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BAB 2 

STUDI PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
 

 

2.1. Studi Pustaka 

Untuk kelancaran dalama penelitian ini, maka penulis membutuhkan dan 

mencari informasi – informasi (referensi) yang ada berupa penelitian terdahulu yang 

terkai dengan dengan monitoring dan manajemen jaringan dengan telegram. 

Dengan adanya informasi – informasi (referensi) tersebut yang akan digunakan 

dengan harapan menjadi masukan atau ide tentang pembuatan serta pengembangan 

aplikasi dalam penelitian selanjutnya. 

 

2.1.1. Penelitian Riski Efriandana (2020) 

Penelitian yang dilakukan Riski Efriandana pada tahun 2020 dengan judul 

”IMPLEMENTASI MONITORING STATUS USER HOTSPOT PADA MIKROTIK 

MENGGUNAKAN BOT TELEGRAM” target penulis mengimplementasikan 

notifikasi login atau logout user hotspot melalui bot Telegram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tampilan notifikasi pada bot telegram 

 

2.1.2. Penelitian Dennis Oldyatha Pradana dan Agus Prihanto (2020) 

Penelitian yang dilakukan oleh Dennis Oldyatha Pradana dan Agus Prihanto 

dengan judul “IMPLEMENTASI NOTIFIKASI MENGGUNAKAN TELEGRAM 

MESSENGER  
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PADA SOFTWARE THE DUDE NETWORK MONITORING” pengujian 

mengimplementasikan notifikasi status perangkat melaluli bot Telegram. 

 
Gambar 2.2 Tampilan notifikasi service ping bot telegram 

 

2.1.3. Penelitian Dimara Kusuma Hakim dan Septian Adi Nugroho 

(2019) 

Penelitian yang dilakukan oleh Dimara Kusuma Hakim dan 

Septian Adi Nugroho dengan judul ”IMPLEMENTASI TELEGRAM BOT UNTUK 

MONITORING MIKROTIK ROUTER” pengujian aplikasi mengirimkan beberapa 

perintah dan bot telegram merespon sesuai perintah. 

 

Gambar 2.2  Respon bot telegram sesuai perintah yang diberikan 
 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Jaringan Komputer 

 
Gambar 2.3 Ilustrasi Jaringan Komputer 



5 
 

 

Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan 

perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan 

yang sama. Tujuan dari jaringan komputer adalah : 

 

1. Membagi sumber daya contohnya berbagi pemakaian printer, CPU, 

memori, harddisk. 

2. Komunikasi contohnya surat elektronik, instant messaging, chatting.  

3. Akses informasi contohnya web browsing. 

 

Agar dapat mencapai tujuan yang sama, setiap bagian dari jaringan komputer 

meminta dan memberikan layanan (service). Pihak yang meminta layanan disebut 

klien (client) dan yang memberikan layanan disebut pelayan (server). Arsitektur ini 

disebut dengan sistem client-server, dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi 

jaringan komputer. Pada setiap jaringan komputer agar dapat melakukan komunikasi 

antara satu komputer dengan komputer lainya maka diperlukan pengalamatan untuk 

masing-masing komputer tersebut.Jenis – jenis jaringan komputer : 

1. PAN (Personal Area Network) 

Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada 

kantor, dan rumah. Biasanya, banyak digunakan hanya untuk keperluan 

internet, serta printer. Dan tidak memerlukan resources yang besar untuk 

menggunakan jaringan PAN. 

2. LAN (Local Area Network) 

Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan 

dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan 

LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. 

Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, 

terutama pada token ring dan ethernet. Selain itu, LAN juga 

menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan WIfi dan 

lebih dikenal dengan WLAN (Wireless Local Area Network). 

3. CAN (Campus Area Network) 

Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun 

lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk 

jaringan ini, lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, 

pembaruan kelas, dan lain sebagainya. 

4. MAN (Metropolitan Area Network) 

MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat 

komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada 

jaringan yang sama. Jenis jaringan ini 

5. WAN (Wide Area Network) 

WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis.  
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Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, 

X.25, serta Frame Relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. 

6. Internet 

Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh 

manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru 

dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam 

berbagai perangkat komputer, seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, 

dan lain sebagainya. 

