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ABSTRACTION

Novilla Boutique Resort is a company engaged in tourism in the hotel
business. One of the facilities owned is free internet for guests or visitors. The
problem found is that this hotel is in the form of a resort so it needs to be needed
management of internet network adequate connection more stable also can cover
all sector. And it takes the internet bandwidth management to be evenly distributed
to all users when many users do internet access simultaneously as well as increased
security to facilitate monitor its users. This research focuses on network design, IP
configuration, topology and implementation. And bandwidth optimization and
firewall as well. The research method used is descriptive research method with
quantitative approach. As a step of improvement and development, to build a better
and stable network that is using Mikrotik Routerbox. The suggestion given by the
writer is the hotel should have one expert in the field of network that can perform
the process of computer network installation properly and correctly.

Keywords: Bandwidth Management, Mikrotik RouterBox, Novilla Boutique Resort
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ABSTRAKSI

Novilla Boutique Resort adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang
pariwisata dalam bisnis perhotelan. Salah satu fasilitas yang dimiliki adalah internet
gratis bagi tamu atau pengunjung. Masalah yang ditemukan adalah hotel ini
berbentuk resort sehingga perlu dibutuhkan pengelolaan jaringan internet yang
memadai koneksi lebih stabil juga dapat mencakup seluruh sektor. Dan dibutuhkan
manajemen bandwidth internet agar terbagi rata kepada seluruh pengguna ketika
banyak pengguna melakukan akses internet secara bersamaan serta peningkatan
keamanan untuk memudahkan memantau penggunannya. Penelitian ini fokus ke
perancangan jaringan, konfigurasi IP, topologi dan implementasinya. Serta
pengoptimalan bandwidth dan serta firewall yang ada. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitif.
Sebagai langkah perbaikan dan pengembangan, untuk membangun jaringan yang
lebih baik dan stabil yaitu menggunakan Mikrotik Routerbox. Saran yang diberikan
penulis yaitu pihak hotel harus memiliki satu tenaga ahli di bidang jaringam yang
dapat melakukan proses instalasi jaringan komputer dengan baik dan benar.

Kata Kunci : Manajemen Bandiwidth, Mikrotik RouterBox, Novilla Boutique
Resort
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BAB  I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah membawa manusia

memasuki kehidupan yang berdampingan dengan informasi dan teknologi itu

sendiri. Yang berdampak pada sebagian orang untuk meninggalkan proses

penelusuran informasi secara manual yang membutuhkan waktu lebih lama

untuk mendapatkan atau menemukan informasi yang diinginkan. Dengan

teknologi informasi yang berkembang saat ini, pengelolaan informasi dapat

dilakukan secara lebih aktual dan optimal. Penggunaan teknologi informasi

bertujuan untuk mencapai efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan

informasi, yang ditunjukkan dengan kecepatan dan ketepatan waktu

pemrosesan, serta ketelitian dan keakuratan informasi.

Sebagai daerah tujuan wisata di Kepulauan Bangka Belitung. Kota

Sungailiat terkenal dengan banyak wisatanya yang menarik. Banyaknya

tempat wisata yang menarik tersebut memunculkan kebutuhan akomodasi

bagi para wisatawan asing maupun lokal yaitu berupa penginapan ataupun

perhotelan. Hotel yang memiliki fasilitas dan pelayanan yang maksimal akan

menjadi pilihan dan pertimbangan bagi para wisatawan. Fasilitas yang

terpenuhi dan akses informasi yang mudah didapatkan menjadi salah satu

faktor penting untuk diperhatikan.

Novilla Boutique Resort merupakan sebuah hotel berbintang tiga yang

terletak sangat strategis di pusat Kota Sungailiat. Fasilitasnya sudah tentu

memenuhi kebutuhan dari pelanggan atau tamu yang menginap. Salah satu

fasilitas yang penting adalah tersedia dan mudahnya akses informasi internet.
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Salah satu kendala yang dihadapi di Novilla Boutique Resort ini adalah

instalasi jaringan internet yang sederhana sehingga ketika digunakan banyak

pengguna maka aksesnya terasa sangat lambat.

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, penulis mengajukan

pemecahan masalah dengan “Rancang Bangun Sistem Jaringan

Menggunakan Mikrotik Pada Novilla Boutique Resort”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan pada

Novilla Boutique Resort yaitu :

a. Bagaimana mengoptimalkan penggunaan dan pembagian bandwidth

secara merata kepada tamu atau pelanggan?

b. Bagaimana meningkatkan keamanan jaringan internet tersebut dan

memudahkan untuk memonitor penggunanya?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang penulis ambil adalah :

a. Penelitian hanya terbatas pada perancangan jaringan, konfigurasi IP,

topologi dan implementasinya.

b. Pembatasan bandwidth untuk pengguna internet, dan mengoptimalkan

fungsi firewall yang ada.

1.4 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Memberikan kenyamanan kepada tamu atau pelanggan dalam

memaksimalkan fasilitas internet yang ada.
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b. Memudahkan untuk memonitor jaringan terhadap trafik akses

penggunaan jaringan.

c. Sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana di lingkungan program Teknik

Informatika STMIK Atma Luhur.

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini harus dilandasi dengan metode-metode
penelitian guna mendukung dalam pemberian gambaran proses-proses
penelitian dan menjadi lebih terstruktur.

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Metode untuk pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah

sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

1) Oberservasi

Pengumpulan data dan infromasi dengan mengambil data

serta dokumentasi di Novilla Boutique Resort, Sungailiat dan

dengan melakukan penegcekan ulang terhadap infrastruktur

jaringan.

2) Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan operational manager

dan pengguna untuk mendapatkan data dan informasi yang

berkaitan dengan penggunaan koneksi internet pada hotel

tersebut.

b. Studi Literatur

Meliputi identifikasi, lokasi, analisis dari dokumen yang

berisi informasi yang pernah dilakukan sebelumnya yang dapat

digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Studi

literatur ini berupa skripsi dan laporan penelitian yang didapat

dari perpustakaan dan internet.
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1.5.2 Metode Perancangan Jaringan

Adapun tahapan metodologi penelitian yang digunakan penulis yaitu

berdasarkan Network Development Life Cycle (NDLC) antara lain :

a. Analisa

Tahap awal ini dilakukan analisis kebutuhan, analisis permasalahan yang

muncul, analisis keinginan user dan analisis topologi atau jaringan yang

sudah ada saat ini.

b. Desain

Pada  tahap ini peneliti membuat gambar desain topolgi jaringan yang akan

dibangun. Desain berupa gambar desain struktur topologi. Gambar topologi

dibuat menggunakan tool Microsoft Visio 2016.

c. Implementasi

Pada tahap ini peneliti melakukan instalasi mikrotik, mengganti password

default, setting interface, IP Address, NAT, DHCP, DNS, Gateway, dan

juga pada tahap implementasi peneliti melakukan implementasi bandwidth

management dengan Simple Queue.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam proses penulisan laporan ini dilakukan dalam beberapa tahapan,

diharapkan agar permasalahan yang diangkat dapat dimengerti dan dipahami

secara keseluruhan. Oleh karena itu laporan ini dibuat dalam bentuk bab-bab

yang menerangkan dengan lebih terperinci hasil penelitian. Inti pokok yang

terdapat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
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BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi hal-hal umum yang menjadi landasan kerja dan sebagai arah

tujuan dari penulisan, yang berfungsi sebagai pengantar bagi para pembaca

untuk mengetahui hal apa yang akan dibahas secara keseluruhan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang landasan teoritis yang digunakan dalam melakukan

penulisan. Sumber-sumber teori ini dijadikan acuan dan panduan dalam

melakukan penulisan teori.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan, analisa

kebutuhan sistem jaringan, topologi jaringan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang implementasi jaringan, konfigurasi, pembagian

bandwidth serta pengujian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dari bab yang menguraikan

kesimpulan dan keseluruhan bab serta saran-saran yang diharapkan dapat

bermanfaat untuk perkembangan di Novilla Boutique Resort
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Jaringan Komputer

Menurut [1]Tanenbaum (2003:10), network (jaringan) adalah kumpulan dua

atau lebih komputer yang masing-masing berdiri sendiri dan terhubung melalui

sebuah teknologi. Hubungan antar komputer tersebut tidak terbatas berupa kabel

tembaga saja, namun juga bisa melalui fiber optic, microwave, infrared, bahkan

melalui satelit. Tujuan dari penggunaan 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

2.2 Klasifikasi Jaringan

2.2.1 Klasifikasi Jaringan Berdasarkan Tipe Transmisi

Jaringan dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan tipe transmisinya yaitu:

1. Broadcast network

Broadcast network yaitu suatu komunikasi yang terjadi dalam

sebuah jaringan, dimana paket data dikirimkan dari sebuah sumber ke

seluruh komputer yang ada dalam jaringan tersebut. Namun paket data

hanya akan di proses oleh komputer tujuan. Sedangkan paket yang di terima

bukan oleh komputer tujuan akan diabaikan [1](Tanenbaum, 2003:20).

2. Point to point

Pada tipe transmisi point to point komunikasi pertukaran data terjadi

antar dua komputer saja, sehingga untuk mencapai alamat tujuan sebuah

paket data mungkin harus melalui beberapa host perantara terlebih dahulu.
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Karena itu, pada tipe jaringan ini pemilihan rute yang diambil sangat

menentukan baik dan tidaknya koneksi [1](Tanenbaum, 2003:20).

