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BAB II 

PENDAHULUAN 

 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Menurut salah satu penelitian oleh Eko Purwanto pada tahun 2015 yang 

berjudul “Implementasi Jaringan Hotspot Dengan Menggunakan Router Mikrotik 

Sebagai Penunjang Pembelajaran” penelitian ini membahaskan tentang 

pembuatan jaringan hotspot pada SMK Sultan Agung Tirtomoyo Wonogiri yang 

dimana sekolah tersebut ingin membuat layanan hotspot pada beberapa area 

dimana area tersebut dapat terkoneksi jaringan internet wireless yang dapat di 

akses melalui Laptop, Notebook dan perangkat lainnya. Pada penelitian ini penulis 

tersebut menggunakan beberapaimetode penelitian pengambilan Jenis dan Sumber 

Data. Data yang digunakan terdapat dua jenis yaitu Data Primer dan Data 

Sekunder. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari penelitian secara 

langsung di SMK Sultan Agung Tirtomoyo Wonogiri. Data yang dibutuhkan 

seperti koneksi internet yang digunakan, topologi jaringan yang diterapkan. Data 

Sekunder adalah data yang didapatkan denganimembaca dan memahami buku-

buku, dan studi pustaka yang mendukung dari penelitian terdahulu yang 

berhubunganadengan masalah yang sedang terjadi. Metode yang selanjutnya 

digunakan adalah metode wawancara. Teknik wawancara, Teknik observasi dan 

studi pustaka  Layanan yang ia harapkan nanti akan mempercepat akses informasi 

bagi siswa guru maupun staff karyawan pada SMK Sultan Agung Tirtomoyo 

Wonogiri tersebut.(Eko, 2015) 

Penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Khairul Arifin yang berjudul 

“Penerapan Manajemen Jaringan Internet Dan Hotspot Menggunakan Mikrotik 

Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar Dengan Metode NDLC (Network 

Development Life Cycle)”. Pada penelitian ini penulis mengatakan bahwa 

perkembangan teknologi saat ini membutuhkan teknologi yang dapat 

berhubungan dengan bidang bidang tertentu seperti dalam bidang Pendidikan dan 

bidang Bisnis. Teknologi yang dimaksud adalah bagaimana cara untuk 

menghubungkan sesama perangkat dengan cepat tanpa ada terjadinya kerusakan 
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data saat proses pengiriman dan keamanan yang tinggi. Pada penelitian ini 

menggunakan metode penelitian lapangan. Metode lapangan ini penulis 

melakukan beberapa pengumpulan data dengan menggunakan Teknik wawancara 

dan Teknik pengamatan observasi. Penulis juga melakukan Peneletian Pustaka, 

penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu mencari, mengumpulkan dan 

mempelajari hubungan dengan permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini. 

Metode selanjutnya yang digunakan adalah metode Studi Leteratur, metode ini 

mempelajari atau mengunjungi situs – situs yang menyediakan tutorial mengenai 

Mikrotik. Tujuan dari penelitian yang dibuat ini adalah untuk merancang topologi 

jaringan menggunakan mikrotik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dinas Datar. 

(Khairul, 2014) 

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian dari Fatah Yasin yang berjudul 

“Implementasi Jaringan Hotspot Sebagai Sarana Akses Internet Pada Markas 

Komunitas One Day One Juz” Penelitian ini membahas sebuah komunitas yang 

bernama One Day One Juz yang merupakan sebuah komunitas membaca Al 

Quran berbasis online terbesar di dunia, letak permasalahan pada penelitian ini 

adalah bagaimana cara para anggota dari komunitas One Day One Juz dapat 

mengakses layanan internet agar dapat melakukan kegiatan komunitas dengan 

baik dan lancer. Pada penelitian ini penulis ingin merancang dan 

meimplementasikan sebuah jaringan hotspot menggunakan Mikrotik RouterOS 

pada ruangan komunitas tersebut. Penulis menggunakan beberapa metode yaitu 

Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer adalah data yang langsung diperoleh 

