunia akan kesulitan dalam mengakses informasi, data, bahkan untuk 

berkomunikasi. Jaringan komputer saat ini sangat dibutuhkan untuk 

menghubungkan berbagai instansi pemerintahan, kampus, perusahaan dan 

sekolah untuk memperoleh informasi dan data-data dari sekolah lainnya 

SMP Negeri 4 Palopo adalah salah satu sekolah yang telah menerapkan 

atau menggunakan teknologi jaringan komputer untuk mengakses internet. 

Meskipun internet memberikan manfaat besar dalam penggunaannya, namun 

internet juga dapat memiliki imbas negatif jika tidak digunakan dengan baik. 

Adapun  permasalahan yang dihadapi di SMP Negeri 4 Palopo adalah pencurian 

data, ataupun penggunaan jaringan internet yang digunakan untuk kepentingan 

tertentu seperti membuka gambar dan video yang tidak penting sehingga 

memakan banyak kapasitas bandwidth jaringan internet. Masalah klasik lainnya 

ialah akses masuk ke dalam jaringan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, 

untuk melakukan hal-hal negatif seperti mencuri data, atau sekedar ingin merusak 

sistem yang ada di dalam. Hal sederhana yang sering dilakukan ialah deface, 

yaitu mengubah tampilan halaman utama website. Tanpa adanya dukungan 

jaringan yang aman, maka sistem yang ada di dalam jaringan tersebut tidak akan 

bisa bertahan melawan serangan dari luar. 
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Begitupun dengan keamanan di dalam jaringan, tidak hanya serangan dari 

luar saja namun serangan dari dalam jaringan juga harus dipikirkan oleh seorang 

pakar keamanan jaringan. Tidak berbeda dengan keamanan jaringan, optimalisasi 

jaringan juga wajib untuk diterapkan, sebab tanpa adanya jaringan yang optimal, 

maka efisiensi dari jaringan tersebut tidak akan bisa didapatkan.  

Optimalisasi jaringan yang ingin penulis terapkan ialah metode PCQ atau 

Per Connection Queue. Pada metode ini, bandwidth untuk setiap pengguna yang 

mengakses internet akan dibagi rata berdasarkan jumlah koneksinya. Sehingga 

meskipun ia melakukan banyak koneksi, bandwidth yang ia dapatkan tidak akan 

berubah. Namun, semakin banyak pengguna yang terkoneksi dengan internet, 

maka jatah bandwidth yang didapatkan oleh setiap pengguna akan semakin 

berkurang, tergantung berapa jumlah alokasi bandwidth yang tersedia untuk 

jaringan yang mereka gunakan.  

Keamanan jaringan yang digunakan ialah dengan menerapkan fungsi NAT 

(Netword Address Translation) dan Firewall, dengan adanya fungsi NAT maka 

jaringan lokal tidak dapat terbaca oleh jaringan luar dan firewall akan membantu 

dalam menyaring akses keluar dan ke dalam jaringan. 

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka penulis memberikan solusi 

pemecahan masalah yang dapat ditempuh yaitu dengan menambahkan perangkat 

manajemen koneksi internet berupa router yang akan mengelola bandwidth 

dalam keamanan jaringan yang digunakan dengan menggunakan perangkat 

router, maka koneksi internet di dalam sekolah dapat dimaksimalkan untuk 

keperluan yang lebih berguna. 

Berdasarkan penerapan di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian 

yaitu “Pengembangan Keamanan Jaringan dan Optimalisasi Kecepatan Jaringan 

pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Palopo”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

rumusan masalah yang dikaji ialah: 

1. Bagaimanakah cara menggunakan dan mengoptimalkan jaringan yang ada 

pada SMP Negeri 4 Palopo? 
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2. Seberapa optimal teknik PCQ dalam memberikan optimalisasi jaringan 

yang telah ada? 

3. Seberapa jauh keamanan yang didapatkan dari teknik NAT dan Firewall  

yang dimiliki perangkat mikrotik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan optimalisasi jaringan internet 

yang digunakan oleh para pengguna jaringan pada SMP Negeri 4 Palopo agar 

lebih efisien dan dapat digunakan dengan baik. Begitupun dengan keamanan 

perangkat komputer dan server yang ada di dalam jaringan lokal dapat lebih 

terjamin. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Mengaplikasikan ilmu yang selama ini diperoleh pada perkuliahan. 

b. Dapat meneliti dan menerapkan ilmu khususnya dalam bidang jaringan. 

2. Bagi Akademik 

Sebagai  bahan referensi bagi civitas akademik khususnya pada Fakultas 

Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo dalam melakukan 

penelitian dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi 

khususnya dalam perancangan sebuah aplikasi. 

3. Bagi Instansi 

Membantu dalam memberikan solusi penanganan bandwidth yang telah 

efisien dan menjaga agar keamanan jaringan yang digunakan dapat lebih 

diandalkan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori memuat topik-topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

Teori yang memegang peranan penting dalam melakukan penelitian. Dengan 

mempelajari teori, peneliti dapat mengidentifikasi arah penelitian. Masalah 

penelitian berarti peneliti menggunakan literatur untuk menunjukkan pentingnya 

masalah penelitian yang akan diteliti. 