7. VPN (Virtual Private Network) 

VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet 

yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan 

transmisi data. Saat ini, banyak sekali platform yang menjual VPN secara 

gratis, maupun menyediakan akses premium. 

 

Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling 

berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. 

Biasanya, tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. 

Adapun jenis – jenis topoplogi jaringan adalah : 

1. Bus 

Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang 

masing – masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan 

dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan 

dan workstation baru, akan tetapi tidak mengganggu workstation yang 

lain. Kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami 

kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan 

jaringan. 

2. Ring (Cincin) 

Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika 

semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau 

berpola lingkaran. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari 

satu perangkat ke perangkat lain.  

Kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi collision atau 

tabrakan antar data. Sedangkan, kekurangan dari topologi ini adalah jika 

salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan 

akan mengalami gangguan. 

3. Star (Bintang) 

Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing – masing 

workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau  

hub. Kelebihan dari topologi ini, adalah jika salah satu workstation  

mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal  
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yang sama. Dikarenakan, setiap workstation memiliki jalur atau kabel 

sendiri. Kelemahan dari topologi star adalah membutuhkan biaya yang 

besar, karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. 

4. Tree (pohon) 

Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi 

jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon, yang dapat dibilang hanya 

perangkat hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon. Dan 

setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. 

Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree sama dengan topologi bus 

dan star. Namun, dengan menggunakan jaringan pohon ini (hybrid), 

mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. 

5. Mesh 

Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi dimana tidak 

adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node 

dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara 

langsung selama masih dalam jaringan yang sama. 

Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antar komputer yang 

lebih cepat, serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan dari 

topologi mesh adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam 

penyediaan kabel. 

 

2.2.2. Kabel Jaringan 

Kabel jaringan adalah perangkat keras yang berbentuk kabel dan dirancang 

khusus untuk memenuhi dalam koneksi jaringan. Secara khusus hanya dipergunakan 

untuk jaringan, kabel jaringan digunakan bisa untuk menghubungkan perangkat 

jaringan ke perangkat lain atau 2 lebih komputer dengan berbagi daya. Yang memiliki 

fungsi menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Dalam hal ini 

biasanya sebagai penghubung server dan user/client. Dengan terhubung melalui kabel 

jaringan maka akan terbentuk berbagai macam topologi jaringan. Tentu saja untuk 

digunakan kabel jaringan ini harus didukung dan dilengkapi dengan hardware lainnya. 

 

Kelebihan kabel jaringan akan dijabarkan sebagai berikut : 

• Jangkauannya lebih luas daripada jaringan wireless sehingga dapat 

mencapai daerah pelosok. 

• Biaya yang dibutuhkan untuk membangun jaringan kabel terbilang lebih 

murah daripada jaringan nirkabel/wireless. 

• Data jaringan kabel lebih stabil daripada jaringan wireless. 

• Tidak akan terganggu oleh cuaca seperti yang sering terjadi pada jaringan 

wireless. 
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Kekurangan kabel jaringan akan dijabarkan sebagai berikut : 

• Untuk membuat sebuah jaringan dengan cakupan yang luas akan 

membutuhkan kabel yang banyak. 

• Lebih sulit untuk dirawat karena kabel bisa saja rusak ataupun digigit 

hewan pengerat. 

• Cenderung kurang rapi karena melibatkan banyak sekali kabel. 

 

Ada banyak macam kabel jaringan yang bisa digunakan, namun semuanya 

disesuaikan dengan kebutuhan, jenis topologi dan juga kondisi lapangan. Setidaknya 

ada 3 jenis kabel jaringan yang sering digunakan dalam sebuah topologi yaitu kabel 

Coaxial, Twisted Pair dan Fiber Optik. 

1. Kabel Coaxial 

Merupakan jenis kabel yang terdiri dari 2 buah penghantar atau 

konduktor. Pertama berada di tengah kabel berupa inti kawat tembaga 

yang padat. Dan yang kedua berupa lapisan metal yang disebut sebagai 

metal shielded yang berfungsi untuk menghalau gangguan dari luar. 

Kabel Coaxial dapat menhubungkan satu perangkat komputer dengan 

perangkat lainnya. Kabel jenis ini sangat cocok digunakan untuk sebuah 

jaringan dengan bandwidth yang tinggi. 

