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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tinjauan pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Fuat Asnawi pada tahun 2018 yang 

membahas tentang, Konfigurasi Mikrotik Sebagai Manajemen Jaringan . Permasalahan 

yang dihadapinya disebabkan karena kebutuhan akan informasi dan akses data pada 

saat ini sangat tinggi. Agar dapat memenuhi itu salah satunya dengan jaringan 

komputer sebagai medianya. Pada saat ini jaringan komputer menjadi bagian penting 

dalam semua bidang, baik perusahaan swasta, instansi pemerintahan, bidang 

pendidikan bahkan UMKM saat ini memerlukan jaringan komputer. Sebuah jaringan 

komputer dapat dibangun menggunakan beberapa perangkat jaringan yang berbeda-

beda, salah satunya adalah router. Router merupakan perangkat untuk mengirimkan 

paket data antar jaringan (Asnawi, 2018). Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

metode objek penelitian yang digunakan peneliti untuk pengembangan Aplikasi 

konfigurasi mikrotik sebagai manajemen penyaringan internet. Selain itu peneliti juga 

menggunakan metode pengembangan sistem yang digunakan peneliti dalam proses 

pengembangan perangkat lunak Prototyping melalui pendekatan berorientasi dengan 

menggunakan Black Box Testing. Dari penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa 

pengaturan jaringan menggunakan router mikrotik lebih mudah dalam menkonfigurasi 

jaringan sesuai dengan permasalahan yang sering dihadapi
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Penelitian berikutnya oleh Suryanto pada tahun 2018 yang berjudul Pengaturan 

Pemakaian Bandwidth dan Akses Jaringan Komputer Menggunakan Mikrotik Router. 

Jaringan komputer pada saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi 

perusahaan atau organisasi era digital sekarang ini, tetapi penggunaanya harus diatur 

agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Adanya beberapa ancaman-ancaman 

keamanan dan penyalahgunaan jaringan yang bukan lagi untuk kepentingan pekerjaan, 

tetapi menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Dikarenakan itu 

maka dibutuhkan sebuah metode atau teori untuk mengatur sehingga pemanfaatan 

jaringan internet dan penggunaan jaringan internet dapat disesuaikan dengan 

kegunaanya(Suryanto, 2018). Teknik pada pengaturan akses dan pengaturan 

pemakaian internet bandwidth dengan menggunakan berbagai aturan atau rule yang 

sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut sudah menjadi sebuah solusi yang bisa kita 

ambil untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Aturan tersebut dapat diterapkan pada 

router mikrotik pada jaringan yang telah menggunakan sistem IPTABLES dan aturan 

tersebut sudah dapat ditujukan kepada sebuah IP address, konten , atau protokol, agar 

jaringan - jaringan tersebut diperbolehkan untuk mengakses  atau tidak diperbolehkan 

untuk mengakses. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode experimental yang 

telah merancang, membuat dan menguji pada sistem yang mengatur dalam pemakaian 

bandwidth dan pembatasan hak akses pada sebuah jaringan. Dari penelitian yang telah 

dilakukan tersebut menunjukan bahwa sistem pengaturan dan pembatasan hak akses 

pada jaringan komputer yang sudah di terapkan dapat berjalan dengan lancar dan baik.  
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Penelitian berikutnya oleh Yuisar, Liza Yulianti, Yanolanda Suzantry H pada 

tahun 2015 yang berjudul Analisa Pemanfaatan Proxy Server Sebagai Media Filtering 

dan Caching Pada Jaringan Komputer. Penelitian tersebut membahas tentang 

menerapkan pengendalian dan keamanan pada penggunaan internet di suatu instansi 

dengan pemanfaatan biaya seminimal mungkin menggunakan sistem operasi linux 

Ubuntu 14.04 dan pembagian bandwidth serta menerapkan proxy server sebagai 

firewall untuk melakukan filtering jaringan, yang berguna untuk menunjang dan 

mengatasi kebutuhan akan internet itu sendiri dan membatasi atau filtering situs apa 

saja yang boleh di akses sebagai tindakan untuk pencegahan bagi pengguna untuk 

mengakses situs internet yang tidak senonoh. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian eksperimen, peneliti melakukan pecobaan mengenai kinerja dari proxy 

server yang berjalan pada sistem operasi linux. Hasil penelitian ini terlihat bahwa 

sistem yang dirancang dan diuji oleh peneliti sudah berjalan dengan baik dan berjalan 

sesuai dengan keinginan peneliti. Bagian pemblokiran peneliti hanya memblok situs 

dengan protokol HTTP saja. Sedangkan situs yang menggunakan protokol HTTPS 

tidak dapat memblokirnya terkecuali semua situs protokol HTTPS juga diblok. 