dari penelitian secara langsung di komunitas One Day One Juz. Data yang 

dibutuhkan seperti koneksi internet yang digunakan, topologi jaringan yang 

diterapkan. Data Sekunder adalah data yangidiperoleh dengan membaca dan 

memahami buku yang ada, dan studi pustaka yang mendukung dari penelitian 

dahulu yang berhubungan dengan beberapa masalah yang sedang telah terjadi. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah menggunakan 

metode wawancara dan metode observasi. Metode wawancara yaitu mencari 

informasi dari pihak Komunitas One Day One Juz yaitu kepala bidang teknologi 

informasi sedangkan metode observasi yaitu suatu motode yang mengambil data 

dengan cara mengamati langsung ke komunitas One Day One Juz. Dengan 
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menggunakan Mikrotik RouterOS  penulis tersebut dapat memanajemen bandwith 

sesuai dengan user yang telah tersedia dan Router mikrotik dapat mempermudah 

sharing internet di markas Komunitas One Day One Juz.(Yasin, 2017) 

2.2 Landasan Teori 

Dalam landasan teori sebuah hotspot server, penulis mengumpulkan 

beberapa teori – teori yang akan digunakan untuk menguatkan teori yang ada 

didalam penelitian ini. Teori yang akan digunakan didalam penelitian ini ialah 

sebagai berikut: 

2.2.1 Jaringan Komputer 

Jaringan komputer atau yang biasa kita sebut secara singkat jaringan 

adalah kumpulan computer dan perangkat - perangkat lain yang saling terhubung 

menggunakan media komunikasi. Computer dalam jaringan dapt saling 

berhubungan melalui kabel, jaringan telepon, gelombang radio, satelit ataupun 

sinar infra merah(Khairul, 2014).Jika dilihat berdasarkan luas area yang dapat 

dijangkau jaringan computer dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: 

1. Local Area Network (LAN) 

LAN merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung 

atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN 

seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer 

pribadi dan workstation dalam kantor suatu perusahaan atau pabrik 

untuk pemakaian bersama sumber daya dan saling bertukar 

informasi. 

2. Metropolitan Area Network (MAN) 

MAN adalah versi LAN yang berskala lebih besar dan biasanya 

MAN menggunakan teknologi yang sama seperti LAN. MAN 
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dapat menjangkau area kurang lebih berjarak 5-50km. MAN 

digunakan untuk mendukung layanan yang membutuhkan 

bandwidth terpercaya dan limit waktu yang terbatas, sebagai 

tambahan untuk layanan-layanan data. 

3. Wide Area Network (WAN) 

WAN adalah jaringan yang lingkup areanya dapat dijangkau 

menggunkana sarana satelit ataupun kabel bawah laut. Pengelolaan 

WAN kerap lebih rumit dan kompleks, karena WAN menggunakan 

banyak sarana untuk menghubungkan antara LAN dan WAN ke 

dalam komunikasi global seperti internet (Eko, 2015). 

2.2.2 Server 

Server adalah sebuah fasilitas yang menyediakan beberapa jenis layanan 

dalam sebuah jaringan komputer. Server dapat didukung dengan prosesor yang 

kuat atau bersifat Random access memory dan scalable, juga dilengkapi dengan 

operation system khusus, yang bisa disebut juga sebagai OS jaringan atau 

Network operating system(Fitriastuti & Utomo, 2014). 

Server juga dapat menjalankan beberapa perangkat lunak yang 

mengontrok akses jaringan sumber daya yang ada terdapat didalamnya, contoh 

seperti berkas ata alat pencetak dan dapat memberikan akses kepada anggota 

jaringan yang lainnya(Yasin, 2017). 