1. Konsep Dasar Optimalisasi 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kemdikbud, 1995:628) 

Optimasi berasal dari kata optimal yang artinya terbaik atau tertinggi, sehingga 

optimasi dapat diartikan sebagai proses untuk memperbaiki atau meninggikan 

sesuatu. Dalam penelitian ini dilakukan optimasi pada jaringan internet agar lebih 

efisien dalam pemanfaatannya. Dengan tersedianya jaringan internet yang lebih 

optimal bagi pengguna, proses pencarian informasi dan layanan masyarakat yang 

membutuhkan akses internet dapat ditingkatkan. 

Hal-hal yang perlu dioptimalkan dalam jaringan internet adalah 

ketersediaan topologi dan manajemen bandwidth (Kemdikbud, 1995: 631). Tidak 

hanya itu, optimalisasi jaringan juga dapat dilakukan dengan memberikan batasan 

waktu kepada pengguna setiap saat untuk mengakses internet. Hal ini tentu saja 

sangat berguna jika sewaktu-waktu pengguna dalam agensi harus menyelesaikan 

pekerjaan mereka yang tertunda. Tentunya hal tersebut tidak dapat dilakukan jika 

hanya dengan memanfaatkan sistem jaringan yang ada di dalam instansi tersebut, 

karena tidak ada perangkat router yang sangat penting.. 

2. Konsep Dasar NAT (Network Address Translation)dan Firewall 

a. NAT (Network Address Translation) 

Menurut Brenton dan Chris (2010) 4 Batasan alamat IPv.4 adalah masalah 

dengan jaringan atau internet. Untuk memaksimalkan alamat IP pengguna yang 

ditetapkan oleh Internet Service Provider (ISP), Network Address Translation 

atau NAT dapat digunakan. NAT memungkinkan jaringan yang menggunakan 

alamat lokal (pribadi), alamat yang tidak dapat terdapat dalam tabel perutean 

internet dan khusus untuk jaringan lokal / internet, untuk berkomunikasi ke 



5 
 

 
 

internet dengan meminjam alamat IP internet yang dialokasikan oleh ISP. Atau 

dapat digunakan untuk koneksi jaringan antar organisasi berbeda yang tidak ingin 

alamat jaringan diketahui oleh organisasi lain. 

b. Firewall  

Menurut Suarna (2007) Firewall adalah perangkat lunak atau perangkat 

keras yang memeriksa informasi yang berasal dari internet atau jaringan, dan 

kemudian memblokir atau mengizinkannya melewati komputer, tergantung pada 

pengaturan firewall, firewall dapat membantu mencegah peretas atau perangkat 

lunak mendapatkan akses ke komputer. melalui jaringan atau internet. Firewall 

juga dapat membantu menghentikan komputer dan mengirimkan perangkat lunak 

berbahaya ke komputer lain.  

3. Per Connection Queue (PCQ) 

Menurut herlambang (2008) PCQ adalah salah satu teknik berbagi 

bandwidth yang digunakan oleh perangkat router Mikrotik. Metode PCQ 

merupakan pengembangan dari metode antrian sederhana, pendistribusian 

bandwidth hanya diperjelas berdasarkan alamat IP, alamat jaringan, atau port, 

sehingga penggunaan metode ini tidak efisien, oleh karena itu Mikrotik 

mengembangkan metode lain seperti FIFO dan PCQ. 

  Dalam teknik FIFO, permintaan koneksi pertama akan dijalankan atau 

diproses terlebih dahulu. Artinya metode FIFO menggunakan teknik antrian 

terstruktur, jika satu komputer lain harus antri untuk mengirimkan banyak 

permintaan sekaligus, maka komputer yang lain harus antri hingga semua 

permintaan untuk komputer pertama selesai. Sedangkan pada metode PCQ 

request dibagi berdasarkan jumlah komputer yang terhubung, kemudian 

bandwidth akan dibagi rata menjadi 2, apabila ada 10 komputer yang terhubung 

maka bandwidth yang tersedia akan dibagi menjadi 10 (Angga, 2007). 

4. Konsep Dasar Jaringan Komputer  

Menurut Mentang dkk (2015:36) Jaringan komputer adalah sekumpulan 

komputer otonom yang saling berhubungan satu sama lain menggunakan 

protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi 

informasi, aplikasi dan perangkat keras. 



6 
 

 
 

Menurut Aditya (2013) pernyataan bahwa jaringan komputer merupakan 

penggabungan dari beberapa teknologi komputer dan komunikasi yang 

merupakan kumpulan komputer yang terpisah tetapi saling berhubungan dalam 

menjalankan tugasnya. 

Jaringan komputer adalah jaringan yang terdiri dari dua atau lebih 

komputer yang saling berhubungan satu sama lain dan berbagi informasi. 

5. Konsep Dasar Keamanan Jaringan 

MenurutIkhwan dan Elfitri(2014:119) Keamanan jaringan pada dasarnya 

mengontrol akses ke sumber daya jaringan. Akses jaringan dikendalikan sehingga 

dapat diakses oleh siapa saja yang berhak dan mencegah orang atau subjek yang 

tidak terdaftar untuk mengaksesnya. 

