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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam membuat sebuah Filtering akses jaringan, penulis merangkap 

beberapa landasan teori. Landasan teori terdapat seperangkat definisi, konsep dan 

proposisi yang sudah tersusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel yang 

terdapat pada sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat 

untuk penelitian yang dilakukan, sebagai berikut : 

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang semakin pesat, dikarenakan 

kebutuhan layanan semakin meningkat. Kegunaan sistem Jaringan atau Internet 

merupakan salah satu hal yang wajib digunakan oleh perusahaan pada zaman digital 

saat ini. Komputer yang terhubung dengan jaringan mempunyai manfaat yang lebih 

dari komputer yang berdiri sendiri. Komputer yang terhubung dengan jaringan 

dapat mengakses data, software dan peralatan. Sehingga membuat komunikasi 

dalam perusahaan lebih efektif dan efisien.   (Suryanto, 2018) 

Perusahaan akan berkembang lebih baik jika dipadu dengan perangkat 

komputer dan jaringan yang berkecukupan, namun penggunaannya harus teratur 

agar dapat mendorong kinerja perusahaan. Terdapat segala bentuk risiko, adapun 

ancaman dan kerentanan yaitu dapat terjadinya penyalagunaan hak akses terhadap 

jaringan yang dapat mengganggu kinerja proses bisnis dalam perusahaan (Akbar, 

2015). Kebebasan dalam mengakses jaringan dapat memicu terjadinya 

penyimpangan diluar kepetingan perusahaan. Maka dari itu dibutuhkan sebuah  

sistem untuk mengontrol penggunaan jaringan internet agar sesuai dengan kewaji
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bannya. Sistem pengaturan hak akses menjadi solusi untuk menjaga 

kestabilan bandwith dari penggunaan diluar pekerjaan. Menurut (Suryanto, 2018) 

Sistem pengaturan hak akses dapat diimplementasikan menggunakan Mikrotik 

Router dengan mengunakan fitur Address List yang terdapat pada firewall Mikrotik 

Router. 

MikroTik merupakan salah satu router yang cukup handal, memiliki 

berbagai fitur untuk wireless dan jaringan. MikroTik dapat berfungsi sebagai 

firewall dan juga dapat memberikan hak akses lebih bagi komputer yang ditentukan 

(Fitriastuti & Utomo, 2014). MikroTik memiliki fungsi lain yaitu sebagai pembagi 

atau pembatas kecepatan akses internet untuk masing-masing penggunanya 

(Fitriastuti & Utomo, 2014). Penempatan router MikroTik dapat juga difungsikan 

sebagai gateway dalam suatu jaringan, gateway tersebut berfungsi untuk 

mendistribusikan keluar dan masuknya data dalam suatu jaringan atau dapat disebut 

juga sebagai internet sharing. (Suryanto, 2018) 

Menurut (Cinderatama, Alhamri, & Nugroho, 2017) Dalam pengamanan 

koneksi jaringan wireless menggunakan MAC Filtering belum cukup aman, 

dikarenakan data-data yang masuk tetap dapat dianalisa dan diambil. Untuk 

memperkuat pengamanan dalam jaringan wireless dapat digunakan authentikasi  

enkripsi, passphrase, tunnel. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan 

teknik hidden SSID, yaitu dengan menyembunyikan SSID dari access point yang 

digunakan. Dengan SSID yang tersembunyi, user harus mengetahui terlebih dahulu 

nama SSID yang akan digunakan. Teknik ini dapat diterapkan dalam topologi point 

to point ataupun point to multi point untuk menyambungkan Router MikroTik 

Wireless.  
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2.2 Landasan Teori 

Dalam pengimplementasian sebuah site blocking, penulis memberikan 

beberapa landasan teori. Landasan teori merupakan informasi yang digunakan 

untuk memperkuat teori dalam suatu penelitian. Berikut teori yang digunakan 

dalam penelitian : 

 

2.2.1 Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah saling terhubungnya dua komputer atau lebih 

yang berguna untuk bertukar informasi.(Muhammad & Hasan, 2016) Tujuan 

penggunaan jaringan komputer adalah :  

a. Untuk berbagi sumber daya, yaitu berbagi printer, hard disk. 

b. Untuk komunikasi, seperti e-mail, instant messaging, chatting, dan 

lain-lain. 

c. Untuk mengakses informasi, seperti web browsing, file server. 

Untuk mencapai tujuan yang sama maka setiap bagian dalam suatu jaringan 

akan menggunakan dan memberikan layanan. Dalam jaringan terlibat dua pihak, 

yaitu pihak yang hanya dapat menggunakan layanan adalah klien (client) dan pihak 

yang memiliki layanan adalah server. Sistem dalam jaringan ini disebut dengan 

client-server.(Muhammad & Hasan, 2016) 

Jaringan komputer dapat dikatakan sebagai sebuah sistem yang memiliki 

resource dan didesain supaya dapat menggunakan sumber daya yang ada, sehingga 

dapat mengakses informasi yang tersedia. Tujuan dibentuknya sebuah jaringan 

komputer untuk bertukar data maupun informasi dengan komputer lain secara cepat 

dan efisien. Jaringan komputer berdasarkan skala dan jangkauan jaringannya dapat 
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dibagi kedalam Local Area Network (LAN), Metropolitan Area Network (MAN), 