 
Gambar 2.4 Kabel coaxial 

 

Kelebihan Kabel Coaxial : 

• Memiliki harga yang lebih murah daripada jenis kabel yang 

lainnya. 

• Jangkauan serta kecepatan transmisi data yang dihasilkan kabel 

Coaxial cenderung lebih cepat dan luas. 

• Meski dalam proses pemasangan terbilang cukup rumit namun 

sebenarnya sangat mudah untuk dilakukan. 
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Kekurangan Kabel Coaxial : 

• Dalam proses pemasangan butuh ketelitian dan kesabaran extra 

karena cukup rumit. 

• Dari segi harga memang lebih murah namun dalam hal perawatan 

dibutuhkan biaya yang cukup besar. 

• Rentan dan tidak tahan terhadap perubahan suhu dan temperature 

yang ekstrem. 

• Jangkauan yang terbatas dan membutuhkan repeater untuk 

menjangkau wilayah yang lebih luas. 

 

2. Kabel Twisted Pair 

Seperti namanya kabel jenis ini terdiri dari beberapa kabel yang 

berpasang-pasangan. Ada 3 jenis kabel Twisted Pair yang umum 

digunakan yaitu STP (Shielded Twisted Pair), FTP (Foil Twisted Pair) 

dan UTP (Unshielded Twisted Pair). Kabel jenis STP memiliki lapisan 

alumunium foil yang membungkus kabel bagian dalam dan berguna 

untuk menghalau gangguan elektrik. 

 
Gambar 2.5 Kabel Twisted Pair 

 

Kelebihan kabel Twisted Pair 

• Proses pemasangan dan instalasi yang terbilang mudah karena 

tidak diperlukan alat khusus. 

• Dalam hal perawatan, membutuhkan biaya yang murah. 

• Jenis kabel yang fleksibel sehingga mudah diatur. 

• Jika salah satu kabel rusak tidak akan mengganggu kabel yang 

lainnya. 
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• Kabel jenis UTP memiliki harga yang sangat murah. 

• Untuk jenis STP dan FTP lebih mahal namun memiliki ketahanan 

dari gangguan elektromagnetik. 

 

Kekurangan kabel Twisted Pair 

• Jangkauan yang sempit hanya mampu mencakup wilayah dibawah 

100 m. 

• Kecepatan transmisi data pada kabel Twisted Pair terbatas. 

• Memiliki kemungkinan untuk disadap lebih besar daripada jenis 

kabel lainnya. 

• UTP rentan terhadap gangguan elektromagnetik. 

• FTP dan STP mempunyai harga yang cukup mahal. 

 

3. Kabel Fiber Optik 

Fiber Optik merupakan jenis kabel yang menggunakan serat tembaga 

sebagai media penghantarnya. Serat disini terbuat dari kaca atau plastik 

sangat tipis sehingga dapat menstransmisikan data lebih cepat daripada 

2 jenis kabel jaringan yang sebelumnya. Namun Fiber Optik ini lebih 

cenderung terkena gangguan. 

 
Gambar 2.6 Kabel Fiber Optik 

 

Kelebihan kabel Fiber Optik : 

• Dapat menstransmisikan data dengan kecepatan tinggi mencapai 

1.000 Mbps. 

• Bandwith yang sangat besar hingga 1 gigabit. 

• Jangkauan wilayah mencapai 20km tanpa  menggunakan repeater. 
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• Dari segi bahan terbilang awet dan tahan terhadap perubahan suhu 

dan temperature yang ekstrem. 

• Karena awet maka biaya perawatannya jauh lebih murah. 

• Mampu menahan gangguan elektromagnetik dari luar. 

• Tidak mudah untuk disadap. 

 

Kekurangan kabel Fiber Optik : 

• Harga yang cukup mahal jika dibandingkan dengan 2 jenis kabel 

lainnya. 

• Proses instalasi yang memerlukan alat bantu sehingga cukup rumit. 

• Jika terjadi kerusakan maka dibutuhkan seorang tenaga ahli untuk 

memperbaikinya. 

• Dikhawatirkan dapat menyerap hydrogen sehingga mengakibatkan 

loss data. 