Menurut Priyambodo dan Heriadi (2005:4) Keamanan jaringan WiFi 

merupakan pancaran sinyal yang dipancarkan menggunakan frekuensi secara 

bebas sehingga dapat ditangkap oleh komputer lain dengan sesama pengguna 

WiFi. Untuk mencegah pengguna yang tidak sah memasuki jaringan, sistem 

keamanan ditambahkan, seperti WEP (Wired Equivalent Privacy), sehingga 

hanya pengguna yang berwenang yang dapat menggunakan sumber daya jaringan 

wifi. 

Menurut WahanaKomputer  (2010:9)  Keamanan jaringan Wi-Fi 

umumnya terdiri dari keamanan non-keamanan dan keamanan kunci berbagi. 

a. Sebuah. Tidak aman / terbuka; komputer yang memiliki wifi dapat menangkap 

transmisi dari wifi dan dapat langsung masuk ke jaringan. 

b. Bagikan kunci; Untuk bisa masuk ke jaringan wifi diperlukan kunci atau kata 

sandi, misalnya jaringan yang menggunakan WEP (Wired Equivalent 

Privacy). 

c. Sebuah. Beli jalur akses dengan fasilitas password untuk administrator 

sehingga pengguna dapat dengan mudah mengacaukan jaringan. 

d. Selain menggunakan WEP (Wired Equivalent Privacy), Anda dapat 

menambahkan WPA (Wifi Protected Access). 

e. Membatasi akses dengan mendaftarkan MAC address dan komputer client 

yang berhak mengakses jaringan. 
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Menurut Supriyanto (2006:39), Sistem wifi memiliki masalah keamanan 

yang secara khusus berhubungan dengan wifi. Beberapa hal yang mempengaruhi 

aspek keamanan sistem wifi antara lain: 

a. Sebuah Perangkat akses informasi yang menggunakan sistem nirkabel 

biasanya berukuran kecil sehingga dapat dengan mudah dicuri. Seperti 

notebook, hp, telapak tangan, dan sejenisnya sangat mudah untuk dicuri. 

Jika dicuri, informasi yang terkandung di dalamnya (atau kunci untuk 

mengakses informasi) dapat jatuh ke tangan orang yang tidak berwenang. 

b. Tapping pada jalur komunikasi (man-in-the-middle attack) dapat dilakukan 

dengan lebih mudah karena tidak perlu mencari jalur kabel untuk membuat 

koneksi. Sistem yang tidak menggunakan enkripsi dan pengamanan 

otentikasi, atau menggunakan enkripsi yang mudah diretas (cryptanalysis), 

akan mudah ditangkap. 

c. Perangkat nirkabel kecil membatasi kemampuan perangkat dalam hal CPU, 

RAM, kecepatan komunikasi, catu daya. Akibatnya sistem keamanan 

(misalnya enkripsi) yang digunakan harus memperhatikan batasan ini. Saat 

ini tidak mungkin untuk menggunakan sistem enkripsi canggih yang 

membutuhkan siklus CPU tinggi untuk memperlambat transfer data. 

d. Pengguna tidak dapat membuat sistem keamanan mereka sendiri (membuat 

enkripsi sendiri) dan hanya bergantung pada vendor (pembuat perangkat). 

Namun, perangkat seluler yang dapat diprogram pengguna mulai muncul. 

Demikian pula, saat ini notebook sudah menggunakan akses otentikasi 

aman dengan sistem biometrik 

e. Terdapat batasan jangkauan radio dan hasil interferensi pada ketersediaan 

f. layanan terbatas. Serangan DoS dapat dilakukan dengan menginjeksi traffic 

palsu. 

g. Saat ini fokus dari sistem wifi adalah mengirimkan data secepat mungkin. 

Adanya enkripsi akan memperlambat proses pengiriman data sehingga 

penggunaan enkripsi masih belum menjadi prioritas. Setelah kecepatan 

transmisi datanya memadai dan harga menjadi murah, barulah akan melihat 

perkembangan di sisi pengamanan dengan menggunakan enkripsi. 
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Permasalahan di atas Supriyanto (2006:43) mengemukakan bahwa ada 

beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mengamankan jaringan jaringan lain: 

a. Sebuah. Menyembunyikan SSID (Service Set Id) mereka. Jaringan wifi 

mereka dengan tujuan agar hanya mereka yang mengetahui SSID yang 

dapat terhubung ke jaringan mereka. Ini tidak benar, karena SSID tidak 

sepenuhnya tersembunyi. Pada waktu-waktu tertentu atau terutama ketika 

client akan melakukan koneksi (associate) atau ketika akan memutus 

(deauthentication) dari jaringan wireless, client akan tetap mengirimkan 

SSID dalam bentuk teks biasa (walaupun menggunakan enkripsi), sehingga 

jika berniat untuk tap itu, Anda dapat dengan mudah menemukannya. 

informasi. 