2.2.2 Klasifikasi Jaringan Berdasarkan Skala

1. Local Area Network (LAN)

Local Area Network (LAN) secara umum adalah jaringan privat yang

menghubungkan perkantoran, gedung atau kampus. LAN banyak

digunakan untuk menghubungkan komputer pribadi agar dapat saling

bertukar informasi [1](Tanenbaum, 2003:26).

2. Metropolitan Area Network (MAN)

Metropolitan Area Network (MAN) adalah jaringan LAN yang luasnya

mencakup sebuah kota. Contohnya berupa jaringan televisi yang terdapat di

berbagai kota [1](Tanenbaum, 2003:26).

3. Wide Area Network (WAN)

Wide Area Network (WAN) adalah jaringan yang mencakup wilayah

geografis yang luas, yaitu antar negara atau benua. Biasanya dalam WAN,

host dan subnet dimiliki dan dioperasikan oleh orang yang berbeda
[1](Tanenbaum, 2003:26).

2.3 Tipe Jaringan Komputer

Dibawah ini merupakan tipe-tipe dari jaringan komputer:

2.3.1 Peer to Peer

Pada jaringan ini tidak ada komputer client maupun computer

server karena semua komputermelakukan pengiriman maupun

penerimaan informasi sehingga semua komputer berfungsi sebagai

client sekaligus sebagai server [2](Alan Nur Aditya 2011:21).
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Sistem operasi jaringan model peer to peer memungkinkan

seorang user membagi sumber daya yang ada dikomputernya, baik

itu file data, printer, dan peripheral lain. Namun, model ini tidak

mempunyai sebuah file server atau sumber daya yang terpusat.

1) Kelebihan jaringan peer to peer

a. Tidak terlalu mahal, karena tidak membutuhkan satu PC

yang sepenuhnya berfungsi sebagai server dan tidak

digunakan sebagai media kerja atau sering disebut dengan

dedicated server.

b. Mudah dalam instalasi programnya, hanya tinggal mengatur

untuk operasi model peer to peer.

2) Kelemahan jaringan peer to peer

a. Tidak terpusat, terutama untuk penyimpanan data dan

aplikasi.

b. Tidak aman, karena tidak menyediakan fasilitas pengamanan

server yang mencukupi.
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2.3.2 Client Server

Pada Jaringan Client Server terdapat satu atau beberapa

komputer server dan komputer client. Computer yang akan menjadi

komputer client dan diubah-ubah melalui software jaringan pada

protokolnya. Menurut [2]Alan Nur Aditya (2011:24) komputer client

merupakan perantara untuk untuk dapat mengakses data pada

komputer server, sedangkan komputer server merupakan penyedia

informasi yang diperlukan oleh komputer client. Arsitektur client-

server memiliki kelebihan sebagai berikut:

a. Kelebihan jaringan client server

a. Terpusat, sumber daya dan keamanan data dikontrol melalui

server.

b. Keseluruhan komponen (client / network / server) dapat

bekerja bersama.

b. Kelemahan Jaringan client server

a. Biaya pengadaan dan operasionalnya mahal.

b. Ketika server drop, keseluruhan operasi pada jaringan akan

terganggu.
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2.4 Topologi Jaringan

Topologi adalah suatu cara menghubunghkan komputer satu dengan

komputer yang lain sehingga membentuk jaringan. Menurut [3]Athailah (2013: 8)

Jenis topologi yang digunakan akan menentukan emampuan jaringan tersebut,

dmasa yang akan datang. Karena itu seorang Network Engineer harus menguasai

jenis – jenis topologi jaringan ini dan dapat menerapkannya dengan baik kedalam

jaringan yang dibangun.

Berikut adalah jenis topologi Jaringan komputer yang sering digunakan:

2.4.1 Topologi Bus

Menurut [4]Virgiawan Listanto (2011:16) Topologi Bus sering

disebut topologi backbone, dimana ada satu kabel yang dibentang

dari ujung ke ujung, kemudian kedua ujungnya ditutup dengan

terminator, atau terminating resistance.

Gambar 2.1 Topologi Bus
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1) Kelebihan

a. Murah, karena tidak memkai banyak media dan kabel.

b. Setiap computer dapat terhubung secara langsung.

c. Pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru,

dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu

workstation lain.

2) Kelemahan

a. Sering terjadi hang apabila lebih dari satu host memakai jalur

yang sama.

b. Bila terjadi gngguan disepanjang kabel pusat, maka

keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan.

2.4.2 Topologi Ring

Topologi Ring (cincin) adalah topologi jaringan berbenuk

rangkaian titik yang masing – masing terhubung ke dua titik lainnya,

sehingga membentuk jalur melingkar seperti cincin. Menurut
[3]Athailah (2013:10) didalam topologi ring semua workstation dan

sever dihubungkan sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau

cincin. Tiga fungsi yang diperlihatkan dalam topoogi ring adalah:

1) Penyelipan Data

Penyelipan adalah proses dimana data dimasukkan kedalam

saluran transmisi oeh terminal pengirim setelah diberi

alamatdan bit – bit tambahan lainnya.

2) Penerimaan Data.

Penerimaan data adalah proses ketika terminal yang dituju

telah mengambil data dari saluran, yaitu dengan

caramembandingkan alamat yang ada pada paket data dengan
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alat terminal itu sendiri. Apabila alamat tersebut sama, maka

data kiriman disalin.

3) Pemindahan Data.

Pemindahan data adalah proses ketika kiriman data diambil

kembali oleh terminal pengirim, Karena tidak ada terminal yang

menerimanya. Jika data tidak diambil kembali maka data ini

akan berotasi dalam saluran.

Gambar 2.2 Topologi  Ring

1) Kelebihan

a. Hemat kabel

b. Tidak akan terjadi tabrakan pengiriman data, karena pada

satu waktu, hanya satu node yang dapat mengirimkan data.

2) Kelemahan

a. Pengembangan jaringan menjadi lebih kaku.

b. Sulit mendeteksi kerusakan.
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2.4.3 Topologi Bintang (Star)

Menurut [5]Robin Candra (2008:21) Topolgi Star adalah

topologi dimana masing – masing workstation dihubungkan

langsung keserver, switch, atau hub. Pada topologi ini

sebuahterminal pusat bertindak sebagai pengatur dan pengendali

semua komunikasi yang terjadi.

Gambar 2.3 Topologi Star
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1) Kelebihan:

a. Sangat fleksibel

b. Kontrol terpusat

c. Tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk

d. Tingkat keamanan termasuk tinggi

2) Kelemahan

a. Boros kabel

b. Perlu pengamanan khusus

c. Kegagalan control pusat dapat memutuskan semua

komunikasi.

2.4.4 Topologi Tree

Menurut [2]Alan Nur Aditya (2011:25) Topologi Tree (pohon)

merupakan pengembangan dan kombinasi antara topologi star dan

topolgi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang

dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backbone.

Topologi ini disebut juga dengan topologi jaringan bertingkat.

1) Kelebihan

a. Dapat terbentuk suatu kelompok yang dibutuhkan setiap

saat.

2) Kelemahan

a. Apabila simpul yang lebih tinggi tidak berfungsi, maka

kelompok lain yang dibawahnya menjadi tidak efektif.

b. Cara kerja jaringan relative lebih lambat.
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Gambar 2.4 Topologi Tree

2.4.5 Topologi Mesh (Tidak beraturan)

Menurut [6]Winarno Sugeng (2011:21) Topologi mesh adalah

suatu bentuk hubungan antar perangkat, dimana setiap perangkat

terhubung secara langsung ke perangkat lain yang ada di dalam

jaringan. Sehingga setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung

dengan perangkat yang dituju.

1) Kelebihan

a. Hubungan dediated links menjamin data langsung

dikirimkan ke komputer tujuan tanpa harus melalui komputer

lainnya sehingga dapat lebih cepat karena satu link
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digunakan khusus untuk berkomunikasi dengan komputer

yang dituju saja.

b. Memiliki sifat Robust

c. Privacy dan security pada topologi mesh lebih terjamin

d. Memudahkan proses identifikasi permasalahan pada saat

terjadi kerusakan koneksi antar komputer.

2) Kelemahan

a. Membutuhkan banyak kabel dan Port I/O.

b. Instalasi dan konfigurasi menjadi lebih sulit karena setiap

komputer harus terkoneksi langsung dengan komputer

lainnya.

c. Biayanya relatif mahal.

Gambar 2.5 Topologi Mesh

2.4.6 Topologi Daisy Chain

Menurut [7]Adrian Tarigan (2009:22) Topologi daisy chain

merupakan peralihan dari topologi bus dan ring. Dimana setiap
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simpul dalam topologi ini terhubung langsung ke dua simpul lain

melalui segmen kabel. Tetapi segmen kabel membentuk saluran,

bukan lingkaran utuh.

1) Kelebihan

a. Installasi dan pemeliharaanya murah.

b. Semua node memiliki status yang sama.