 

2.2.3. Internet Protocol (IP) 

Internet Protocol adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas internet 

dan bisa memfasilitasi untuk penyelesaian berbagai tindakan di World Wide Web. 

Oleh karena itu alamat Internet Protocol merupakan bagian dari sistematis yang 

diletakkan pada jaringan yang saling berhubungan yang mengatur komunikasi online 

dengan mengidentifikasi kedua perangkat dalam memprakarsai berbagai tujuan 

Internet, sehingga membuat kemungkinan komunikasi dua arah. Mekanisme 

pengalamatan dengan menggunakan protokol IP dapat meggunakan dua alternatif 

pilihan, yaitu bisa menggunakan IP versi 4 (IPv4) atau IP versi 6 (IPv6). Perbedaan 

utama dari kedua versi IP tersebut adalah terletak pada jumlah ketersediaan alamat 

yang digunakan. 

1. IPv4 Address 

IP Address adalah sekumpulan bilangan biner sepanjang 32 bit, yang 

dibagi atas 4 segmen dan setiap segmen terdiri atas 8 bit. IP address 

merupakan identifikasi setiap host pada jaringan internet. Artinya tidak 

boleh ada dua host atau lebih yang tergabung ke internet dengan 

menggunakan IP address yang sama. Contoh IP address adalah sebagai 

berikut : 

bit : 01001011.01111000.00000000.00000001 

dikorversikan menjadi bilangan decimal menjadi 

desimal : 75.120.0.1 

Jangkauan alamat IP address yang dapat digunakan adalah dari 

00000000.0000000.00000000.00000000 atau 0.0.0.0 sampai dengan 

11111111.11111111.11111111.11111111 atau 255.255.255.255.  
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IP address yang digunakan untuk keperluan jaringan LAN disebut 

sebagai IP address private. Sedangkan IP address yang digunakan untuk 

keperluan Internet disebut IP address public. Perhatikan tabel IP address 

yang dibagi tiap kelas. 

 

Tabel 2.1. IP Range 

Kelas IP Range 

A 0.0.0.0.0 – 127.255.255.255 

B 128.0.0.0 – 191.255.255.255 

C 192.0.0.0 – 223.255.255.255 

D 224.0.0.0 – 239.255.255.255 

E 240.0.0.0 – 255.255.255.255 

 

Pada penggunaan hanya Kelas A – C yang digunakan untuk umum, 

sementara untuk kelas D digunakan untuk kepentingan multicast dan 

untuk kelas E digunakan untuk kepentingan experimental. Dan juga 

terdapat beberapa IP yang tidak boleh digunakan karena sudah disepakati 

secara Internasional karena sudah memiliki tujuan penggunaan khusus 

maka dari itu IP ini disebut IP Khusus yang terdiri dari. 

 

Tabel 2.2 Tabel IP Khusus 

Penggunaan IP / Subnet 

Self Identification 0.0.0.0/8 

Localhost 127.0.0.1 

Loopback Other 127.0.0.0/28 

Multicast 224.0.0.0/4 

Local link/DHCP error 168.254.0.0/16 

IETF Protocol Assigments 192.0.0.0/24 

TEST-NET-1 192.0.2.0/24 

TEST-NET-2 198.51.100.0/24 

TEST-NET-3 203.0.113.0/24 

6to4 Relay Anycast 192.88.99.0/24 

Benchmark Test 198.18.0.0/15 

Future Used 240.0.0.0/4 

Limited Broadcast 255.255.255.25532 

 

2. IPV6 Address 

IPv6 address atau IP address versi 6 adalah IP address yang digunakan 

pada protokol IPv6. IPv6 merupakan protokol IP terbaru yang disebut  
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juga Next Generation IP yang dicadangkan untuk keperluan pada masa 

mendatang. Berbeda dengan IPv4, pada protokol IPv6 alokasi IP address 

adalah sebesar 128 bit atau sejumlah 2128 buah IP address, nilai ini 

setara dengan 3.4x1038 buah IP address. 

 

2.2.4. TELEGRAM 

 
Gambar 2.7 Logo Telegram 

 

Aplikasi Telegram diprakarsai oleh dua bersaudara, Nikolai dan Pavel Durov. 