b. Menggunakan kunci WEP (Wired Equivalent Privacy) merupakan standar 

keamanan & enkripsi pertama yang digunakan pada nirkabel, WEP 

memiliki berbagai kelemahan, antara lain: 

c. Masalah kunci yang lemah, algoritma RC4 yang digunakan dapat 

diselesaikan 

d. WEP menggunakan kunci yang statis 

e. Masalah vektor inisialisasi WEP (IV) 

f. Masalah integritas pesan Cyclic Redundancy Check (CRC-32) 

g. WEP (Wired Equivalent Privacy) terdiri dari dua level, yaitu kunci 64-bit 

dan kunci 128-bit. Sebenarnya kunci rahasia pada kunci WEP 64 bit hanya 

40 bit, sedangkan 24 bit merupakan inisialisasi Vector (IV). Begitu juga 

dengan kunci WEP 128 bit, kunci rahasia terdiri dari 104 bit. 

h. Menggunakan kunci WPA-PSK atau WPA2-PSK adalah sebuah teknologi 

i. keamanan sementara dibuat untuk menggantikan kunci WEP. Ada dua tipe 

yaitu WPA personal (WPA-PSK) dan WPA-RADIUS. Saat ini yang bisa 

di-crack adalah WPA-PSK, yaitu metode serangan brute force offline. 

Brute force dengan mencoba-coba banyak kata dari kamus. Serangan ini 

akan berhasil jika kata sandi yang digunakan oleh wireless memang ada 

dalam kamus kata yang digunakan oleh peretas. Untuk mencegah serangan 

terhadap serangan nirkabel menggunakan WPA-PSK, gunakan frasa sandi 
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yang berbeda cukup panjang (satu kalimat). Tools yang sangat terkenal 

digunakan melakukan serangan ini adalah CoWPAtty dan aircrack. 

j. Memanfaatkan Fasilitas MAC Filteri.Hampir setiap wireless access point 

maupun router difasilitasi dengan keamanan MAC Filtering. Hal ini 

sebenarnya tidak banyak membantu dalam mengamankan komunikasi, 

karena MAC address sangat mudah dispoofing atau bahkan dirubah. 

Toolsifconfig pada OS Linux/Unix atau beragam tools spt network utilitis, 

regedit, smac,machange pada OS windows dengan mudah digunakan untuk 

spoofing atau mengganti MAC address. Masih sering ditemukan wifi di 

perkantoran dan bahkan ISP (yang biasanya digunakan oleh warnet-warnet) 

yang hanya menggunakan proteksi MAC Filtering. Dengan menggunakan 

aplikasi wardriving seperti kismet/kisMAC atau aircracktools, dapat 

diperoleh informasi MAC address tiap client yang sedang terhubung ke 

sebuah Access Point. Setelah mendapatkan informasi tersebut, dapat 

terhubung ke Access pointdengan  mengubah MAC sesuai dengan client 

tadi. Pada jaringan wireless, duplikasi MAC address tidak mengakibatkan 

konflik. Hanya membutuhkan IP yang berbeda dengan client yang tadi. 

k. Captive Portal.infrastruktur Captive Portal awalnya di desain untuk 

keperluan komunitas yang memungkinkan semua orang dapat terhubung 

(open network). Captive portal sebenarnya merupakan mesin router atau 

gateway yang memproteksi atau tidak mengizinkan adanya trafik hingga 

user melakukan registrasi/otentikasi. Berikut cara kerja captive portal: 

1) pengguna dengan wireless client diizinkan untuk terhubung wireless untuk 

mendapatkan IP address (DHCP). 

2) Block semua trafik kecuali yang menuju ke captive portal 

(Registrasi/Otentikasi berbasis web) yang terletak pada jaringan kabel. 

3) Redirect atau belokkan semua trafik web ke captive portal. 

4) Setelah user melakukan registrasi atau login, izinkan akses ke jaringan 

(internet) 

Permasalahan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Memakai enkripsi.Enkripsi adalah ukuran keamanan yang pertama, tetapi 

banyak wireless access points (WAPs) tidak menggunakan enkripsi sebagai 
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default. Meskipun banyak WAP yang memiliki protokol Wired 

EquivalentPrivacy (WEP), mereka tidak diaktifkan secara default. WEP 

memang memiliki beberapa lubang dalam keamanannya, dan peretas 

berpengalaman pasti dapat membukanya, tetapi masih lebih baik daripada 

tidak ada enkripsi sama sekali. Pastikan untuk menyetel metode otentikasi 

WEP ke "kunci bersama" daripada "sistem terbuka". Untuk "sistem 

terbuka", ini tidak mengenkripsi data, tetapi hanya melakukan otentikasi 

klien. Ubah kunci WEP sesering mungkin, dan gunakan WEP 128-bit 

sebagai lawan dari yang 40-bit 

b. Gunakan enkripsi yang kuat karena kelemahan di WEP, disarankan untuk 

menggunakan Wi-Fi Protected Access (WPA) juga. Untuk menggunakan 

WPA, WAP harus mendukungnya. Sisi klien juga harus dapat mendukung 

WPA. 

c. Ubah Kata Sandi Administrator Default. Sebagian besar produsen 

menggunakan sandi administratif yang sama untuk semua produk WAP 

mereka. Hacker sudah mengetahui password defaultnya, yang nantinya bisa 

menggunakannya untuk mengubah setting di WAP. Hal pertama yang harus 

dilakukan dalam konfigurasi WAP adalah mengubah sandi default. 