2) Kelemahan

a. Bila terdapat kerusakan pada satu komputer, maka komputer

lain akan ikut terganggu.

b. Traffik tinggi.

c. Dibutuhkan repeater untuk jarak jauh

Gambar 2.6 Topologi Daisy Chain

2.4.7 Topologi Hybrid

Menurut [2]Alan Nur Aditya (2011:32) Topologi Hybrid

merupakan gabungan dari dua atau lebih topologi jaringan. Topologi

hybrid sering juga disebut dengan tree topology.
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1) Kelebihan

a. Cocok untuk jaringan dengan volume trafik yang rendah

b. Kontrol manajemen mudah, karena bersifat terpusat dan

terbagi dalam tingkatan atau jenjang.

2) Kelemahan

a. Jika salah satu node rusak, maka node yang ada dijenjang

bagian bawah tidak berfungsi.

Gambar 2.7 Topologi Hybrid

2.4.8 Topologi Wireless (Nirkabel)

Menurut [2]Alan Nur Aditya (2011: 34) Jaringan nirkabel

merupakan alternative dari jaringan kabel, terutama untuk
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mengembangkan LAN tradisional, karena dapat mengurangi biaya

pemasangan kabel dan mengurangi tugas relokasi kabel apabila

terjadi perubahan dalam arsitektur bangunan.

1) Kelebihan

a. Mobilitas dan produktifitas tinggi.

b. Kemudahan dan kecepatan instalasi.

2) Kelemahan

a. Biaya peralatan mahal.

b. Delay yang besar.

Gambar 2.8 Topologi Wireless (Nirkabel)
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2.5 Perangkat Jaringan

Menurut [5]Robin Candra (2008: 40) perangkat jaringan yang digunakan

dalam membangun sebuah jaringan adalah sebagai berikut:

2.5.1 NIC (Network Interfaces Card)

Menurut [5]Robin Candra (2008: 40) NIC (Network Interfaces

Card) yang biasa disebut dengan kartu jaringan adalah sebuah

perangkat yang berfungsi sebagai penghubung dari komputer ke

sebuah jaringan komputer. NIC terbagi menjadi dua, yaitu:

1. NIC Fisik

Menurut [5]Robin Candra (2008:40) NIC Fisik umumnya berupa

perangkat yang dapat ditancapkan ke dalam sebuah slot dalam

motherboard komputer. Tugas NIC adalah untuk mengubah aliran

data pararel dalam bus komputer, menjadi bentuk data serial,

sehingga dapat ditransmisikan diatas media jaringan. Komputer

dapat berkomunikasi dengan NIC menggunakan beberapa metode,

yaitu input dan output yang dipetakan ke memori.

Sebuah aliran data paralel akan dikirimkan kepada kartu NIC dan

disimpan terlebih dahulu didalam memori, sebelum dipaketkan

menjadi beberapa frame yang berbeda dan akhirnya dapat

ditransmisikan melalui media jaringan.

NIC yang berada dalam pihak penerima akan memproses sinyal

yang diproses dalam bentuk terbalik, dan mengubah sinyal – sinyal

tersebut kedalam aliran bit (untuk menjadi frame jaringan) dan

mengubah bit – bit tersebut menjadi aliran data paralel didalam bus

komputer penerima.
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2. NIC Logis

Menurut [5]Robin Candra (2008 : 41) NIC Logis merupakan jenis

NIC yang tidak ada secara fisik dan sepenuhnya menggunakan

perangkat lunak yang diinstal diatas sistem operasi, dan bekerja

seolah – olah dirinya adalah sebuah NIC. Contoh dari perangkat

NIC logis adalah loopback adapter (dalam sistem operasi windows,

harus diinstalasikan secara manual atau dalam system operasi

UNIX, terinstalisasi secara default, dengan nama interface lo) dan

Dial-up adapter (yang menjadikan modem sebagai sebuah alat

jaringan dalam sistem operasi windows).

2.5.2 Hub

Menurut [6]Sugeng Winarno (2010: 65) Hub adalah perangkat

jaringan yang berfungsi sebagai concentrator atau perangkat yang

terdiri dar banyak port untuk menghubungkan node atau titik

sehingga membentuk jaringan yang saling terhubung dalam topologi

star. dari sisi pengelolaan, Hub terbagi menjadi dua jenis, yaitu

Manageable hub dan Unmanageable hub. Manageable hub adalah

hub yang bisa dikelolah melaui software, biasanya menggunakan

browser sedangkan unmanageable hub tidak bisa. Hub hanya

memungkinkan pengguna untuk berbagi jalur yang sama. Kumpulan

hub yang membentuk jaringan hub disebut sebagai shared Ethernet.



22

Gambar 2.9 Hub

Sumber: http://us.dlink.com/products/connect/7-port-usb-2-hub/

2.5.3 Switch

Menurut [8]Yuhefizar (2005:52) Switch adalah perangkat jaringan

yang berfungsi sebagai perangkat penghubung komputer satu dengan

komputer yang lain. Switch dapat dikatakan sebagai multi-port bridge

karena mempunyai collision domain dan broadcast domain tersendiri,

dapat mengatur lalu lintas paket yang melaui switch jaringan. Secara

umum switch adalah sebuah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai

concentrator yang memiliki bantak port untuk dihubungkan ke node-

node hingga membentuk jaringan.

Gambar 2.10 Switch

Sumber : http://www.theresearchpedia.com
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2.5.4 Repeater

Menurut [8]Yuhefizar (2005:53) Repeater adalah perangkat

jaringan yang mampu memperkuat kembali sinyal yang lemah sehingga

akan meningkatkan jangkauan jaringan. Repeater berfungsi untuk

memperluas jangkauan sinyal WIFI yang belum terbantu oleh sinyal

dari server agar bisa menangkap sinyal.

Gambar 2.11 Repeater

Sumber : https://www.wifi-shop24.com/
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2.5.5 Router

Menurut [3]Athaillah (2013:49) Router adalah perangkat jaringan

yang berfungsi sebagai alat penghubung antara dua atau lebih jaringan

untuk meneruskan data dari jaringan satu ke jaringan lain. Router banyak

digunakan dalam jaringan berbasis protokol TCP/IP, router jenis ini

disebut dengan IP Router. Router dapat digunakan untuk

menghubungkan banyak jaringan kecil kedalam jaringan yang lebih besar

untuk membagi sebuah jaringan yang besar tersebut kedalam beberapa

subnetwork.

Secara umum router terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Static Router (router statis)

Static Router adalah sebuah router yang memiliki tabel

routing statis yang disetting secara manual oleh para

administrator jaringan.

2. Dynamic Router (router dinamis)

Dynamic Router adalah sebuah router yang memiliki

tabel routing dinamis yang disetting tidak manual oleh

administrator jaringan.

Gambar 2.12 Router

Sumber :  http://www.linksys.com/us/c/wireless-routers/
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2.5.6 Bridge

Menurut [3]Athaillah. 2013:44 Bridge adalah sebuah perangkat

jaringan yang digunakan untuk memperluas jaringan atau membuat

sebuah segmen jaringan. Bridge merupakan perangkat yang berfungsi

untuk menghubungkan beberapa jaringan terpisah Bridge juga dapat

digunakan untuk menggabungkan dua buah media jaringan yang

berbeda.

Gambar 2.13 Bridge

Sumber : http://cv-teknologi.blogspot.co.id/

2.5.7 Kabel

1) Kabel Twisted Pair

Menurut [4]Virgiawan Listanto (2011: 51) Kabel Twisted

Pair terbagi menjadi dua yaitu:
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a) Kabel STP (Shielded Twisted Pair)

Menurut [4]Virgiawan Listanto (2011: 51) Kabel STP

(Shielded Twisted Pair) adalah jenis kabel yang

memiliki selubung pembungkus. Untuk koneksinya

kabel jenis ini menggunakan konektor RJ-11 atau

konektor RJ-45. Kabel STP berisi dua pasang kabel atau

empat pasang kabel yang setiap pasangnya dipilin.

Gambar 2.14 Kabel STP (Shielded Twisted Pair)

Sumber: http://teknodaily.com/8-poin-penting-perbedaan-kabel-utp-dan-

kabel-stp/

b) Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair).

Menurut [4]Virgiawan Listanto (2011: 52) Kabel UTP

(Unshielded Twisted Pair) adalah kabel yang banyak

digunakan dalam instalasi jaringan komputer. Kabel

UTP ini tidak memiliki selubung pembungkus. Kabel ini

berisi empat pasang kabel yang tiap pasangnya dipilin.

Kabel UTP mudah dipasang, ukurannya kecil, dan

harganya lebih murah dibandingkan jenis lainnya

konektor yang bisa digunakan untuk kabel UTP adalah

RJ-45.
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Gambar 2.15 Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair)

Sumber: http://teknodaily.com/8-poin-penting-perbedaan-kabel-utp-dan-

kabel-stp/

Untuk penggunaan koneksi komputer dikenal 2 buah tipe

penyambungan kabel UTP, yaitu:

(1) Kabel Straight

Kabel straight adalah kabel yang menghubungkan ujung satu dengan

ujung lain dengan satu warna. Kabel straight adalah kabel yang kedua

ujungnya memiliki warna yang sama.

(2) Kabel Crossover

Kabel crossover adalah kabel yang menghubungkan ujung satu

dengan ujung lai dengan warna yang berbeda.

2) Kabel coaxial

Kabel coaxial adalah jenis kabel dengan inti dari tembaga dan

dikelilingioleh anyaman halus kabel tembaga lain, diantaranya terdapat

isolator.