Keduanya saling berbagi tugas, Nikolai Durov fokus pada pengembangan aplikasi 

dengan menciptakan protokol MTProto yang menjadi motor bagi Telegram. 

Sementara Pavel bertanggung jawab dalam hal pendanaan dan infrastruktur melalui 

pendanaan Digital Fortress. 

Setelah digodok dengan matang, Telegram memulai debutnya pada 14 Agustus 

2013 ke perangkat iOS. Kemudian ke Android pada tanggal 20 Oktober 2013. 

Artinya, Telegram baru berumur kurang lebih tiga tahun. Namun prestasi Telegram 

tak bisa dibilang buruk, justru cenderung memukau. Di bulan Oktober 2013 saja, atau 

di tahun pertamanya Telegram sudah mengantongi 100.000 pengguna aktif harian. 

Angka ini melonjak tajam menjadi 15 juta pada bulan Maret 2014 atau kurang 

dari enam bulan kemudian. Per bulannya, pengguna aktif Telegram menyentuh angka 

35 juta dan terus meningkat ke angka 50 juta pada bulan Desember 2014. 

Setahun kemudian, pengguna aktif Telegram menyentuh angka 60 juta per 

bulan dan merangkak cepat ke angka 100 juta pada bulan Februari 2016. Peningkatan 

super cepat ini tak lain menandakan bahwa pengguna menerima dengan baik apa yang 

dihadirkan oleh Telegram. 

Dari segi interface, Telegram memang mempunyai tampilan yang rapi dan 

bersih. Sederhana seperti WhatsApp. Banyak orang sependapat dengan saya, dan 

mengatakan bahwa Telegram mirip dengan WhatsApp kendati fitur yang dihadirkan 

selengkap BlackBerry Messenger ataupun LINE. 
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Adapun salah satu fitur dari Telegram adalah bot Telegram sebuah bot atau 

robot yang diprogram dengan berbagai perintah untuk menjalankan. serangkaian 

instruksi yang diberikan oleh pengguna. Bot ini hanyalah sebuah akun Telegram yang 

dioperasikan oleh perangkat lunak yang memiliki fitur A.I (Artificial Intelligence). 

Bot Telegram dapat melakukan apa saja sesuai perintah (yang sudah tersedia). 

Bot telegram bisa digunakan untuk melakukan pencarian, sebagai penghubung, 

pengingat, pengajar, pengintegrasi, dan lainnya. 

Telegram bot berjalan tanpa perlu diinstal dan tanpa perlu nomor telepon. 

Mereka sudah berjalan di semua platform yang mendukung Telegram. Mereka 

berjalan tanpa terlihat, sehingga tidak mengganggu pengguna. Pengguna dapat 

berinteraksi dengan dengan bot Telegram dengan cara mengirimkan sebuah pesan 

atau baris perintah tertentu. 

 
Gambar 2.8 Gambar botFather 

 

Untuk membuat sebuah bot pada telegram, menggunakan BotFather seperti 

namanya ,BotFather adalah bapaknya para bot telegram,bot ini digunakan untuk 

mengatur semua bot yang ada di telegram. Dengan kata lain BotFather adalah bot 

yang menyediakan menu untuk mengatur bot yang telah dibuat oleh user Telegram. 

Telegram server menyimpan semua data, yaitu semua obrolan dan juga bot, dienkripsi 

di cloud. Oleh karena itu, cadangan eksternal data Telegram tidak harus dilakukan dan 

seluruh pengaturan pribadi tersedia untuk pengguna yang masuk di seluruh platform 

kapan saja dan di mana saja.  
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2.2.5. Acces Point 

 

Gambar 2.9 Gambar access point 

 

Access point adalah sebuah perangkat dalam jaringan 15ystem15r yang dapat 

menciptakan jaringan 15yste nirkabel atau WLAN (Wireless Local Area Network). 

Access point akan dihubungkan dengan router, hub atau switch melalui kabel Ethernet 

dan memancarkan sinyal wifi di area tertentu. Untuk dapat terhubung dengan jaringan 

15yste yang telah dikonfigurasikan tersebut, perangkat harus melalui access point. 