Gunakan minimal 8 karakter, kombinasi huruf dan angka, dan jangan 

gunakan kata dalam kamus. 

d. Matikan SSID Broadcasting. Service Set Identifier (SSID) adalah nama 

jaringan nirkabel. Secara default, SSID WAP akan disiarkan. Ini akan 

memudahkan pengguna untuk menemukan jaringan, karena SSID akan 

muncul di daftar jaringan yang tersedia di klien nirkabel. Jika SSID 

dinonaktifkan, pengguna harus mengetahui SSID terlebih dahulu agar dapat 

terhubung ke jaringan. 

e. Matikan WAP jika tidak digunakan. Cara yang satu ini kelihatannya sangat 

sederhana, tetapi beberapa perusahaan atau individu melakukannya. Jika 

Anda memiliki pengguna yang hanya terkoneksi pada waktu tertentu, tidak 

ada alasan untuk menjalankan jaringan nirkabel sepanjang waktu dan 

menyediakan kesempatan bagi intruder untuk melaksanakan niat jahatnya. 

Access point dapat dimatikan pada saat tidak dipakai. 
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f. Ubah SSID default. Pabrik menyediakan SSID default. Tujuan mematikan 

siaran SSID adalah untuk mencegah orang lain mengetahui nama jaringan 

tersebut, namun jika masih menggunakan SSID default, tidak akan sulit 

menebak SSID jaringan tersebut. 

g. Gunakan MAC Filtering. Kebanyakan WAP (tentu saja bukan yang 

murahan) mengizinkan penggunaan filter kontrol akses media (MAC). Ini 

berarti Anda dapat membuat "daftar putih" komputer yang diizinkan untuk 

mengakses jaringan nirkabel, berdasarkan MAC atau alamat fisik pada 

setiap kartu jaringan komputer. Koneksi dari MAC yang tidak ada dalam 

daftar akan ditolak. Metode ini tidak selalu aman, karena masih 

memungkinkan bagi peretas untuk mengendus paket yang dikirim melalui 

jaringan nirkabel dan mendapatkan alamat MAC yang valid dari salah satu 

pengguna, dan kemudian menggunakannya untuk spoof. 

h. Mengisolasi Jaringan Nirkabel dari LAN Untuk melindungi jaringan 

internal berkabel dari ancaman yang datang dari jaringan nirkabel, perlu 

dibuat DMZ nirkabel atau parameter jaringan yang mengisolasi dari LAN. 

Ini berarti memasang firewall antara jaringan nirkabel dan LAN, dan untuk 

klien nirkabel yang memerlukan akses ke jaringan internal, ia harus terlebih 

dahulu melakukan otentikasi dengan server RAS atau menggunakan VPN. 

Ini memberikan lapisan perlindungan ekstra. 

i. saya. Kontrol Sinyal Nirkabel. 802.11b WAP memancarkan gelombang 

hingga kira-kira. 300 kaki. Namun jarak ini bisa ditambah dengan 

mengganti antena dengan yang lebih bagus. Dengan menggunakan antena 

high gain, Anda bisa mendapatkan jarak yang lebih jauh. Antena directional 

akan memancarkan sinyal ke arah tertentu, dan transmisinya tidak 

melingkar seperti halnya antena omnidirectional yang biasanya terdapat 

pada paket WAP standar. Selain itu, dengan memilih antena yang sesuai, 

Anda dapat mengontrol jarak dan arah sinyal untuk melindungi diri Anda 

dari penyusup. Selain itu, terdapat beberapa WAP yang kekuatan dan arah 

sinyal dapat diatur melalui konfigurasi WAP. 

j. Memancarkan gelombang padafrekuensiyang berbeda. Salah satu cara 

untuk bersembunyi dari hacker yang biasanya memakai teknologi 
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802.11b/g yang lebih populer adalah dengan memakai 802.11a. Karena 

802.11a bekerja padafrekuensi yang berbeda (yaitu di frekuensi5 GHz), 

NIC yang di desain untuk bekerja pada teknologi yang populer tidak akan 

dapat menangkap sinyal tersebut. 

6. Jenis-jenis Jaringan Komputer 

a. Local Area Network (LAN) 

LAN adalah jaringan komputer yang mencakup area lokal, seperti rumah, 

kantor, atau sekelompok gedung. LAN sekarang menggunakan lebih banyak 

teknologi berdasarkan sakelar Ethernet IEEE 802.3 atau dengan Wifi. 

Kebanyakan berjalan dengan kecepatan 10, 100 atau 1000 Mbps (Sopandi, dkk. 

2012). 

 

Gambar 1. Jaringan (Local Area Network) LAN 

(Sumber: Wira, 2016:126) 

b. Metropolitan Area Network (MAN) 

MAN biasanya mencakup area yang lebih besar dari LAN, misalnya antar 

gedung dalam suatu area (wilayah seperti provinsi atau negara bagian). Dalam hal 

ini jaringan menghubungkan beberapa jaringan dari beberapa kantor cabang 

sebuah bank di kota besar yang saling terhubung satu sama lain (Sopandi, dkk. 