2.2 Landasan Teori 

Perancangan dan implementasi proyek firewall ini penulis membuat sebuah 

landasan teori digunakan untuk memperkuatoteori dalam sebuah penelitian. Teori-teori 

yang digunakan penulis dalam penelitian dijelaskan sebagai berikut: 
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2.2.1 Jaringan Komputer 

 Jaringan komputer merupakan sebuah sistem yang terdiri dari komputer - 

komputer yang didesain agar dapat berbagi sumber daya ( Printer, CPU ), 

berkomunikasi ( Surel, Pesan Instan ), dan dapat mengakses informasi - informasi. 

Tujuan dari jaringan komputer ini adalah agar dapat mencapai suatu tujuan, setiap 

bagian dari jaringan komputer dapat menggunakan layanan dan memberikan layanan 

( service). Pihak yang menggunakan atau meminta layanan disebut sebagai klien 

( client) dan yang memberikan atau mengirimkan layanan disebut peladen ( server ). 

Desain jaringan ini disebut dengan sistem Client-Server, dan digunakan pada hampir 

seluruh sistem jaringan komputer (Yuisr, Yulianti, & Suzantry H, 2015) 

2.2.2 Jaringan  Komputer Berdasarkan Geografis 

2.2.3 Local Area Network ( LAN ) 

 Jaringan Local Area Network  ini merupakan jaringan yang menghubungkan 

beberapa komputer yang berada dalam suatu area yang sama atau yang hanya 

mencakup wilayah yang kecil, seperti jaringan yang terdapat pada sekolah-sekolah atau 

sebuah perusahaan. Saat ini, Local Area Network( LAN ) yang berbasis dengan 

teknologi Ethernet yang menggunakan perangkat-perangkat seperti switch yang 

memiliki kecepatan dalam mentranfer data 10, 100, 1000 Mbit/s. Selain teknologi 

Ethernet yang memerlukan kabel, saat ini jaringan nirkabel atau yang biasa disebut 

wireless atau Wi-fi juga dapat membangun sebuah jaringan Local Area Network . 

Lokasi yang biasanya menyediakan fasilitas layanan local yang menggunakan jaringan  

Wi-fi biasa disebut dengan Hotspot. Semua komputer yang sudah terhubung dalam 
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suatu jaringan lokal dapat menggunakan fasilitas yang sudah disediakan atau sudah 

diatur sesuai dengan hak akses yang diberikan. Fasilitas dalam sebuah jaringan seperti 

perangkat printer yang terhubung dengan jaringan lokal tersebut sehingga komputer-

komputer yang terhubung dengan jaringan tersebut dapat menggunakan perangkat 

komputer yang sudah disediakan.  (Mualifah & Yulianto, 2013). 

 

Gambar 1  Topologi Jaringan Local Area Network 

2.2.4 Metropolitan Area Network ( MAN ) 

 Jaringan Metropolitan Area Network (MAN) merupakan gabungan dari 

beberapa jaringan Local Area Network (LAN), yang terpisah dengan jarak yang 

lumayan jauh jaringan MAN seperti jaringan yang menghubungkan antar gedung A 

dengan gedung B dengan jarak antar daerah  (Muhammad & Hasan, 2016). 
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 Jaringan MAN dapat menempuh jangkauan antara 15 km hingga 55 km. 

Jaringan MAN merupakan jaringan yang berada dalam satu wilayah dengan kecepatan 

pengiriman data yang cepat dan kecepatan tinggi. Jaringan ini merupakan jaringan 

yang tepat dalam membentuk sebuah jaringan antar kantor-kantor dalam satu wilayah 

sama atau satu kota yang berada dalam jangkauan yang berbeda. (Wongkar, Sinsuw, 

& Najoan, 2015). 

 

Gambar 2  Topologi Jaringan Metropolitan Area Network 

 

2.2.5 Wide Area Network ( WAN ) 

  Jaringan WAN merupakan sebuah jaringan yang sudah mencakup sekala  yang 

besar dan luas seperti  jaringan komputer yang terhubung  antar daerah ,wilayah , kota 

atau negara, dan dapat diartikan juga sebagai jaringan komputer yang memerlukan 

perangkat router dan saluran komunikasi publik. Jaringan WAN ini digunakan untuk 

penghubung dari jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain yang 
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memiliki jarak yang luas atau jauh, sehingga pengguna pada komputer yang berada di 

lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang 

lain (Asyariah, Kadir, & Tone, 2015). 