Wide Area Network (WAN). (Afrianto & Setiawan, 2014) 

 

2.2.2 Jaringan Komputer Berdasarkan Fungsinya 

Jaringan komputer berdasarkan fungsinya di bagi menjadi 2, yakni : 

1. Client-Server  

Jaringan yang didesain untuk pengguna, yaitu pengguna tersebut 

disebut dengan klien, untuk mengakses sumber daya seperti lagu, 

koleksi video, atau beberapa layanan lainnya dari computer pusat yang 

disebut server. Jaringan klient server merupakan dimana satu komputer 

terpusat (server) adalah pusat dimana banyak komputer pribadi atau 

workstation yang sangat kuat (disebut klien) terhubung. Klien 

menjalankan program dan mengakses data yang tersimpan dalam 

server.(Prasetyo, 2017) 

 

2. Peer to Peer 

Peer to peer adalah jenis jaringan komputer dimana setiap komputer 

bisa menjadi server sekaligus client. Setiap komputer dapat menerima 

dan memberikan akses dari komputer ke komputer lain. Peer to peer 

banyak diimplementasikan pada MAN, WAN, atau Internet, namun hal 

ini kurang lazim. Salah satu alasannya adalah masalah manajemen dan 

keamanan. Cukup sulit mengawasi keamanan pada jaringan peer to peer 

manakala pengguna jaringan sudah sangat banyak.(Tedyyana & Putra, 

2016) 
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2.2.3 Jaringan Komputer Berdasarkan Jangkauan Geografis 

1. Local Area Network (LAN) 

LAN merupakan jaringan yang saling terhubung ke satu komputer server 

menggunakan topologi tertentu, biasanya digunakan dalam kawasan satu 

gedung atau kawasan yang jaraknya tidak lebih dari 1 km. (Muhammad & 

Hasan, 2016) 

LAN dapat digambar sebagai suatu jaringan yang terjangkau hanya dalam 

satu gedung, misalnya sekolah. (Yuisar, Yulianti, & H, 2015) 

2. Metropolitan Area Network (MAN) 

MAN merupakan jaringan yang saling terkoneksi dalam satu kawasan kota 

dan jaraknya dapat lebih dari 1 km sehingga menjadi pilihan untuk 

membangun jaringan komputer antar kantor atau kampus dalam satu 

kota.(Muhammad & Hasan, 2016) 

MAN dapat menjangkau jarak lebih jauh dibandingkan dengan LAN, dapat 

dihubungkan dalam suatu kawasan metropolitan atau satu kota. Jarak maksimal 

yang dapat dijangkau sekitar 80kilometer (Yuisar et al., 2015)  

3. Wide Area Network (WAN) 

WAN merupakan jaringan yang menghubungkan banyak LAN dan MAN 

kedalam suatu jaringan terpadu,antara satu jaringan dengan jaringan lain 

dapat berjarak ribuan kilometer atau terpisahkan letak geografis 

menggunakan metode komunikasi tertentu.(Muhammad & Hasan, 2016) 

WAN adalah jaringan yang jangkauan area geografik paling luas, bisa antarpulau, 

Negara, benua, bahkan bisa keluar angkasa. WAN biasanya sudah menggunakan 

media wireless, sarana satelit, ataupun kabel serat optic, karena jangkauannya 
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yang lebih luas. Contoh terbaik dan sangat terkenal adalah Internet. (Yuisar et al., 

2015) 

4. Interconnection Networking (Internet) 

Internet adalah kelompok atau kumpulan dari jutaan komputer, yang 

penggunaannya memungkinkan untuk mendapatkan informasi dari 

komputer yang ada di dalam kelompok tersebut dengan asumsi bahwa 

pemilik komputer memberikan hak akses.  

Daya guna internet itu terletak pada informasi itu sendiri, bukan pada 

jaringan komputer. Informasi itu ada karena beberapa orang atau beberapa 

kelompok memberikan waktu, usaha, dan karya mereka. Mereka 

mempunyai ide, menyusunnya, menciptakan sesuatu yang berguna dan 

membuatnya tersedia buat pemakai internet di seluruh dunia.(Prasetyo, 

2015)  

Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung menggunakan 

standar sistem global Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

(TCP/IP) sebagai protokol pertukaran paket data untuk melayani pengguna 

di seluruh dunia. Dengan internet, maka lalu lintas data dari seluruh belahan 

dunia dapat saling berbagi informasi yang diperlukan. Internet Protocol (IP) 

merupakan inti dari TCP/IP dan merupakan protokol terpenting dalam 

Internet Layer, dimana IP menyediakan pelayanan pengiriman paket pada 

jaringan TCP/IP yang dibangun. Teknologi internet ini menggunakan 

fasilitas layanan yang biasa kita sebut dengan World Wide Wib 

(www).(Afrianto & Setiawan, 2014) 
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2.2.4 OSI Layer 

Protokol jaringan Open Systems Interconnection (OSI) Layer 

dikembangkan oleh International Organization for Standardization (ISO). Dalam 

model struktur protokol OSI Layer, protokol dibagi kedalam 7 lapis layanan. Dalam 

struktur model berlapis ini, setiap lapis protocol melaksanakan bagian-bagian dari 

seluruh fungsi yang diperlukan dalam komunikasi data.  