2012). 
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Gambar 2. Jaringan (Metropolitan Area Network) MAN 

(Sumber: Wira dkk, 2016:124) 

c. Wide Area Network (WAN) 

 

 

 

 

Gambar 3. Jaringan (Wide Area Network) WAN 

(Sumber: Wira dkk, 2016:124) 

Wide Area Network (WAN) adalah jaringan yang biasanya menggunakan 

media wireless, fasilitas satelit atau kabel fiber optic, karena jangkauannya yang 

lebih luas, tidak hanya mencakup satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, 

tetapi juga mencakup wilayah negara lain. pihak berwajib. (Sopandi, dkk. 2012). 

d. Internet dan Intranet 

Internet yang merupakan gabungan dari LAN, MAN, dan WAN merupakan 

sistem global yang terhubung dengan komputer dan jaringan komputer di seluruh 

dunia (Aditya, 2013). Setiap komputer dan jaringan terhubung secara langsung 

maupun tidak langsung ke beberapa jalur utama yang disebut internet backbone 

dan dibedakan dari yang lain menggunakan alamat unik yang biasa disebut 

sebagai alamat protokol internet (IP) (Sopandi, dkk. 2012). 

Jika jaringan internet juga dapat diterapkan pada LAN yang memiliki 

server. Misalnya di perusahaan yang memiliki jaringan client-server. Jika aplikasi 

di internet seperti mail server diterapkan pada perusahaan, maka jaringan ini bisa 

disebut dengan internet. Klien dapat mengakses server seperti mengakses internet 

pada umumnya, klien juga dapat mengakses aplikasi lain di server perusahaan 

(internet). 
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7. Topologi Jaringan Komputer 

Menurut Ariyus dan Andi (2008:229-234) bagaimana menghubungkan 

komputer atau terminal dalam jaringan. Dilihat dari bentuk dan model hubungan 

antar komputer, jaringan komputer dapat mengambil bentuk sebagai berikut: 

a. Topologi star 

Topologi jaringan ini merupakan node (stasiun) komunikasi langsung 

dengan stasiun lain melalui suatu pusat (hub / switch). Data mengalir dari node ke 

node center dan diteruskan ke node tujuan (stasiun). Jika satu segmen kabel 

putus, jaringan lainnya tidak akan terputus (Sopandi, dkk. 2012). 

 

Gambar 4. Topologi star 

(Sumber: Hendry dkk, 2016:38) 

b. Topologi bus 

Topologi ini berupa satu kabel dengan kedua ujungnya tertutup, dimana di 

sepanjang kabel terdapat node. Sinyal di kabel dalam topologi ini dilewatkan 

dalam satu arah sehingga memungkinkan terjadinya tabrakan. 

 

Gambar 5. Topologi bus 

(Sumber: Wira dkk, 2015:124) 
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c. Topologi ring  

Topologi berupa lingkaran tertutup yang berisi banyak node. Sinyal 

mengalir dalam dua arah untuk mencegah tabrakan. Dengan demikian 

perpindahan data dapat terjadi dengan sangat cepat. 

 

Gambar 6. Topologi ring 

(Sumber: Wira dkk, 2015:126) 

d. Topologi mesh 

Topologi ini adalah hubungan antar pusat yang lengkap. Banyaknya 

saluran yang harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah 

pusat kurang dari 1 (n-1, n = jumlah pusat). Tingkat kompleksitas jaringan yang 

semakin meningkat ini selain menjadi kurang ekonomis dan juga relatif mahal 

untuk pengoperasiannya. 

Topologi mesh merupakan teknologi khusus yang tidak dapat dibuat 

dengan perkabelan, karena sistemnya yang kompleks. Namun dengan 

menggunakan teknologi wireless, topologi ini sangat memungkinkan untuk 

direalisasikan (karena sudah dapat dipastikan tidak akan ada kabel kawat). 

Biasanya untuk memperkuat transmisi data sinyal yang dikirim, di tengah 

(area) antar komputer yang kosong dipasang perangkat radio (air point) yang 

berfungsi sebagai repeater untuk memperkuat sinyal sekaligus mengatur arah 

komunikasi data yang terjadi. 

 

Gambar 7. Topologi mesh 

(Sumber: Melvin, 2005:44) 
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e. Topologi hybrid 

Topologi ini merupakan gabungan dari beberapa topologi gabungan dari 

beberapa teknologi yang ada, yang biasanya menggabungkan kinerja dari 

beberapa teknologi yang berbeda, baik sistem yang berbeda maupun media 

transmisi yang berbeda. 