2.2.3 Topologi   

Topologi jaringan komputer atau arsitektur jaringan komputer adalah pola 

hubungan antar terminal dalam suatu system jaringan komputer yang dapat 
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mempengaruhi tingkat efektivitas kinerja jaringan(Eko, 2015). Ada empat bentuk 

dasar jaringan, yaitu: 

1. Topologi Bus 

Topologi bus ialahn topologi yang semua host terhubung secara 

langsungapada kabel backbone dan T-Connector (dengan 

terminator 50ohm pada ujung network), maka komputer atau 

perangkat jaringan lainnya bias dengan mudah dihubungkan satu 

sama lain. Beberapa sulitan yang sangat sering dihadapi adalah 

kemungkinan terjadinya bentrokan data karena adanya jaringan 

relatif sederhana jika salah satu node putus maka akan 

mengganggu kinerja dan trafik seluruh jaringan lainya. 

2. Topologi Star 

Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang 

menghubungkan semua komputer atau note pada sentral atau 

konsentrator. Biasanya konsentrator adalah sebuah hub atau switch. 

3.  Topologi Ring 

Topologi ring ialah topologi jaringan yang berbentuk rangkaian 

titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya sehingga 

membentuk jalur melingkar yang membentuk cincin. Pada topologi 

ring, komunikasi data dapat terganggu jika slaah satu titik 

mengalami gangguan. 

4.  Topologi Tree 

Topologi Tree adalah kombinasi karakteristik antara topologi star 

dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star 

Risky Seprianto, Perancangan dan Implementasi Jaringan Hotspot Di Sekolah Maiteryawira Batam 
UIB Repository@2018



 

 Universitas Internasional Batam 

yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalus backbone. 

Komputer-komputer dihubungkan kehub, sedangkan hub lain di 

hubungkan sebagai jalur tulang backbone. 

2.2.4 IP Address 

IP address ialah singkatan dari Internet Protocol Address yang merupakan 

identitas numerik unik yang diberikan kepada suatu perangkat seperti komputer, 

router, printer ataupun perangkat lainnya yang terdapat dalam suatu jaringan 

komputer yang menggunakan internet protocol sebagai sarana komunikasi. 

Berdasarkan tipe dan fungsinya, IP address dalam sebuah jaringan komputer 

dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu : 

1. Static IP adalah IP  address yang diisi secara manual oleh pengguna 

komputer ataupun administrator. 

2. Dynamic IP adalah IP address yang didapatkan secara otomatis 

melalui DHCP server ketika perangkat terhubung ke jaringan yang 

memiliki layanan tersebut. 

3. Public IP adalah IP address yang digunakan ketika komputer  atau 

perangakat jaringan lainnya terhubung ke jaringan Internet. 

4. Private IP adalah IP address yang hanya bisa digunakan pada jaringan 

local pada sesama komputer untuk dapat saling terkoneksi. 

Untuk mempermudah pembagian dan pendistribusiannya, alamat IP 

dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan jangkauan jaringan dan jumlah 

ip yang dapat ditampung dalam jaringan tersebut. IP address dibagi menjadi kelas 

A, kelas B, dan kelas C. 

Risky Seprianto, Perancangan dan Implementasi Jaringan Hotspot Di Sekolah Maiteryawira Batam 
UIB Repository@2018



 

 Universitas Internasional Batam 

1. IP kelas A terdiri dari atas 8 bit untuk network ID dan sisanya 24 bit 

digunakan untuk host ID, sehingga IP address kelas A yang digunakan 

dengan jumlah  host sangat besar.  Karakteristik IP kelas A:   

Format   :0nnnnnnn.hhhhhh.hhhhhhh.hhhhhhh 

Bit pertama : 0 

NetworkID  : 8 bit 

HostID  : 24 bit 

Oktat pertama : 0 - 129 

Jumlah network : 126 

Rentang IP  : 1.xxx.xxx.xxx – 126.xxx.xxx.xxx 

Jumlah IP   : 16.777.214 
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2. IP kelas B terdiri atas 16 bit untuk network ID dan sisanya 16 bit 

digunakan untuk host ID, sehingga IP address kelas B digunakan 

untuk jaringan dengan jumlah host sedang. Pada 2 bit pertama diset 

dengan angka 10 sehingga bernilai 128 sampai 191.  