3) Kabel Fiber Optic

Merupakan kabel yang memiliki inti serat kaca sebagai saluran untuk

menyalurkan sinyal antar terminal. Sering dipakai sebagai saluran
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backbone karena kehandalannya yang tinggi disbanding dengan kabel

coaxial atau UTP.

2.5.8 LAN Card

Menurut [2]Alan Nur Aditya (2011: 131) LAN card adalah sebuah

perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menghubungkan antara

komputer satu dengan yang lainnya dalam sebuah jaringan LAN.

Gambar 2.16 LAN Card

Sumber: http://www.technofare.com/

2.5.9 Modem

Menurut [4]Virgiawan Listanto (2011: 122) Modem kependekan

dari modulator-demodulator merupakan perangkat elektronik yang

mengubah sinyal digital komputer ke dalam frekuensi spesifik untuk

dijalankan di lewat saluran telepon kabel. Informasi komputer disimpan

secara digital, sedangkan informasi yang dikirimkan melalui saluran

telepon ditransmisikan dalam bentuk gelombang analog. Fungsi modem

mengkonversi antara kedua bentuk signal ini secara berulang-ulang.
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Gambar 2.17 Modem

Sumber : http://www.makeuseof.com

2.6 Mikrotik

Menurut [3]Athailah (2013: 181) Mikrotik adalah sebuah merk dari

sebuah perangkat jaringan, pada awalnya mikrotik hanyalah sebuah

perangkat lunak atau software yang diinstal dalam komputer yang

digunakan untuk mengontrol jaringan, tetapi dalam perkembangannya

ini sudah menjadi sebuah device atau perangkat jaringan yang andal dan

harga yang

terjangkau.

Selain membuat Sistem operasinya, Mikrotik juga membuat

perangkat router yang diberi nama RouterBoard. Walaupun mikrotik

dibuat berdasarkan kernel. Linux yang open source, tetapi mikrotik

bulanan program yang gratis.

Menurut [6]Winarno Sugeng (2010:245) Mikrotik RouterOS

merupakan sistem operasi linux base yang diperuntukkan sebagai
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network router. Didesain untuk memberikan kemudahan bagi

penggunanya.

Administrasinya bisa dilakukan melalui windows application (WinBox).

Selain itu instalasi dapat dilakukan pada Standart komputer PC. PC yang

akan dijadikan router mikrotikpun tidak memerlukan resource yang

cukup besar untuk penggunaan standart.

Mikrotik dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang berbentuk router

board yang mana didalamnya sudah terinstalasi mikrotik dan juga berupa

Operating System yang dapat di install pada PC.

a. Mikrotik Router OS

MikroTik RouterOS yang berbentuk perangkat lunak yang dapat

didownload di www.mikrotik.com. Dapat diinstal pada komputer

rumahan (PC) [9]Herlambang (2008: 21).

b. BUILT-IN Hardware Mikrotik

BUILT-IN Hardware MikroTik merupakan Mikrotik dalam bentuk

perangkat keras yang khusus dikemas dalam board router yang

didalamnya sudah terinstal MikroTik RouterOS. [9]Herlambang

(2008: 21).

2.6.1 MikroTik RB951Ui-2HnD

Menurut [10]Imam Cartealy(2013: 13) MikroTik adalah brand dari

perangkat keras RouterBoard dengan sistem operasi RouterOS yang mereka

ciptakan sendiri.

MikroTik ini banyak digunakan karena kemudahan dalam penggunaan

dan harganya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan brand lain

dengan spek yang sama. MikroTik yaitu RB951Ui-2HnD dan RB951G-

2HnD.
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Gambar 2.18 MikroTik RB951Ui-2HnD

Sumber : http://www.maxbit.com.kh/product/mikrotik-rb951ui-2hnd/

Mikrotik RB951Ui-2HnD adalah satu dari seri Wireless RouterBoard

keluaran MikroTik yang berfungsi sebagai Router sekaligus Accsess Point

(AP) yang dirancang khusus untuk SOHO (Small Office Home Office).

Produk ini sudah menggunakan Atheros CPU jenis terbaru dengan daya

prosesor 600MHz dan RAM 128MB. Dilengkapi dengan lima buah port

Ethernet 10/100, 1 port USB 2.0, dan Wireless AP berdaya tinggi 2.4GHz

1000mW 802.11b/g/n dengan antenna built-in.

Produk ini memiliki fungsi output PoE pada port Ether 5, artinya dapat

memberikan daya PoE kepada perangkat PoE lain dengan voltase yang

sama.

2.7 IP Address

IP Address adalah alamat yang diberikan pada jaringan komputer

dan peralatan jaringan yang menggunakan protocol TCP/IP. IP Address

terdiri atas 32 bit angka biner yang dapat dituliskan sebagai empat

kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik seperti

192.168.0.1 (Alan Nur Aditya, 2011;54).

IP Address terdiri atas dua bagian, yaitu Network ID yang digunakan

untuk menentukan alamat jaringan komputer dan Host ID untuk
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menentukan alamat host (computer, router, switch). Oleh sebab itu IP

Address memberikan alamat lengkap suatu host beserta alamat jaringan

dimana host itu berada.

Menurut (Virgiawan Listanto. 2011: 96)[6], untuk memudahkan

pembacaan dan penulisan, IP Address biasanya direpresentasikan dalam

bilangan desimal. Nilai desimal dari IP Address inilah yang dikenal

dalam pemakaian sehari – hari.

Untuk mempermudah pemakaian IP Address dibagi dalam tiga kelas:

a. IP Address Kelas A

IP address kelas A diberikan untuk jaringan dengan Jumlah host

yang sangat besar. Range IP untuk kelas A dimulai dari:

1.xxx.xxx.xxx – 126.xxx.xxx.xxx (1-126). IP kelas ini dapat

menampung kurang lebih 16.777.214 (16 juta) alamat IP. Pada IP

kelas A, network ID merupakan 8 bit pertama, sedangkan host ID

merupakan 24 bit berikutnya.

b. IP Address Kelas B

IP address kelas B biasanya digunakan untuk jaringan berukuran

sedang dan besar. Pada kelas ini, network ID merupakan 16 bit

pertama, sedangkan host ID merupakan 16 bit berikutnya IP address

kelas B dapat menampung sekitar 65000 host. Range IP dari kelas B

berawal dari: 128.0.xxx.xxx – 191.155.xxx.xxx (128-191).

c. IP Address Kelas C

IP address kelas C awalnya digunakan untuk jaringan berukuran

kecil (LAN). Host ID pada kelas C merupakan 8 bit terakhir. IP kelas

C dapat membentuk sekitar 2 juta network dengan Jumlah host256.

Range IP dari kelas C dimulai dari 192.0.0.xxx – 223.255.255.x

(192-223).
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Dibawah ini adalah tabel pembagian IP Address.

Tabel 2.1 Pembagian IP Address

Kelas Network ID Host ID Default Subnet Mask

A xx-++nx.0.0.1 xxx.255.255.254 255.0.0.0

B xxx.xxx.0.1 xxx.xxx.255.254 255.255.0.0

C xxx.xxx.xxx.1 xxx.xxx.xxx.254 255.255.255.0

Pengalokasian IP Address pada dasarnya adalah proses

pemilihan network ID dan host ID yang tepat untuk jaringan. Tepat

atau tidaknya konfigurasi ini tergantung dari tujuan yang hendak

dicapai, yaitu mengalikasikan IP Address secara efisien.

2.8 Bandwidth

Menurut [9]Athailah (2013:95) Bandwidth adalah suatu

penghitungan konsumsi data yang tersedia pada suatu telekomunikasi.

Dihitung dalam satuan bits per second (bit per detik). Dalam dunia

hosting, kapasitas bandwidth diartikan sebagai nilai maksimum besaran

transfer data (tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya) yang terjadi

antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode

tertentu. Untuk itu, semakin banyak fitur didalam website seperti

gambar, video, suara, dan lainnya, maka semakin banyak bandwidth

yang akan terpakai.

2.8.1 PCQ (Per Connection Queue)

Menurut [9]Athailah (2013: 95) PCQ atau Per Connection

Queue bekerja dengan membuat sub-stream berdasarkan parameter

pcq-classifier yang dapat berupa IP Address pengirim, IP Address

tujuan, Port pengirim maupun Port tujuan yang berfungsi untuk

melakukan massive management atau pengaturan bandwidth secara

besar-besaran. Sebagai contoh, misal dalam suatu jaringan terdapat 2
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(dua) komputer yang sedang melakukan download, maka PCQ akan

membuat 2 (dua) substream. Jika ternyata tiba-tiba ada 50 komputer

client melakukan download, maka PCQ juga akan membuat 50

substream, demikian seterusnya. Dan dapat juga diberikan batasan

bandwidth maksimum untuk setiap substream.

Jadi seandainya bandwidth yang tersedia adalah 1 Mbps, dan

ternyata ada 2 substream, maka masing-masing akan mendapatkan

512 kbps. Jika ada 4 substream, maka masing-masing akan

mendapatkan 256 kbps dan seterusnya.