8. Perangkat Jaringan 

a. Kartu Jaringan (NIC) 

Kartu jaringan atau Network Interface Card (NIC) adalah kartu yang 

berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke jaringan komputer (Aditya, 2013: 

51). Terdapat dua jenis NIC berdasarkan instalasinya di komputer, NIC 

terintegrasi (onboard) yang terintegrasi dengan motherboard komputer dan kartu 

ekspansi yang dipasang di slot ekspansi pada motherboard komputer atau koneksi 

USB. Ada beberapa jenis konektor pada NIC, namun yang masih digunakan 

hingga saat ini adalah NIC dengan konektor RJ-45 dengan kabel UTP. Setiap 

NIC memiliki alamat fisik atau alamat mac sendiri yang merupakan alamat unik 

dari setiap perangkat NIC di jaringan. 

 

Gambar 8.Kartu jaringan 

(Sumber : wira dkk, 2015) 

NIC yang tidak menggunakan kabel disebut wireless LAN card (WLAN) yang 

digunakan untuk menangkap sinyal dari perangkat Access Point (AP) yang 

menyediakan koneksi internet nirkabel di area lokasi (Herlambang, 2008). 

b. Hub /Switch 

Menurut Herlambang (2008) Hub dan Switch merupakan dua perangkat 

yang sama jika dilihat dari fungsi dan bentuknya, yang membedakan keduanya 

adalah metode berbagi kapasitas jaringan yang dikelola oleh keduanya. Hub akan 

membagi kapasitas transmisi jaringan secara merata, meskipun ada komputer atau 

perangkat yang tidak memerlukan alokasi yang benar. Berbeda dengan switch 
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yang akan membagi alokasi tiap perangkat jaringan yang terhubung berdasarkan 

aktivitasnya. Misal, jika terdapat jaringan dengan kapasitas transmisi 1Mbps dan 

jumlah pengguna 10 komputer, maka Hub akan mengalokasikan 0,1Mbps 

(100Kbps) untuk setiap komputer walaupun hanya satu komputer yang aktif di 

jaringan tersebut. Sedangkan switch akan membaginya berdasarkan beban 

jaringan masing-masing komputer, misalnya dari 10 komputer hanya satu yang 

aktif mengakses internet, maka komputer akan diberikan alokasi yang lebih besar 

dari yang lain, dan ketika semua komputer mengakses internet, sakelar akan 

membagi alokasi secara merata 

.  

Gambar 9.Switch pada ruang server 

(Sumber : Sugeng, 2005) 

Menurut Aditya (2011: 60) saklar digunakan untuk menghubungkan setiap 

perangkat dalam suatu jaringan. Jadi, tidak hanya berbagi koneksi jaringan, tetapi 

juga sebagai konsentrator yang menghubungkan semua perangkat jaringan seperti 

komputer, router, dan perangkat lainnya.. 

c. Access Point (AP) 

Menurut Aditya (2013: 81) AP adalah sebuah perangkat yang mirip dengan 

sakelar yang berfungsi sebagai titik akses untuk setiap perangkat dalam suatu 

jaringan. AP akan mengirimkan sinyal yang dapat ditangkap oleh perangkat 

komputer yang memiliki kartu WLAN. Setelah terhubung ke sinyal AP, 

komputer dapat mengakses jaringan lokal atau internet yang disediakan oleh AP. 

 

Gambar 10. Access point 

(Sumber : Rafrudin, 2006) 
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Menurut Kuswayanto (2008) AP tidak dapat langsung bekerja jika dipasang 

pada jaringan seperti hub / switch, terlebih dahulu AP harus diatur sesuai dengan 

jaringan tempat AP dipasang. AP tidak hanya digunakan sebagai titik akses 

media untuk perangkat di jaringan, tetapi juga dapat digunakan sebagai manajer 

koneksi di jaringan. Sebuah AP yang memiliki fungsi router dapat mengatur 

jaringan mulai dari siapa saja yang dapat terkoneksi, apa yang dapat diakses dari 

internet, alokasi waktu akses, jumlah data yang dapat diakses dan 

menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan lain yang berbeda. dari jaringan. 

Selain itu, AP saat ini juga dilengkapi dengan media penyimpanan atau sistem 

operasi terpisah. Dengan adanya media penyimpanan tersebut, pengguna dapat 

menyimpan, atau mengambil data melalui penyimpanan tersebut. Sedangkan 

sistem operasi pada AP biasanya digunakan untuk mendukung fungsi tertentu 

yang dimiliki oleh AP, misalnya fungsi multimedia, atau download manager. 

9. WirelessFedelity (WIFI) 

Menurut Priyambodo (2005: 1), Wi-fi atau Wireless Fedelity merupakan 

standar Wireless Wireless Networking, hanya dengan komponen yang sesuai 

dapat dihubungkan ke jaringan. Menurut Supriyanto (2006: 38) Wi-fi atau 

Wireles Fedelity adalah jaringan komputer nirkabel yang menggunakan 

gelombang frekuensi tinggi. Sehingga komputer dapat saling terkoneksi tanpa 

menggunakan kabel. Dari pengertian diatas maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa Wi-Fi atau Wireless Fedelity adalah jaringan nirkabel. 