 

Gambar 3  Topologi Jaringan Wide Area Network 

2.3 Jaringan  Komputer Berdasarkan Proses Data 

2.3.1 Jaringan Client - Server 

 Pada jaringan ini terdiri dari satu komputer atau lebih, yang terdapat beberapa 

komputer server atau komputer klien. Pada komputer server akan menyediakan 

keperluan atau fasilitas yang dibutuhkan pada komputer klien sehingga komputer klien 

hanya menggunakan fasilitas yang sudah di sediakan oleh server. Jaringan client-server 

ini merupakan jaringan yang sudah sering kita temukan.  (Sistem & Nugroho, 2015). 
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2.3.2 Jaringan Peer-to-Peer 

 Jaringan Peer-to-Peer merupakan sebuah jaringan dimana komputer yang 

terhubung jaringan tersebut berperan sebagai server dan komputer yang berperan 

sebagai klien. Semua komputer yang terhubung pada jaringan tersebut dapat 

melakukan pengiriman informasi dan dapat menerima informasi yang di perlukan 

(Muhammad & Hasan, 2016)Jaringan yang ini merupakan jaringan yang terdiri dari 

dua komputer ataupun lebih, dimana komputer yang berada dalam satu jaringan 

tersebut  bisa saling berbagi informasi atau data-data yang diperlukan para pengguna 

komputer. 

 

2.3.3 Topologi Jaringan 

 Topologi jaringan komputer merupakan suatu cara untuk menghubungkan 

komputer yang satu dengan komputer yang lainnya sehingga membentuk suatu 

jaringan. Topologi jaringan yang saat ini banyak digunakan adalah topologibus, token 

ring,dan star. Dalam suatu jaringan komputer jenis topologi yang dipilihakan 

mempengaruhi kecepatan komunikasi (Muttaqin, Rochim, & Widianto, 2016). 

2.4 Router 

 Kegunaan sebuah router yaitu untuk menghubungkan sebuah informasi dari 

satu jaringan ke jaringanyang lainnya atau jaringan yang berbeda . Kegunaan perangkat 

router tersebut hampir sama seperti perangkat bridges namun ada sedikit perbedaan. 

Router sedikit lebih pintar dari pada perangkat bridges, router bisa mencari jalur 

askesan mana yang lebih baik untuk mengirimkansebuah informasi atau pesan 
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berdasarkan alamat yang dituju dan alamat asalnya. SementaraBridges dapat 

mengetahui alamat pada masing-masing komputer di masing-masingsisi jaringan 

tersebut, router dapat mengetahui alamat komputer, bridges,dan router yang lainnya. 

Router bisa mengetahui keseluruhan jaringan , melihat dari sisi mana dalam jaringan 

komputer tersebut yang paling sibuk dan bisa menarikdata - data dari sisi yang sibuk 

tersebut dan sampai sisi tersebut bersih. Jika LAN terkoneksikan ke internet maka 

router tersebut akan menerjemahkan informasi antara LAN dan internet. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa router mempunyai fungi atau kegunaan untuk mengatur jalur sinyal 

secara efisien dan mengatur pesan di antara dua jaringan yang berbeda, dan juga dapat 

mengatur pesan-pesan yang melewati kabel FO(fiber optic), coaxial, dan kabel twisted 

pair (Abidin & Ardian, 2015). 

2.5 Firewall  

 Firewall atau tembok-api merupakan sebuah sistem atau perangkat yang 

menyaring sebuah paket data yang melintasi jaringan yang sudah diawasi sehingga 

paket data yang dianggap aman untuk melaluinya akan dapat melanjuti lintasan 

tersebut dan mencegah paket data yang dianggap tidak aman untuk melintasi  jaringan 

tersebut maka paket data tersebut tidak dapat melanjutkan lintasannya. Umumnya, 

sebuahtembok-api akan diterapkan kedalam suatu perangkat yang sudah terdedikasi 

dan berjalan dengan melewati pintu gerbang (gateway) antar sebuah jaringan yang  

lokal dan jaringan yang lainnya. (Muhammad & Hasan, 2016) 
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2.6 Mikrotik Sebagai Gateway  

	 Mikrotik berperan sebagai internet gateway, yang merupakan suatu bentuk dari 

implementasian yang sering diterapkan pada router warnet, yang bertujuan agar klien 

dengan IP private dapat terkoneksi dengan Internet Service Provider (ISP). Mikrotik 

ini minimal memerlukan dua buah interface LAN jika digunakan sebagai router. 

Dengan Satu interface LAN yangberfungsi sebagai interface terhadap publik yang 

terhubung dengan jaringan Internet Service Provider. Sedangkan interface LANyang 

satunya lagi berfungsiuntuk interface lokal yang memiliki peranan sebagai gerbang 

pada jaringan lokal. Semua interface jaringanlokal, yaitu interface LANsemua 

kliendan interface LANlocal router dihubungkan ke perangkat switchmenggunakan 

kabel UTP Straight (Asnawi, 2018) 

 

2.7 Model Open System Interconnection ( OSI ) Layer 

  Menurut Muhammad & Hasan (2016) Protokol jaringan Open 

SystemsInterconnection (OSI) Layer dikembangkan olehInternational Organization 

for Standardization(ISO). Dalam model-model struktur pada protokol OSI 

Layer,protokol dapat dibagi kedalam tujuh lapis layanan. Dalamstruktur model yang 

berlapisan ini, setiap lapisan protokol dapatmelaksanakan bagian-bagian dari seluruh 

fungsiyang diperlukan dalam komunikasi data. 