Gambar 2.19 Ilustrasi PCQ
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2.9 Simbol dan Fungsi Komponen Denah yang Digunakan

Tabel 2.2 Simbol dan Fungsi Komponen yang digunakan

No Simbol Nama Fungsi

1 PC / Komputer Untuk mengolah data

input dan menghasilkan

output berupa

data/informasi sesuai

dengan keinginan user

(pengguna).

2 Connector Untuk menghubungkan

satu rangkaian elektronika

ke rangkaian elektronika

lainnya ataupun untuk

menghubungkan suatu

perangkat dengan

perangkat lainnya.

3 Switch - Menerima Sinyal

dan Data dari

Komputer

- Mentransmisikan

Data Dari Server

ke dalam Jaringan

- Memperkuat

Sinyal

Transmisi Dari
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Server Menuju

Client

- Mengatur dan

Membatasi Jumlah

paket data

Transmisi ke

Client

- Sebagai Central

Connection Point

- Berfungsi Sebagai

Repeater

- Sebaga Splitter

atau Pemisah

4 Mikrotik - Pengaturan

koneksi internet

dapat dilakukan

secara terpusat

dan memudahkan

untuk

pengelolaannya.

- Konfigurasi LAN

dapat dilakukan

dengan hanya

mengandalkan PC

Mikrotik Router

OS dengan

hardware

requirements yang

sangat rendah.
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- Blocking situs-

situs terlarang

dengan

menggunakan

proxy di mikrotik.

- Pembuatan PPPoE

Server.

- Billing Hotspot.

- Memisahkan

bandwith traffic

internasional dan

local, dan lainnya.

5 Modem Untuk komunikasi dua

arah yang merubah sinyal

digital menjadi sinyal

analog atau sebaliknya

untuk mengirimkan

pesan/data ke alamat yang

dituju.

6 Internet Penyelenggara jasa

Internet yang dimiliki oleh

Telkom Indonesia.

7 Access Point - Mengatur supaya

AP dapat berfungsi

sebagai DHCP

server.
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- Mencoba fitur

Wired Equivalent

Privacy (WEP) dan

Wi-Fi Protected

Access(WPA).

- Mengatur akses

berdasarkan MAC

Address device

pengakses.

- Sebagai

Hub/Switch yang

bertindak untuk

menghubungkan

jaringan lokal

dengan jaringan

wireless/nirkabel

8 Wired

Connection

Simbol Penguhubung

komunikasi via kabel,

Yaitu berupa kabel UTP

9 Wireless

Connection

Simbol Penghubung

komunikasi via nirkabel

atau wireless
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Tabel 2.3 Tabel Flowchart

No Simbol Keterangan

1. Dokumen. Simbol ini digunakan

untuk mnggambarkan semua jenis

dokumen, yang merupakan formulir

yang digunakan untuk merekam data

terjadi suatu transaksi

2. Dokumen dan tembusan. Simbol ini

digunakan untuk menggambarkan

dukumen asli dan tembusannya.

Nomor lembar dukumen dicantumkan

disudut kanan atas.

3. Berbagi Dokumen. Simbol ini

digunakan untuk mengambarkan

berbagai jenis dokumen yang

digabungkan bersama dalam satu

paket.

4. Catatan. Simbol ini digunakan untuk

menggambarkan catatan akuntansi

yang digunakan untuk mencatat data

yang direkam sebelumnya di dalam

dokumen atau formulir dan sering

disebut sebagai input.
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5. Penghubung pada halaman yang

sama. (on-page connector). Dalam

menggambarkan bagan alur, arus

dokumen dapat dibuat mengalir dari

atas ke bawah dari kiri ke kanan.

6. Akhir Arus Dokumen dan

mengarahkan pembaca  ke symbol

penghubung halaman yang sama

bernomor seperti yang tercantum di

dalam simbol tersebut

7. Akhir Arus Dokumen dan

mengarahkan pembaca  ke symbol

penghubung halaman yang sama

bernomor seperti yang tercantum di

dalam simbol tersebut

8. Penghubung pada halaman yang

berbeda. (off-page connector)Jika

untuk menggambarkan bagan alir

suatu sistem akuntansi diperlukan

lebih dari satu halaman. Simbol ini

harus digunakan untuk menunjukan

kemana dan bagaimana bagan alur

terkait satu dengan yang lainnya.

9. Kegiatan Manual. Simbol ini

digunakan untuk menggambarkan

kegiatan manual seperti mengisi

formulir,membandingkan, memeriksa,
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dan berbagai jenis kegiatan klerikal

yang lain.

10. Keterangan komentar. Simbol ini

memungkinkan ahli sistem

menambahkan keterangan untuk

memperjelas pesan yang disampaikan

pada bagan alur.

11. Arsip Sementara. Simbol ini

digunakan untuk menujukan tempat

penyimpanan dokumen, seperti lemari

arsip dan kotak arsip. Terdapat 2 tipe

dokumen: arsip sementara dan arsip

permanen. Arsip Sementara adalah

tempat penyimpanan dokumen yang

dokumennya akan diambil kembali

dari arsip tersebut dimasa yang akan

dating untk keperluan pengolahan

lebih lanjut terhadap dokumen

tersebut. Untuk menunjukan urutan

pengarsipan dokumen digunakan

simbol berikut :

Menurut abjad- menurut nomor urut

Kronologis,menurut tanggal
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12. Arsip Permanen. Simbol ini

digunakan untuk menggambarkan

arsip permanen yang merupakan

tempat penyimpanan dokumen yang

tisak lagi diproses dalam sistem

akuntansi yang bersangkutan.

13. On-Line Computer Process. Simbol

ini menggambarkan pengolohan data

dengan computer secara on-line. Nama

Program ditulis dalam simbol.

14. Keying ( typing, verifying). Simbol ini

menggambarkan pemasukan data

kedalam komputer melalui on-line

terminal.

15. Pita Magnetik (magnetic tape).

Simbol ini menggambarkan arsip

komputer yang berbentuk pita

magnetik. Nama arsip ditulis didalam

simbol.

16. On-Line Storage. Simbol ini

menggambarkan arsip computer yang

berbentuk on-line. (di dalam memori

komputer)



43

17. Keputusan. Simbol ini

menggambarkan keputusan yang

harus dibuat dalam proses pengolahan

data. Keputusan yang dibuat ditulis

dalam symbol.

18. Garis Alir(flowline). Simbol ini

menggambarkan jika arah arus

dokumen mengarah kebawah dan ke

kanan. Jika arus dokumen mengalir ke

atas atau ke kiri , anak panah perlu

dicantumkan

19. Pertemuan garis alir. Simbol ini

digunakan jika dua garis bertemu , dan

salah satu garis mengikuti arus garis

lainnya

20. Mulai/ berakhir (terminal). Simbol

ini menggambarkan arus garis lainnya.

21. Masuk ke sistem. Karena kegiatan di

luar sistem tidak perlu digambarkan

dalam bagan alir, maka diperlukan

simbol untuk menggambarkan masuk

ke sistem yang digambarkan dalam

bagan alir
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22. Keluar ke sistem. Karena kegiatan

diluar sistem tidak perlu digambarkan,

maka diperlukan simbol unutk

menggambarkan keluar ke sistem lain

2.10 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini harus dilandasi dengan metode-metode penelitian, guna

mendukung dalam pemberian gambaran proses-proses penelitian dan menjadi lebih

terstruktur.

2.10.1 Pengertian Metode Penelitian

Menurut [10]Deris Setiawan (2009 :32), Metode ialah kerangka kerja untuk

melakukan suatu tindakan, atau suatu kerangka berfikir untuk menyusun suatu

gagasan yang terarah dan terkait dengan maksud dan tujuan. Metode penelitian

merupakan suatu kerangka dan asumsi yang ada dalam melakukan elaborasi

penelitian sedangkan metode penelitian memerlukan teknik atau prosedur untuk

menganalisa data yang ada. Dari pengerian tersebeut dapat disimpulkan bahwa

metodologi penelitian merupakan langkah-langkah yang ada dalam penelitian.

Sedangkan metode penelitian adalah cara dari setiap langkah yang ada.

Langkah-langkah dalam metodologi penelitian sebaiknya disesuaikan dengan

metode, prosedur, tools dan lain sebagainya. Hal ini berguna untuk membantu

dalam memcahkan permasalahanyang ada dan juga membantu dalam menangani,

mengontrol, dan mengevaluasi suatu proses riset/penelitian.

2.10.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian dimaksudkan sebagai pencatatan peristiwa atau

karaktersitik dari sebagian atau seluruh elemen populasi penelitian. Pengumpulan
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data penelitian dapat dilakukan berdasarkan beberapa cara pengumpulan. Hasibuan

(2007 :23)[16].

a. Studi Lapangan

1) Pengamatan

Pengamatan atau observasi adalah cara pengumpulan data dengan terjun

dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. [10]Deris

Setiawan (2009 :34)

2) Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya

jawab langsung kepada objek yang diteliti atau keapda perantara yang

mengetahui persoalan dari objek yang diteliti. [10]Deris Setiawan (2009

:34)

b. Studi Literatur

Kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan

penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan

penelitian yang akan dilakukan. [10]Deris Setiawan (2009 :34)

2.10.3 Metode Perancangan Jaringan

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti melakukan metode perancangan sebagai

berikut :

a. Analisa

Tahap awal ini dilakukan analisa kebutuhan, analisa permasalahan yang

muncul, analisa user, analisa topologi jaringan yang sudah ada saat ini. Adapun

yang bisa menjadi pedoman dalam mencari data pada tahap anlaisis ini adalah :

1) User/people : jumlah user, kegiatan yang sering dilakukan, peta poltik yang

ada, level teknis user

2) Media H/W & S/W : peralatan yang ada, status jaringan, ketersediaan data

yang dapat diakses dari peralatan, aplikasi s/w yang digunakan
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3) Data: : jumlah pelanggan, jumlah inventaris sistem, sistem keamanan yang

sudah ada dalam mengamankan data.