Dwi (2011: 129), WIFI adalah singkatan dari Wireless Fedelity, WIFI 

adalah teknologi jaringan nirkabel yang menggunakan frekuensi tinggi. Frekuensi 

yang digunakan oleh teknologi WIFI berada pada spektrum 2.4 Ghz, kita dapat 

terhubung ke internet dengan WIFI menggunakan notebook dan PDA yang 

dilengkapi dengan kartu WIFI (kartu WIFI), jika notebook yang kita gunakan 

menggunakan prosesor yang dilengkapi dengan teknologi mobile centrino, maka 

kartu WIFI tidak diperlukan. Dengan menggunakan WIFI, kita dapat mengakses 

internet dengan kecepatan hingga 11 Mbps. Kami tidak membutuhkan kabel 

untuk terhubung ke jaringan WIFI. Namun, kita harus berada di area yang 

memiliki sinyal WIFI. Area yang memiliki sinyal WIFI adalah daerah yang 

berada pada radius 100 meter dari titik akses yang sering disebut hotspot. 
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10. Mikrotik 

Menurut Riadi (2011: 74), Mikrotik merupakan sistem operasi independen 

berbasis Linux yang dikhususkan untuk komputer yang berfungsi sebagai router. 

Mikrotik dirancang agar mudah digunakan dan sangat baik digunakan untuk 

keperluan administrasi jaringan komputer seperti merancang dan membangun 

sistem jaringan komputer kecil hingga kompleks yang dikenal dengan level 

dalam lisensi, tersedia mulai dari level 0 lalu 1, 3 hingga 6, untuk level 1 adalah 

versi demo gratis dari Mikrotik dengan fungsi yang sangat terbatas. Tentunya tiap 

level memiliki kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan harganya, level 6 

merupakan level tertinggi dengan fungsi terlengkap. Secara singkat dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

a. Level 0 (gratis), tidak membutuhkan lisensi untuk menggunakannya dan 

penggunaan fitur hanya dibatasi selama 24 jam setelah instalasi dilakukan 

b. Level 1 (demo), pada level ini kamu dapat menggunakannya sebagai fungsi 

routing standar saja dengan 1 pengaturan serta tidak memiliki limitasi 

waktu untuk menggunakannya. 

c. Level 3, sudah mencakup level 1 ditambah dengan kemampuan untuk 

menajemen segala perangkat keras yang berbasiskan Kartu Jaringan atau 

Ethernet dan pengelolan perangkat wireless tipe client. 

d. Level 4, sudah mencakup level 1 dan 3 ditambah dengan kemampuan 

untuk mengelola perangkat wireless tipe access point. 

e. Level 5, mencakup level 1, 3 dan 4 ditambah dengan kemampuan 

mengelola jumlah pengguna hotspot yang lebih banyak. 

f. Level 6, mencakup semua level dan tidak memiliki limitasi atau batasan 

apapun. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relavan 

Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan dan referensi 

antara lain: 

1. Research pitagoras (2012) "Membuat Situs Manajemen Firewall sebagai 

Antarmuka untuk Konfigurasi Keamanan Jaringan Komputer". Dalam 

penelitian ini, penulis membahas tentang pembuatan situs manajemen 

firewalll yang merupakan model untuk pengendalian dan pengelolaan 
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keamanan jaringan komputer agar lebih mudah dalam penanganannya. 

Pembuatan sistem ini mengadopsi fungsi dari program yang disebut tabel 

IP yang telah disertakan dengan sistem operasi Linux. Kesimpulan yang 

didapat dari penelitian dan pengujian situs manajemen firewall adalah situs 

ini dapat berjalan dengan baik pada sistem operasi Linux dengan kernel 

2.4.2.1 yang mendukung aplikasi tabel IP. 

2. Penelitian Tafaul Mujahidin (2011) "OS Mikrotik Sebagai Manajemen 

Bandwidth dengan Menerapkan Metode Antrian Per Koneksi". Dalam 

tulisan ini penulis membahas tentang pengelolaan penggunaan bandwidth 

dengan menggunakan perangkat proxy. Penulis menggunakan metode PCQ 

untuk mengatur lalu lintas bandwidth ke setiap perangkat yang terhubung. 

2.3 Kerangka Pikir 

Demi mempermudah penulis dalam proses analisa dan penyelesaian 

masalah jaringan yang terjadi di lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 

Palopo, maka penulis telah membuat kerangka pikir yang dapat dilihat gambar 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar11. Kerangka Pikir 

SMP Negeri 4 Palopo adalah salah satu sekolah yang telah memiliki 

fasilitas jaringan komputer untuk mengakses internet. 

Namun dalam mendukung proses pembelajaran dan penelusuran informasi 

masih sering terjadi gangguan dari luar dan gangguan dari pihak yang 

tidak bertanggung jawab untuk itu perlu menggunakan fasilitas internet 

yang lebih optimal.  

Kapasitas bandwidth yang terbatas dan tidak efisiennya pengelolaan 

jaringan internet di dalam lingkungan sekolah menyebabkan koneksi 

internet tidak dapat digunakan secara maksimal oleh para siswa guru  dan 

staf lainnya. 

Solusi yang dapat diterapkan ialah dengan melakukan optimalisasi 

jaringan dan pengelolaan bandwidth yang lebih optimal dengan 

menggunakan perangkat mikrotik. 