Karakteristik IP kelas B: 

Format   : 10nnnnn.nnnnnnn.hhhhhhh.hhhhhhh 

Bit pertama : 10 

NetworkID  : 16 bit 

HostID  : 16 bit 

Oktat pertama : 138 - 191 

Jumlah network : 16.384 

Rentang IP  : 128.0.xxx.xxx – 191.255.xxx.xxx 

Jumlah IP   : 65.534 

3. Kelas C terdiri atas 24 bit untuk network ID dan sisanya 8 bit 

digunakan untuk host ID, sehingga IP address kelas C digunakan 

untuk jaringan berukuran kecil seperti LAN. Pada 3 bit pertama, berisi 

angka 110. Karakteristik IP kelas C: 

Format   : 110nnnn.nnnnnnn.nnnnnnn.hhhhhhh 

Bit pertama : 110  

NetworkID  : 24 bit 

HostID  : 8 bit  

Oktat pertama : 192 - 223 

Jumlah network : 2.097.152 

Rentang IP  : 192.0.0.xxx – 223.255.255.xxx 
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Jumlah IP   : 254 

2.2.5 Router 

Router merupakan perangkat yang melewatkan paket IP dari satu jaringan 

ke jaringan lainnya dengan menggunakan metode addressing dan protocol 

tertentu. Router yang terkoneksi dalam suatu jaringan tergabung dalam suatu 

algoritma routing untuk menentukan jalur yang terbaik untuk dilalui oleh paket IP 

(Eko, 2015). Proses routing dilakukan dengan cara hop by hop. IP tidak 

mengetahui semua jalur untuk menuju tujual setiap paket. IP hanya mencarikan 

jalur terdekat dengan memberitahukan IP address dari router selanjutnya.(Farouk, 

Ramdhani, & Wibowo, 2012) 

 

Gambar 2.1 Salah satu contoh router. 

2.2.6 Switch 

Switch adalah perangkat penghubung untuk beberapa perangkat untuk 

membentuk sebuah Local Area Network. Perbandingannya dengan Router, Switch 

merupakan sebuah jalanan sedangkan router merupakan penghubung antar 

jalanan. Masing – masing berada di jalan yang mempunyai alamat yang berurutan. 

Dengan cara yang sama, switch menghubungkan berbagai jenis alat, yang masing 

– masing mempunyai alamet IP tersendiri. (Abdullah, Tamam Asrori, 2014) 
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Gambar 2.2 salah satu contoh switch 

 

2.2.7 Mikrotik  

Mikrotik merupakan salah satu dari beberapa perusahaan it yang bergerak 

dalam memproduksi sebuah aplikasi dan peralatan jaringan computer. “Mikrotik 

Router OS adalah system operasi dan perangkat lunak yang dapat digunakan 

untuk menjadikan computer menjadi router network yang sangat handal, 

mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk ip network dan jaringan wireless, 

cocok untuk digunakan oleh ISP dan provider hotspot”. Pada dasarnya Router OS 

berjalan pada system operasi Linux sehingga seluruh perintah didasarkan pada 

perintah Linux. 

Salah satu produk utama Mikrotik adalah RouterBoard yang merupakan 

perangkat keras yang berfungsi utama sebagai router. RouterBoard biasanya 

dilengkapi dengan Router operating system (Router OS) yang membuat 

RouterBoard memiliki fungsi yang lebih lengkap dalam mendukung manajemen 

jaringan computer itu sendiri(Abdullah, Tamam Asrori, 2014). 
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Konfigurasi yang dapat dilakukan RouterBoard bisa melalui mode GUI 

(Graphic User Interface) atau mode text/terminal. Dengan aplikasi kecil yang 

diberi nama Winbox, pengguna dapat mengkonfigurasi RouterBoard tanpa perlu 

menghafalkan berbagai perintah. Oleh Karena penggunaannya yang sangat 

sederhana, RouterBoard banyak digunakan di Universitas, ISP, bahkan di warnet. 