4) Network : konfiguarasi jaringan, volume trafik jaringan, protocol,

monitoring network yang ada saat ini, harapan dan rencana pengembangan

kedepan.

5) Perencanaan fisik : masalah listrik, tata letak, ruang khusus, sistem

keamanan yang ada, dan kemungkinan pengembangan ke depan.

b. Desain

Dari data-data yang didapatkan sebelumnya, tahap desain ini akan membuat

gambar desain topologi jaringan interkoneksi yang akan dibangun. Diharapkan

dengan gambar ini akan memberikan gambaran seutuhnya dari kebutuhan yang

ada. Desain ini bisa berupa desain struktur topologi, desain akses data, desain

tata layout perkabelan, dan sebagainya yang akan memberikan gambaran jelas

tentang project yang akan dibangun.

c. Implementasi

Dalam implementasi networker’s dan menerapkan semua yang telah

direncanakan dan didesain sebelumnya. Implementasi merupakan tahapan yang

sangat menentukan dari berhasil atau galanya project yang akan dibangun yang

dilakukan dengan pengujian dari tahap perancangan jaringan sebelumnya.

2.11 Rangkuman Referensi Penelitian

2.11.1 Penelitian Hendra Agus Setya Putra (2015) [12]

Penelitian ini berjudul tentang “IMPLEMENTASI ROUTER MIKROTIK

SEBAGAI OPTIMASI JARINGAN ADSL (ASYMMETRIC DIGITAL

SUBSCRIBER LINE) MENGGUNAKAN PROTOKOL PPPOE DAN PPTP

PADA PT NATASOLUSI PRATAMA”
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Dalam penelitian ini membahas tentang proses manajemen yang sulit dan

tehambatnya proses jaringan saat perangkat mengalami kerusakan, dan sulitnya

menambahkan fitur yang diluar kemampuan modem ADSL seperti fitur VPN.

2.11.2 Penelitian  Vincent Putra Jaya (2015) [13]

Penelitian ini berjudul tentang “ANALISIS DAN PERANCANGAN

JARINGAN DUA ISP MENGGUNAKAN METODE LOAD BALANCING DAN

FAILOVER DENGAN MIKROTIK PADA KEMENTRIAN KEHUTANAN”.

Dalam penelitian ini membahas tentang  metode load balancing PCC guna

menyetarakan beban traffic di kedua koneksi.

2.11.3 Penelitian Leo Andinata (2006) [14]

Penelitian ini berjudul "ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

MANAJEMEN JARINGAN MENGGUNAKAN MIKROTIK PADA PT. INSAN

SARANA TELEMATIKA".

Dalam penelitian ini bertujuan mengimplementasikan manajemen jaringan

yang efisien seperti : sistem routing yang tepat, Firewall yang handal untuk

melindungi jaringan, menetapkan aturan tetap pemakaian bandwidth, Traffic

Shaping (bandwitdh controller) untuk membagi bandwidth kepada Server-Server

Client dan end-user secara teratur, dan mencatat pemakaian bandwidth secara

akurat dengan menggunakan fasilitas Multi Router Traffic Grapher (MRTG).

2.11.4 Penelitian Alam Dari Hendarto (2008) [15]

Penelitian ini berjudul "KONEKSI INTERNET GANDA DENGAN LOAD

BALANCING MENGGUNAKAN UNIX MIKROTIK PADA PT. MARINA

BUANA ASIA".
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Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem jaringan baru yang

sudah tersedia di kantor pusat PT. Marina Buana Asia, mengimplementasikan

manajemen jaringan dengan membuat Load Balancing dengan teknik Fail-Over

secara Manual menggunakan PC Router dengan Linux Mikrotik, dan

mengimplementasikan  teknik  Routing  (Static)  yaitu  melakukan pemisahaan

penggunaan  bandwidth  lokal  dengan  bandwidth internasional.

2.11.5 Penelitian William Wijaya (2008) [16]

Penelitian ini berjudul "ANALISIS DAN PERANCANGAN JARINGAN

WIRELESS DENGAN MENGGUNAKAN MIKROTIK PADA PT. PLAZA

ADIKA LESTARI".

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat konfigurasi jaringan WAN

sehingga antara gedung Graha Atrium Senen dengan gedung Plaza Atrium Senen

dapat terhubung dengan teknologi wireless yang menggantikan koneksi kabel UTP,

membuat suatu   konfigurasi   mikrotik   untuk   menghubungkan jaringan wireless,

mengkonfigurasi mikrotik untuk pembagian bandwidth, mengkonfigurasi mikrotik

untuk sekuriti jaringan, menghasilkan referensi untuk pengembangan lebih lanjut

untuk topik serupa
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode untuk pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai

berikut:

c. Studi Lapangan

3) Oberservasi

Pengumpulan data dan infromasi dengan mengambil data serta

dokumentasi di Novilla Boutique Resort, Sungailiat dan dengan

melakukan pengecekan ulang terhadap infrastruktur jaringan.

4) Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan operational manager dan

pengguna untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan

dengan penggunaan koneksi internet pada hotel tersebut.

d. Studi Literatur

Meliputi identifikasi, lokasi, analisis dari dokumen yang

berisi informasi yang pernah dilakukan sebelumnya yang dapat

digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Studi

literatur ini berupa skripsi dan laporan penelitian yang didapat

dari perpustakaan dan internet.

3.2 Metode Perancangan Jaringan

3.2.1 Analisa

Pada tahap ini peneliti melakukan beberapa kegiatan diantaranya berupa

analisa tempat penelitian, analisa jaringan yang sedang berjalan, analisa masalah,

analisa kebutuhan teknologi yang digunakan (hardware dan software), analisa

topologi dan analisa user. Kegiatan tersebut dilakukan peneliti melalui observasi,
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wawancara, dan studi pustaka dalam hal yang berkaitan dengan jaringan di Novilla

Boutique Resort.

3.2.1.1 Analisa Tempat Penelitian

a. Tentang perusahaan

1. Sejarah Perusahaan

Novilla Boutique Resort merupakan perusahaan yang bergerak

di bidang pariwisata dan perhotelan yang terletak di Jalan Kampung

Pasir, Sungailiat.

Novilla Boutique Resort didirikan tahun 2010 dengan pemilik

atas nama Handoko. Hotel ini mempunyai kapastitas 95 kamar yang

terdiri dari berbagai tipe mulai dari Superior, sampai Grand Executive.

Hotel ini juga memiliki 7 ruang meeting dengan kapasitas berbeda mulai

dari 20 orang sampai 600 orang. Fasilitas yang dimiliki yakni Karaoke

Center, Fitness Center, Swimming Pool, Seafood Restaurant, Fishing

area, Tennis Court, Basket Court, Futsal Court.

2. Stuktur Organisasi

Gambar 3.1 Struktur Organisasi
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3. Visi dan Misi

 Visi

Menjadi hotel pilihan yang memberikan nilai positif kepada

pelanggan maupun karyawan, juga berperan aktif dalam membangun

sumber daya manusia disekelilingnya.

 Misi

1) Mengembangkan kawasan hotel menjadi semakin lengkap dan

bernilai.

2) Memfasilitasi kebutuhan konsumen dengan baik sesuai dengan nilai

budaya perusahaan.

3) Memberikan pelayanan yang “excellent” kepada konsumen melalui

sistem yang tepat dan dapat ditingkatkan secara terus menerus.

4) Meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan sesuai target.

3.2.1.2 Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan

a. Perangkat keras

1) Komputer Server

Tabel dibawah ini merupakan spesifikasi komputer server yang

dipakai di Novilla Boutique Resort.

Tabel 3.1 Spesifikasi Komputer Server

No. Perangkat Keterangan

1. Processor Intel core 2 Duo (2,7 Ghz)
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2. Motherboard Asrock G41

3. Memory 4GB RAM DDR3 PC12800 (2x2GB)

4. Storage Hardisk Seagate 500GB

5. Monitor LED LG 22”

6. Modem ZTE F609 ISP Indihome 20Mbps

2) Komputer Client

Untuk komputer client atau perangkat yang biasa digunakan disini

bersifat tentative. Semua bervariasi tergantung tamu yang ada seperti

pengguna laptop dan smartphone.

3) Access Point/Router

Berikut adalah spesifikasi access point yang digunakan di Novilla

Boutique Resort :

Tabel 3.2 Spesifikasi Access Point/Router

No. Nama Hardware Jumlah Keterangan

1. Access Point ARGTEK

ARG1210

4 Unit RJ 45 100 Ohm

5PortRJ45

10/100mbps

Freq 2,4Ghz

2 Modem ZTE F609 1 Unit ISP Indihome 20Mbps

3.2.1.3 Analisa Masalah

Berdasarkan dari hasil pengamatan lapangan deangan cara observasi dan

wawancara peneliti dengan assiten operasional manager pada jaringan tersebut,
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bahwa permaslahan yang ada adalah sering terdapat masalah ketidaknyaman akses

akibat dari penurunan kualitas bandwidth yang diterima oleh masing-masing client

pada saat melakukan aktifitas internet  pada traffic yang padat. Ini disebabkan tidak

adanya mekanisme yang mampu melakukan manajemen bandwidth yang baik.