Setiap lapisan protokol dalam OSI Layer diikuti oleh lapisan protokol yang 

lebih rendah berikutnya untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang lebih sederhana. 

Setiap lapisan protocol yang lebih rendah memberi layanan bagi lapisan protokol 

yang ada diatasnya, dan perubahan yang terjadi dalam sebuah lapisan protokol tidak 

mempengaruhi lapisan protokol lainnya.(Muhammad & Hasan, 2016) 

Berikut adalah setiap lapis (layer) layanan dalam protokol jaringan model OSI 

Layer : 

1. Physical Layer 

Physical layer berfungsi melakukan translasi fisik dari informasi yang 

didapatkan dalam sebuah paket diubah menjadi jalur sinyal aktual. Lapisan 

ini tidak mengandung informasi apapun kedalam paket yang diperoleh dari 

lapisan diatasnya.  

2. Data Link Layer 

Data Link Layer bertanggung jawab dalam 2 hal : 

- Memberikan petunjuk kepada paket dalam melewati link dalam 

jaringan. 

- Memberikan “frame” pada paket yang dikirim, yaitu dengan 

menambahkan alamat fisik tujuan kedalam paket.  
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3. Network Layer 

Network Layer bertanggung jawab dalam pengiriman beberapa paket 

(pada lapisan yang lebih rendah) dalam 2 hal yaitu: 

- Menambahkan alamat jaringan dan informasi lain ke dalam paket yang 

dikirim. 

- Melakukan perintah terhadap rute yang akan dilalui oleh paket yang 

ditransmisikan melalui jaringan.  

4. Application Layer 

Application Layer berfungsi untuk memberikan layanan aplikasi bagi para 

end users.  

5. Presentation Layer 

Presentation Layer memiliki beberapa layanan, yakni : 

- Fungsi dari presentation layer yang pertama adalah untuk melakukan 

enkripsi pada data. Proses enkripsi merupakan proses pengkodean data 

untuk tujuan keamanan, dimana data baru akan bisa dibuka dan juga 

diakses ketika sudah dilakukan proses deskripsi. 

- Memastikan bahwa data yang masuk dan ditransmisikan ke dalam 

jaringan sudah mengecil, sehingga dapat lebih mudah untuk 

ditransmisikan. 

6. Session Layer 

Session Layer memiliki 2 layanan, yakni : 

- Mengelola proses komunikasi 2 arah, misalnya “sessions” komunikasi.   

- Memberikan layanan sinkronisasi. 
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7. Transport Layer 

Fungsi utama transport layer untuk memecah data atau paket data ke 

dalam bentuk-bentuk paket yang lebih kecil. Proses ini dilakukan untuk 

mempermudah proses pengiriman data yang berjalan di dalam jaringan 

komputer tersebut..(Muhammad & Hasan, 2016) 

 

2.2.5 Router 

Router adalah  sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah 

jaringan atau Internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal 

sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3 (Lapisan jaringan seperti 

Internet Protocol) dari stack protokol tujuh-lapis OSI. 

Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk 

meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router berbeda dengan 

switch. Switch merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu 

Local Area Network (LAN). (Prasetyo, 2015) 

 

2.2.6 Address List 

Address list adalah salah satu fitur MikroTik yang fungsinya untuk 

memudahkan kita dalam menandai suatu konfigurasi address. Sehingga dengan 

address list, kita bisa membuat list address yang ingin di tandai tanpa harus 

menggangu konfigurasi penting di fitur lainnya. (Prasetyo, 2015) 
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2.2.7 Firewall 

Firewall adalah sebuah sistem atau kelompok sistem yang menerapkan 

sebuah access control policy terhadap lalu lintas jaringan yang melewati titik-titik 

akses dalam jaringan. Tugas firewall untuk memastikan bahwa tidak ada 

tambahan diluar ruang lingkup yang diizinkan. Firewall untuk memastikan bahwa 

access control policy diikuti oleh semua user didalam jaringan.  

Firewall sama seperti tools jaringan lain untuk mengontrol aliran lalu 

lintas jaringan. Namun, tidak seperti tools jaringan lain, sebuah firewall harus 

mengontrol lalu lintas network dengan memasukkan faktor pertimbangan bahwa 

tidak semua paket data yang dilihatnya adalah apa yang seperti terlihat. Karena itu 

firewall digunakan untuk mengontrol akses antara network internal sebuah 

organisasi internet. Saat ini firewall semakin menjadi fungsi standar yang 

ditambahkan untuk semua host yang berhubungan dengan network. Fungsi-fungsi 

umum yang dimiliki firewall adalah:  

a. Penyaringan paket secara statis (static packet filtering). 

b. Penyaringan paket secara dinamis (dynamic packet filtering). 

c. Penyaringan paket berdasarkan status (stateful filtering). 

d. Proxy 
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