Beberapa fitur utama yang menjadikan RouterBoard sebgai router popular 

adalah Hotspot dan RADIUS Server. Keduanya berfungsi sebagai modul AAA 

dimana Hotspot sifatnya lebih sederhana sedangkan RADIUS Server untuk 

implementasi yang lebih kompleks.(Alex, 2016) 

 

Gambar 2.3 Mikrotik RB850 

 

2.2.8 Winbox 

Winbox merupakan sebuah aplikasi untuk melakukan proses pengendalian 

jarak jauh ke router mikrotik dengan berbasis digital atau GUI (Graphical User 

Interface).  Dengan winbox, pengaturan dapat dilakukan melalui kompuuter 

client.  Pengaturan  router mikrotik melalui winbox lebih umum digunakan, 

karena penggunaanya yang mudah serta tidak perlu lagi mengingat perintah – 
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perintah untuk mengkonfigurasi router mikrotik (Fitriastuti & Utomo, 2014). 

Namun, beberapa network administrator lebih memilih mengkonfigurasi router 

mikrotik dengan berbasis CLI (Command line interface)  karena tampilannya 

yang lebih sederhana, di winbox juga menyediakan opsi untuk pengaturan 

berbasis CLI(Dwiyatno, Putra, & Krisnaningsih, 2015) 

2.2.9 Access point 

Access point adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk 

mentransmisikan data dalam sebuah WLAN. Access point terhubung dengan 

jaringan Local melalui media kabel. Access point berfungsi untuk memberi jalan 

transfer data antara WLAN dan Wired LAN, melakukan konversi sinyal frekuensi 

radio (RF) menjadi sebuah signal digital yang dapat disalurkan melalui kabel atau 

sebaliknya disalurkan ke perangkat WLAN yang lainnya dengan merubah 

kembali menjadi sebuah sinyal frequensy radio. (Yessi Alfrida Syahputri, Muh. 

Yamin, 2017)  

2.2.10 Hotspot 

Hotspot ialah sebuah area khusus yang disediakan untuk mengakses 

internet menggunakan perangkat WLAN. Dengan modal laptop atau perangkat 

yang lainnya maka dapat terkoneksi internet secara gampang atau mudah. 

Dengan adanya teknologi hotspot, orang – orang dapat terkoneksi ke 

jaringan internet dengan mudah melalui perangkat seperti, komputer, laptop, 

smartphone dan lain – lain. Dan tentunya perangkat – perangkat tersebut harus 

mempunyai teknologi wireless. 

Pada umumnya area dengan sinyal wi-fi menggunakan perangkat yang 

berstandarisasi WLAN IEEE 802.11b atau 802.11g. Teknologi wireless saat ini 
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mempunyai kemampuan untuk memberikan akses kecepatan sampai dengan 

11Mbps (IEEE 802.11b) dan 54Mbps (IEEE 802.11g) dalam radius hingga 100m. 

Biasanya pengguna hotspot harus terlebih dulu melakukan registrasi 

hotspot kepenyedia hotspot untuk mendapatkan username agar dapat login ke 

hotspot tersebut. Kemudian para pengguna dapat mencari area hotspot yang telah 

disediakan seperti tempat pusat pembelanjaan, hotel, cafe, kampus, sekolah dan 

tempat yang lainnya. Pada proses login dilakukan ketika browser sedang 

aktif(Fitriastuti & Utomo, 2014). 

Untuk membuat hotspot dibutuhkan alat seperti access point (AP). Access 

point bisa disambungkan dengan hub atau repiter. Access point juga dapat 

menggabangkan jaringan wireless dengan menggunakan wired dapat 

memperbesar skala WLAN tersebut(Eko, 2015)  

2.2.11 Radius  

Radius adalah singkatan dari Remote Authentication Dial-in User Service 

yang berguna untuk menyediakan sebuah mekanisme keamanan dan management 

user pada sebuah network. Radius diterapkan dalam jaringan dengan model 

client-server.  

Server Radius menangani otentikasi dan otorisasi koneksi yang dilakukan 

user, pada saat komputer client akan menghubungkan diri dengan jaringan maka 

server Radius akan meminta identitas user untuk kemudian akan dicocokan 

dengan data-data yang ada didalam database server Radius itu sendiri.(Gesit 

Singgih Febyatmoko, Taufiq Hidayat, 2016) 
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