3.2.1.4 Solusi Pemecahan Masalah

Setelah dilakukan survei dan wawancara, penulis memberikan usulan :

a. Membangun RouterBox Mikrotik untuk manajemen bandwidth.

b. Menerapkan pembagian bandwidth secara teratur dengan membagi

bandwidth secara merata pada setiap client.

Alasan menggunakan Mikrotik RouterBox dibanding dengan router lainnya

adalah :

1) Penggunaan RouterBox jauh lebih efisien dibandingkan membangun sebuah

PC Router. Karena penggunaaan RouterBox ini sudah terdapat RouterOS

Mikrotik langsung didalamnnya.

2) Mikrotik RouterOS mempunyai fitur yang lengkap dalam satu software

sedangkan RouterOS lain tidak meliki fitur selengkap Mikrotik.

3.2.1.5 Analisa Kebutuhan Perangkat Keras

Beberapa perangkat keras yang dibutuhkan dalam membangun jaringan tersebut

sebagai berikut :

Tabel 3.3 Analisa Kebutuhan Perangkat Keras

No. Nama Hardware Jumlah Keterangan
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1 Router Mikrotik RB 951Ui

2HnD

1 Unit - Wireless

Standart

802.11 b/g/n

- Wireless Tx

power 30dbm

- Antenna Gain

2 x 2,5dBi

- POE Input

- POE Output

Port 5

Dimentions

113x138x29 mm

2. Access Point ARGTEK

ARG1210

5 Unit RJ 45 100 Ohm

5PortRJ45

10/100mbps

Freq 2,4Ghz

3.2.1.6 Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak

Beberapa perangkat lunak usulan yang dibutuhkan dalam membangun

jaringan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak
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No. Nama Software Keterangan

1. Winbox v3.7 Admin

2. Mikrotik 6.30 Level 4 Admin

a. Winbox

Digunakan untuk mengkonfigurasi Router Mikrotik dan juga

merupakan aplikasi yang bisa langsung dieksekusi tanpa perlu diinstall.

b. Mikrotik OS

Merupakan sistem operasi yang diperuntukan sebagai router jaringan.

c. Simple Queue

Merupakan metode managemen bandwidth yang ada didalam mikrotik

router os yang nantinya akan digunakan.

3.2.1.7 Analisa User

Berikut beberapa fasilitas-fasilitas internet yang sering dimanfaatkan client beserta

tujuannya, yaitu :

a. Media Transfer data: melakukan pengambilan dan penyimpanan data secara

elektronik, upload dan download

b. Chatting: sarana internet yang akan digunakan untuk komunikasi langsung

dengan melalui tulisan atau kata-kata.

c. Mesin Pencari ( Search Engine) : mempermudah pencarian atau pelacakan

informasi yang kita butuhkan secara cepat.

Untuk mengatasi traffic yang padat tersebut diperlukan adanya manjemen

bandwidth agar antara user game online dan browsing tidak saling rebutan

bandwidth satu sama lain yang mengakibatkan salah satu dirugikan.
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3.2.1.8 Analisa Jaringan

Berikut gambar topologi jaringan yang sedang berjalan :

Gambar 3.2 Topologi Jaringan Sedang Berjalan

Pada gambar 3.2 terlihat Topologi Jaringan Novilla Boutique Resort dengan

topologi yang sederhana. Modem ADSL dengan IP 192.168.1.1 sebagai gateway

yang beroperasi 24 jam dengan nomor IP public 36.68.188.251 dari Telkom, kabel

UTP sebagai media transmisi yang menghubungkan sebagian perangkat di jaringan

ini.
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3.2.2 Desain

Setelah melakukan analisa, tahap kedua yang akan dilakukan oleh peneliti

adalah tahap perancangan (design). Adapun tools yang digunakan dalam

melakukan perancangan desain topologi yaitu Microsoft Office Visio 2016.

3.2.2.1 Rancangan Topologi

Jika diperhatikan topologi pada gambar 3.3 terlihat bahwa alur jaringan data

dari Internet Service Provider (ISP) menuju ke modem kemudian menuju langsung

ke Access Point Utama via kabel setelah itu diteruskan ke Access Point lainnya via

nirkabel (wireless).

Gambar 3.3 Topologi usulan jaringan
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3.2.2.2 Rancangan Flowchart

a) Flowchart Mikrotik

Dalam proses pembangunan jaringan, dalam hal ini perlu adanya

sketsa rancangan flowchart yang digunakan untuk menggambarkan

pembangunan jaringan. Sketsa tersebut dibentuk dalam sebuah

flowchart. Flowchart adalah rancangan yang mendeskripsikan fungsi-

fungsi yang digunakan, sedangkan flowchart instalasi mikrotik adalah

rancangan yang digunakan sebagi cara untuk menginstalasi mikrotik.

Adapun rancangannya sebagai berikut :
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Gambar 3.4 Flowchart Mikrotik
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b. Flowchart Konfigurasi

Gambar 3.5 Flowchart Konfigurasi
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c. Flowchart Konfigurasi IP Address

Gambar 3.6 Flowchart konfigurasi IP Address

d. Flowchart Konfigurasi Gateway
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Gambar 3.7 Flowchart Konfigurasi Gateway

e. Flowchart Konfigurasi DNS Server
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Gambar 3.8 Flowchart Konfigurasi DNS Server

f. Flowchart Konfigurasi Masquerade
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Gambar 3.9 Flowchart Konfigurasi Masquerade

g. Flowchart Konfigurasi DHCP Server
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Gambar 3.10 Flowchart Konfigurasi DHCP Server

h. Konfigurasi Wireless Access Point

Gambar 3.11 Flowchart Konfigurasi Wireless Access Point

i. Flowchart Konfigurasi Bandwidth
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Gambar 3.12 Flowchart Konfigurasi Bandwidth
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi

Implementasi merupakan tahap pengembangan rancangan jaringan. Pada

bab sebelumnya telah dijabarkan spesifikasi perangkat keras dan perangkat

lunak pada jaringan yang akan diimplementasikan. Disamping itu juga akan

disajikan konfigurasi mikrotik dan pengecekan server mikrotik melalui laptop

dengan kabel.

4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak yang digunakan

a. Perangkat keras yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Laptop Lenovo G40-70

a) CPU : Intel Core i3 4030U 2,40 Ghz

b) Memory : 8GB RAM

c) Storage : 500GB

2. Mikrotik Routerboard RB 951Ui-2HnD

b. Perangkat lunak yang digunkan adalah sebagai berikut :

1. Sistem Operasi Windows 10 Pro 64bit

2. Winbox 3.7

3. Mikrotik OS 6.30
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4.1.2 Implementasi Konfigurasi Mikrotik Routeboard 951Ui-2HnD

a. Login Mikrotik

Open aplikasi winbox dan pada kolom Connect to Pilih Mac Address

Mikrotik yang akan digunakan. Untuk login menggunakan user dan

password default.

Gambar 4.1 Menjalankan aplikasi Winbox



69

b. Konfigurasi Interface Either1

Kemudian membuat IP Address Jaringan Lokal Ether1 yang dimana IP

nya sama dengan IP Internet. Router Mikrotik ini dapat

dikonfigurasikan secara grafis maupun menggunakan perintah-perintah

CLI (Command Line Interface). Perintah yang digunakan untuk

mengkonfigurasikan IP address pada ether1 adalah :

ip address add address=192.168.1.2/30 interface=ether1

Gambar 4.2 Mengatur Konfigurasi IP Address Internet
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c. Konfigurasi Wlan1

Mengubah nama wlan1 menjadi wlan1GloryTower, lalu atur IP Address

nya. Dan untuk beberapa access point lainnya, akan digunakan dalam

mode WDS (Wireless Distribution System). Perintahnya sama yaitu:

ip address add address=10.10.20.1/24 interface=ether2

Gambar 4.3 Mengatur Konfigurasi IP Address wlan1
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d. Konfigurasi Gateway

Setelah mengkonfigurasi IP Address pada masing-masing interface

maka selanjutnya adalah mengkonfigurasikan default gateway.

Pada skenario ini, Router ISP memiliki IP Address 192.168.1.1 dan

Internet akan diwakili oleh IP Address 0.0.0.0/0. Perintah yang

digunakan untuk mengkonfigurasikan default gatenya adalah sebagai

berikut :

ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1

Gambar 4.4 Konfigurasi Gateway

e. Konfigurasi DNS Server

DNS Server berfungsi memetakan hostname atau domain situs-situs di

Internet menjadi IP Address. Berdasarkan skenario, maka DNS server

yang digunakan adalah DNS Server ISP dengan IP Address 192.168.1.1.