 Setiap lapisan - lapisan pada protokol dalam OSI Layertersebut diikuti oleh 

beberapa lapisan protokol yang lebih rendah padaberikutnya, untuk melaksanakan 

fungsi-fungsiyang lebih mudah dan sederhana. Setiap lapisan protokolyang lebih 
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rendah akan memberikan layanan untuk lapisanprotokol yang berada diatasnya, dan 

perubahan yang dapat terjadi dalam sebuah lapisan protokol tidak akan mempengaruhi 

lapisan protokol lainnya(Muhammad & Hasan, 2016).Fungsi - fungsi pada setiap lapis 

(layer) dan layanan dalamprotokol jaringan model OSI Layer adalah : 

1. Application Layer 

Application Layermerupakan layer yang berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi 

yang menyangkut terhadap fungsionalitas jaringan, dan mengatur bagaimana aplikasi 

- aplikasi tersebut dapat mengakses ke jaringan, kemudian membuat pesan-pesan yang 

menjadi suatu pesan terjadinya kesalahan. Lapisan ini juga merupakan lapisan paling 

atas. 

2. Presentation Layer 

Presentation Layeryaitu lapisan yang berfungsi mentranslasikan karena sistem 

pengkodean yang berada pada setiap komputer pengguna berbeda-beda sehingga 

memerlukan translasi untuk dijadikan kode. Lapisan ini juga berfungsi untuk kompresi 

data untuk aplikasi pengguna. 

 

3. Session Layer 

Session Layerberfungsi sebagai lapisan yang mengelola proses komunikasi dari dua 

arah,misalnya “sessions”komunikasi, dan juga memberikan layanan sinkronisasi. 

4. Transport Layer 

Transport Layeryaitu lapisanini setiap data atau informasi yang dikirimkan melalui 

mediakomunikasi didalam jaringan tersebut akan dipecahkan kedalam bentuk paket-

paket yang lebih kecil dan dapat dikelola, serta memberikan nomor urutan kepada 
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paket-paket yang akan dikirim sehingga proses pengiriman paket akan lebih efisien dan 

tidak ada paket yang hilang.Lapisan ini akan mengakui jika penerimaan paket sudah 

diterima dan akan mengirim ulang jika ada paket yang hilang di tengah proses 

pengiriman paket tersebut sehingga lapisan ini akan memastikan bahwa paket tersebut 

akan sampai ke tujuan. 

5. Network Layer 

Network Layeryaitu lapisan yang bertanggung jawab sebagai lapisan yang menerima 

pesan-pesan yang keluar dan menggabung pesan tersebut atau segmen menjadi paket, 

lapisan ini juga berfungsi menambahkan header yang berisi tentang informasi routing. 

6. Data Link Layer 

Data Link Layermerupakan lapisan yang menentukan bagaiman paket-paket data 

digabungkan menjadi sebuah format yang disebut juga sebagai frame. Lapisan ini juga 

berfungsi sebagai lapisan yang mengoreksi jika terjadi kesalahan. 

7. Physical Layer 

Physical Layermerupakan lapisan yang berada di paling bawah lapisan OSI. Lapisan 

ini berfungsi sebagai media transmisi jaringan fisik yang berguna untuk 

mentransmisikan sinyal-sinyal yang digunakan sebagai pengiriman data melalui kabel. 

 
 

2.8 Filtering 

Filtering merupakan salah satu bagian dari keamanan jaringan. Filtering lebih 

fokus pada penyaringan paket data yang tidak diperbolehkan atau dilarang, setiap paket 

data yang lewat akan disaring terlebih dahulu apakah data tersebut dapat diteruskan 
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atau diblok. Kemampuan sistem filtering tersebut merupakan salah satu sistem yang 

berada pada layer 7 yaitu di layer application. Sistem filtering dengan layer 7 tersebut 

juga sudah  terdapat dalam paket software router yang sering kita temukan bernama 

Mikrotik . Layer 7 yaitu firewall yang bisa dan mampu untuk membaca IP tidak hanya 

dengan headernya tapi lebih mendalam lagi, dengan demikan firewall bisa tahu aplikasi 

- aplikasi apa saja yang dapat di bawa oleh sebuah IP dalam suatu trafik data. Layer 7 

merupakan sebuah protokol dengan menggunakan metode mencari pola dalam suatu 

koneksi jaringan. (Sutiyo, 2015) 
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