Access point terdiri dari antenna dan transceiver, dan bertindak sebagai pusat 

pemancar dan penerima sinyal dari dan untuk client server. Access point tidak dapat 

mengatur aliran data seperti router, access point hanya akan menyambungkan atau 

tidak menyambungkan suatu perangkat yang mencoba untuk terhubung dengan 

jaringan, berdasarkan benar atau tidaknya password yang diberikan pengguna 

perangkat. Secara lebih rinci, access point memiliki fungsi sebagai berikut: 

 

1. Untuk memancarkan atau mengirimkan sinyal koneksi data dan internet 

melalui gelombang radio. Semakin baik kekuatan sinyal access point, 

maka area jangkauannya pun akan semakin luas. Ukuran sinyal biasanya 

di tuliskan dalam satuan dBm atau mW. 

2. Sebagai hub, access point akan menghubungkan jaringan yang 

menggunakan kabel dengan jaringan nirkabel atau wireless. 

3. Untuk mengatur agar access point berfungsi sebagai DHCP (Dynamicc 

Host Configuration Protocol) Server. Dengan demikian, secara otomatis 

access point akan dapat memberikan IP Addrees untuk setiap perangkat 

yang terhubung. 
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4. Untuk mengatur akses yang didapatkan suatu perangkat. Akses tersebut 

diatur berdasarkan MAC (Media Access Control) yang merupakan 

identifikasi unik yang dimiliki oleh network card perangkat. 

5. Untuk menerapkan fitur keamanan Wired Equivalent Privacy atau WEP 

dan Wi-Fi Protected Access atau WAP. WEP atau yang sering disebut 

Shared Key Autenthication, merupakan metoda pengamanan jaringan 

nirkabel (wireless) dengan otentifikasi kecocokan kunci yang di berikan 

client pada access point. Sedangkan WAP merupakan metoda keamanan 

yang dibuat untuk melengkapi metode WEP dengan menambahkan 

decryption. 

 

Dalam kegunaannya acess point  dibagi berdasarkan lokasi penempatannya, 

yang akan dijelaskan sebagi berikut : 

1. Access Point Indoor 

Access Point model indoor seperti namanya biasa diletakan di area 

ruang tertutup, model indoor menawarkan banyak fitur 

management user dan kekuatan sinyal. Access point ini sering kita 

temui di berbagai pojok akses publik seperti kantor, cafe, masjid, 

halte, stasiun dll 

 

2. Access Point Outdoor 

Access Point model outdoor seperti namanya ditempatkan pada 

area outdoor atau luar bangunan. Access Point jenis ini biasa 

digunakan untuk permodelan konektivitas dengan jarak jauh, 

misalnya untuk pointing dari 1 access point ke access point lain 

yang dibuat untuk melebarkan atau menangkap sumber internet 

yang jaraknya jauh. Model access point outdoor memiliki 

kelebihan dalam rentang radius koneksi, kekuatan sinyal, serta 

meminimalisir gangguan frekuensi karena di letakan di area 

outdoor. 
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Gambar 2.10 Gambar access point outdoor 

2.2.6. MIKROTIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Gambar Mikrotik RouterBoard 

 

Mikrotik adalah sebuah sistem operasi berbasis perangkat lunak yang dipasang 

pada suatu komputer sehingga komputer tersebut dapat berperan sebagai jantung 

network, pengendali atau pengatur lalu-lintas data antar jaringan, komputer jenis ini 

dikenal dengan nama router. Jadi intinya Mikrotik adalah salah satu sistem operasi 

khusus untuk router. Mikrotik dikenal sebagai salah satu router OS yang handal dan 

memiliki banyak sekali fitur untuk mendukung kelancaran network. 

Mikrotik sendiri merupakan nama perusahaan kecil yang berkantor di pusat 

negara Latvia, dan dibentuk oleh John Trully serta Arnis Riekstins. Sekitar tahun 

1966, mereka berdua memulai dengan sistem operasi Linux dan MS DOS dan 

dikombinasikan dengan teknologi berbasis Wired (nirkabel) LAN atau WLAN 

Aeronet yang berkecepatan hingga 2 Mbps di Moldova. 

Dan kemudian melayani sekitar lima pelanggan baru di Latvia. Seiring 

berjalannya waktu, prinsip dasar dari mikrotik bukan membuat wired ISP (Internet 
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Service Provider)  lagi. Akan tetapi, dapat membuat program router yang handal dan 

dapat dijalankan di seluruh negara. 