Perintahnya adalah sebagai berikut :
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ip dns set servers=192.168.1.1 allow-remote-requests=yes

Gambar 4.5 Konfigurasi DNS Server

Opsi allow-remote-request-yes, akan menjadikan Router Mikrotik

sebagai DNS Server juga. Sehingga nantinya konfigurasi DNS pada

perangkat user cukup diarahkan ke Router Mikrotik, dan tidak lagi di

arahkan de DNS Server milik ISP. Teknik ini dapat menghemat

bandwidth karena pertanyaan-pertanyaan DNS hanya akan diberikan ke

Router Mikrotik.

f. Konfigurasi Masqurade

Router Mikrotik pada skenario ini merupakan router yang berada di

antara jaringan publik (Internet) dan jaringan lokal (LAN). Router yang

berada pada posisi tersebut harus menjalankan Network Address
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Translation (NAT) yang berfungsi mengganti IP address pada setiap

paket data yang keluar dari perangkat user (IP Address Private) menjadi

IP Address publik yang ada di ether1. Perintahnya adalah sebagi berikut

:

ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1

action=masquerade

Gambar 4.6 Konfigurasi Masqurade

g. Konfigurasi DHCP Server

Konfigurasi DHCP ini agar tidak perlu lagi mengkonfigurasikan IP

Address pada setiap perangkat user. Perintah-perintah yang digunakan

adalah sebagi berikut :
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ip dhcp-server setup

ether2

10.10.20/24

10.10.20.1

10.10.20.2-10.20.10.100

10.10.20.1,192.168.1.1

00:30:00

Gambar 4.7 Konfigurasi DHCP Server

h. Konfigurasi Wireless

Pada skenario ini Router Mikrotik difungsikan sebagai Access Point

Wireless. Perintah yang digunakan adalah sebagai berikut :
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interface wireless set 0 mode=ap-bridge ssid=”NOVILLA” band=2ghz-

b/g/n frequency=2347

Gambar 4.8 Konfigurasi Wireless

i. Konfigurasi Bandwidth

Untuk konfigurasi bandwidth yaitu menggunakan tool simple queue

dengan metode single parent. Konsep yang digunakan yakni

menggunakan parameter PCQ (Per Connection Queue). Dan disini

untuk setting perkiraannya maksimal 100 user .
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Gambar 4.9 Konfigurasi Bandwidth
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Gambar 4.10 Per Connection Queue

4.2 Pengujian Manajemen Bandwidth

Tahapan ini merupakan hasil dari penerapan menejemen bandwidth yang

telah dilakukan sebelummnya.

4.2.1 Pengujian SpeedTest.net

Berikut adalah hasil dari Speedtest.net dengan 2 User.

Gambar 4.11 Pengujian SpeedTest.net
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Gambar diatas menunjukan keadaan dimana client aktif sebanyak 2.

Download speed = 10.01 Mbps

Upload Speed = 1.50 Mbps

4.2.2 Pengujian Ping Stabil

Gambar dibawah ini adalah hasil penerapan Simple Queue untuk Ping Stabil.

Jumlah client yang ada 2.

Gambar 4.12 Hasil Penerapan Simple Queue untuk Ping Stabil dengan Tes Ping

pada CMD
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4.2.3 Pengujian Monitoring Jaringan
Berikut ini adalah beberapa cara monitoring users yang sedang aktif dalam

jaringan.

Gambar 4.13 Hasil Monitoring Jaringan Menggunakan Queue List Registration

Gambar 4.14 Hasil Monitoring Jaringan Menggunakan Torch
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang dihadapi dan setelah dilakukan

analisis dan perancanagan jaringan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama melakukan pengujian terhadap bandwidth, masing-masing user

bisa memperoleh bandwidth secara adil sesuai dengan banyaknya

pengguna aktif.

2. Semua interface dapat di monitor dengan baik di dalam mikrotik, terutama

interface yang menuju internet.

5.2 Saran

1. Langkah-langkah konfigurasi yang telah dilaukan dapat didokumentasikan

atau dibackup sehingga apabila terjadi kerusakan dapat membangun

kembali jaringan menggunakan router mikrotik tersebut.

2. Dari sisi keamanan, router mikrotik yang telah dikonfigurasikan masih

minim proteksi. Proteksi yang diberikan hanya berupa password pada saat

masuk ke konfigurasi router. Dari penjelasan tersebut nantinya mungkin

dapat dipikirkan bagaimana memproteksi router mikrotik yang telah

dibangun dengan lebih baik.

3. Pihak perusahaan harus memiliki satu tenaga ahli di bidang jaringan yang

dapat melakukan proses instalasi jaringan komputer dengan baik dan benar

karena jika suatu saat ditemukannya masalah dalam jaringan dapat segera

diatasi dengan cepat.

4. Jika memang bandwidth yang tersedia masih terasa kurang, perusahaan

dapat mengambil langkah untuk mengupgrade ISP bandwidth  sesuai

dengan yang dibutuhkan.
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Lampiran

Tanggal : 10 Mei 2017

Waktu : 11.00 s/d Selesai

Subjek : Analisis Jaringan yang sedang berjalan dan yang akan

dikembangkan

Responden : Mizi (Operational Manager)

Penanya : Akbar Hidayat

Tujuan Wawancara:

1. Mengetahui jaringan yang sedang berjalan.

2. Mengetahui kebutuhan jaringan yang akan dikembangkan.

Pertanyaan :

1. Saat ini berapa banyak rata-rata occupancy room dalam satu hari?

2. Berapa besar bandwidth yang disediakan oleh ISP?

3. Apa aktifitas online yang sering dilakukan dan dibutuhkan oleh user?

4. Saat ini sudah adakah sistem yang berfungsi untuk melakukan kontrol

bandwidth?

5. Perlukah adanya sistem untuk memanajemen bandwidth agar penggunaan

bandwidth lebih optimal?

Jawaban :

1. 15 Rooms

2. 20Mbps Indihome 2P

3. Browsing, Downloading, Steraming

4. Belum ada

5. Perlu sekali, karena selama ini sering pembagian bandwidh yang tidak

optimal mengakibatkan penggunaan yang tidak maksimal.
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Lampiran

Tanggal : 15 Mei 2017

Waktu : 11.00 s/d Selesai

Subjek : Analisis Jaringan yang sedang berjalan dan yang akan

dikembangkan

Responden : Megi Pramana (Guest user)

Penanya : Akbar Hidayat

Tujuan Wawancara:

1. Mengetahui jaringan yang sedang berjalan.

2. Mengetahui kebutuhan jaringan yang akan dikembangkan.

Pertanyaan :

1. Fasilitas apa saja yang anda manfaatkan dari internet?

2. Apakah anda menggunakan program aplikasi download accelerator ketika

melkukan download?

3. Apakah anda pernah mengalami koneksi terasa lambat atau tidak stabil

ketika berinternet?

4. Perlukah adanya sistem untuk memanajemen bandwidth agar penggunaan

bandwidth lebih optimal?

Jawaban :

1. Browsing dan chatting saja.

2. Tidak pernah

3. Sering, padahal hanya browsing ke situs umum (facebook, google, mail,

dll).

4. Perlu, karena fasilitas kepada tamu berhak mendapat pelayanan yang

maksimal.
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Lampiran

Tanggal : 20 Mei 2017

Waktu : 10.00 s/d Selesai

Subjek : Analisis Jaringan yang sedang berjalan dan yang akan

dikembangkan

Responden : Juniardi (Guest user)

Penanya : Akbar Hidayat

Tujuan Wawancara:

1. Mengetahui jaringan yang sedang berjalan.

2. Mengetahui kebutuhan jaringan yang akan dikembangkan.

Pertanyaan :

1. Fasilitas apa saja yang anda manfaatkan dari internet?

2. Apakah anda menggunakan program aplikasi download accelerator ketika

melkukan download?

3. Apakah anda pernah mengalami koneksi terasa lambat atau tidak stabil

ketika berinternet?

4. Perlukah adanya sistem untuk memanajemen bandwidth agar penggunaan

bandwidth lebih optimal?

Jawaban :

1. Browsing, chatting, game online, download fialm, download lagu, dll.

2. Download menggunakan Internet Download Manager.

3. Sering, ketika bermain game online sering tersendat-sendat, kadang ping

koneksi juga kurang bagus.

4. Kalau bertujuan untuk kenyamanan bersama saya rasa harus.

Lampiran
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Tanggal : 25 Mei 2017

Waktu : 10.00 s/d Selesai

Subjek : Analisis Jaringan yang sedang berjalan dan yang akan

dikembangkan

Responden : Randa Adestaleo (Guest user)

Penanya : Akbar Hidayat

Tujuan Wawancara:

1. Mengetahui jaringan yang sedang berjalan.

2. Mengetahui kebutuhan jaringan yang akan dikembangkan.

Pertanyaan :

1. Fasilitas apa saja yang anda manfaatkan dari internet?

2. Apakah anda menggunakan program aplikasi download accelerator ketika

melkukan download?

3. Apakah anda pernah mengalamai koneksi terasa lambat atau tidak stabil

ketika berinternet?

4. Perlukah adanya sistem untuk memanajemen bandwidth agar penggunaan

bandwidth lebih optimal?

Jawaban :

1. Browsing, chatting, game online, download film, download lagu, dll.

2. Iya. Saya sering menggunakan download menggunakan Internet Download

Accelerator.

3. Sering, padahal hanya browsing ke situs umum (facebook, google, mail,

dll).

4. Perlu.
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