Fungsi dari mikrotik antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan Sistem Otentikasi 

Fungsi yang pertama, dipergunakan untuk membantu dalam memblokir 

situs yang mengandung konten yang dilarang tegas oleh undang – 

undang. Sehingga, program ini sangat mendukung untuk terciptanya 

internet positif sebagai langkah awal dalam mengurangi konten yang 

tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

2. Konfigurasi Jaringan Lokal 

Dengan menggunakan mikrotik, mampu untuk mengatur dan 

mengkonfigurasi LAN (Local Area Network) yang menggunakan PC 

Mikrotik Router OS dan hardware yang berspesifikasi lebih rendah. 

 

3. Untuk Pengelolaan Sistem Jaringan Internet 

Fungsi yang ketiga adalah untuk jaringan internet secara lebih terpusat 

sehingga, administrator dapat melakukan pengelolaan dan manajemen 

data dengan lebih baik lagi. 

4. Berperan sebagai Hotspot 

Fungi yang keempat, juga berperan sebagai hotspot, dimana akan sangat 

mudah untuk melakukan konfigurasi dan membagi bandwidth bagi 

setiap jaringan 18ystem18r. Selain itu, juga memiliki tugas untuk 

memisahkan bandwidth traffic (lalu lintas) data internasional dan 18yste. 

5. Pembuatan PPPoE Server 

Dan fungsi yang terakhir yaitu, digunakan untuk perangkat dalam 

pembuatan sebuah PPPoE Servers. 

 

Jenis Mikrotik untuk Kebutuhan Jaringan Komputer : 

1. Mikrotik RouterOS 

Jenis yang pertama adalah mikrotik RouterOS, dimana 18ystem operasi 

yang dipakai berbasis UNIX dan memiliki kelebihan dan juga 

menyediakan fitur mulai dari paket router, bridge, firewall, proxy server, 

hotspot dan lain sebagainya. Cukup dengan menggunakan sebuah 

Operating System (OS) saja, anda sudah dapat dan mampu untuk 

membangun router sendiri. 

2. RouterBoard 

Jika sebelumnya, RouterOS memanfaatkan 18ystem operasi perangkat 

lunak, maka RouterBoard merupakan perangkat keras (hardware) yang 

dikembangkan oleh perusahaan Mikrotik. RouterBoard berukuran sangat 

kecil dan lebih praktis, kemudian anda juga dapat melakukan proses 

instalasi RouterOS pada RouterBoard yang telah terkonfigurasi dengan 

baik. RouterBoard terdiri dari sebuah processor, ROM, RAM, dan flash 
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memory. Yang mana, harga di pasaran tidak terlalu mahal. Terkait 

dengan harganya sendiri rata – rata sekitar 600 – 800 ribu rupiah saja 

untuk pembelian perangkat RouterBoard. 

 

Kelebihan Router Mikrotik adalah mudah dalam pengoperasian. Disebut 

mudah bila kita bandingkan dengan Router OS lain seperti Cisco dan lainnya. 

Kemudahan pengoperasian Router berbasis Mikrotik OS salah satunya adalah berkat 

tersedianya fitur GUI. Jadi kita bisa setup router tidak hanya melalui tampilan text 

yang biasa digunakan OS router lain, tapi juga bisa dilakukan melalui sebuah aplikasi 

remote berbasis GUI bernama Winbox. Kelebihan lain dari Mikrotik RouterOS adalah 

banyaknya fitur yang didukung.  

 

2.2.7. WINBOX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Tampilan login winbox 

 

Winbox adalah software utility yang digunakan untuk konektivitas dan 

konfigurasi Mikrotik menggunakan MAC Address atau protokol IP. Dengan winbox 

kita dapat melakukan konfigurasi Mikrotik RouterOS dan RouterBoard menggunakan 

mode GUI dengan cepat dan sederhana.  

Winbox.dibuat menggunakan win32 binary tapi dapat dijalankan pada Linux, 

Mac OSX dengan menggunakan Wine. Semua fungsi winbox didesain dan dibuat 

semirip dan sedekat mungkin dengan fungsi console, sehingga anda akan menemukan 

istilah-istilah yang sama pada fungsi console. 
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