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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Jaringan Komputer 

3.1.1 Definisi Jaringan Komputer 

Jaringan Komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-

komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya (printer, CPU), 

berkomunikasi (surel, pesan instan), dan dapat mengakses informasi. Tujuan dari 

jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari 

jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan (service). Pihak yang 

meminta/menerima layanan disebut klien (client) dan yang memberikan/mengirim 

layanan disebut peladen (server). Desain ini disebut dengan sistem client-server, 

dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. (Linto, 2008)  

Dua buah komputer yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan 

(Network Interfaces Card), kemudian dihubungkan melalui kabel maupun 

nirkabel sebagai medium transmisi data, dan terdapat perangkat lunak sistem 

operasi jaringan akan membentuk sebuah jaringan komputer yang sederhana. 

Apabila ingin membuat jaringan komputer untuk jangkauan yang lebih luas, maka 

diperlukan peralatan tambahan seperti Hub, Bridge, Switch, Router, Gateway 

sebagai peralatan interkoneksi dalam jaringan komputer. 

 

3.1.2 Konsep Dasar Jaringan Komputer  

Menurut Dharma Oetomo (2003:7) Jaringan komputer adalah 

sekelompok komputer otonom yang saling menggunakan protokol komunikasi 

melalui media komunikasi sehingga dapat berbagi data, informasi, program 
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aplikasi, dan perangkat keras seperti printer, scanner, CD-drive ataupun hardisk. 

Serta memungkinkan berkomunikasi secara elektronik. Terdapat banyak hal yang 

bisa dilakukan apabila memanfaatkan kinerja dari teknologi  jaringan komputer 

antara lain, sebagai berikut: 

1. Mengintegrasikan dan berbagi pakai peralatan 

  Jaringan komputer memungkinkan penggunaan bersama peralatan komputer 

berbagai vendor atau merk, yang semula tersebar di berbagai ruangan, unit, 

dan departemen sehingga meningkatkan efektivitas dari penggunaan sumber 

daya tersebut. 

2. Komunikasi 

 Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar pemakai 

komputer. Selain itu tersedia aplikasi teleconference yang memungkinkan 

dilakukannya rapat atau pertemuan tanpa harus meninggalkan meja kerja. 

3. Mengintegrasikan data 

 Jaringan komputer diperlukan untuk mengintegrasikan data antar komputer 

komputer client sehingga dapat diperoleh suatu jaringan relevan. 

4. Perlindungan data dan informasi 

Jaringan komputer memudahkan upaya perlindungan data yang terpusat 

pada server, melalui pengaturan hak akses dari para pemakai serta 

penerapan sistem password. 

5. Sistem terdistribusi 

 Jaringan komputer dimanfaatkan pula untuk mendistribusikan proses dan 

aplikasi sehingga dapat mengurangi terjadinya bottleneck atau tumpukan 

pekerjaan pada suatu bagian. 
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6. Keterangan aliran informasi 

 Jaringan komputer mampu mengalirkan data-data komputer client dengan 

cepat untuk di integrasikan dalam komputer server.  

 

3.1.3 Jenis Jaringan Komputer 

Jenis Jaringan Komputer pada umumnya ada 5 macam, yaitu LAN 

(Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network), WAN (Wide Area 

Network), Internet, dan Wireless (jaringan tanpa kabel). Sebenarnya, konsep dari 

Jenis-jenis Jaringan Komputer antara satu dengan yang lain sama, yaitu untuk 

menghubungkan berbagai perangkat jaringan agar dapat berkomunikasi dan 

berbagi sumber daya. Hanya yang membedakan adalah dari letak geologis-nya 

(mencakup wilayah dan area jaringan) dan teknologi yang digunakan (seperti 

penggunaan jenis kabel yang berbeda, IP Addressing sesuai kelas-nya, dan sistem 

keamanan (security) yang berbeda). (Linto, 2008) Berikut penjelasan dari kelima 

jenis jaringan komputer tersebut : 

1. Local Area Network (LAN)  

 Jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi 

oleh area lingkungan seperti kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan 

pada sebuah sekolah. 

Keuntungan dari jenis jaringan LAN seperti lebih irit dalam 

pengeluaran biaya operasional, lebih irit dalam penggunaan kabel, transfer data 

antar node dan komputer labih cepat karena mencakup wilayah yang sempit 

atau lokal, dan tidak memerlukan operator telekomunikasi untuk membuat 

sebuah jaringan LAN.  
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Kerugian dari jenis jaringan LAN adalah cakupan wilayah jaringan lebih 

sempit sehingga untuk berkomunikasi ke luar jaringan menjadi lebih sulit dan 

area cakupan transfer data tidak begitu luas. Ilustrasi untuk jaringan LAN bisa 

dilihat pada Gambar 3.1 yang menjelaskan tentang Local Area Network. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : feriantano.com 

Gambar 3.1  Local Area Network (LAN) 

2. Metropolitan Area Network (MAN) 

Jaringan MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN, 

misalnya antar wilayah dalam satu propinsi. Dalam hal ini jaringan MAN 

menghubungkan beberapa buah jaringan-jaringan kecil ke dalam lingkungan 

area yang lebih besar. Untuk dapat membuat suatu jaringan MAN, biasanya 

diperlukan adanya operator telekomunikasi untuk menghubungkan antar 

jaringan komputer. Contohnya seperti jaringan Depdiknas antar kota atau 

wilayah dan juga jaringan mall-mall modern yang saling berhubungan antar 

kota. 

Keuntungan dari jenis jaringan MAN ini diantaranya adalah cakupan 

wilayah jaringan lebih luas sehingga untuk berkomunikasi menjadi lebih 
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efisien, mempermudah dalam hal berbisnis, dan juga keamanan dalam jaringan 

menjadi lebih baik. 

Kerugian dari jenis jaringan MAN seperti lebih banyak menggunakan biaya 

operasional, dapat menjadi target operasi oleh para Cracker untuk mengambil 

keuntungan pribadi, dan untuk memperbaiki jaringan MAN diperlukan waktu 

yang cukup lama. Ilustrasi untuk jaringan MAN bisa dilihat pada Gambar 3.2 

yang menjelaskan tentang Metropolitan Area Network. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : feriantano.com 
Gambar 3.2  Metropolitan Area Network (MAN) 

 
3. Wide Area Network (WAN) 

Sebuah WAN adalah jenis jaringan yang lebih luas dan lebih canggih 

daripada LAN dan MAN. Teknologi jaringan WAN biasa digunakan 

untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain atau dari satu 

benua ke benua yang lainnya. Jaringan WAN bisa terdiri dari berbagai 

LAN dan WAN karena luasnya wilayah cakupan dari WAN. Jaringan 

WAN, biasanya menggunakan kabel fiber optic serta menanamkannya di 

dalam tanah maupun melewati jalur bawah laut. 
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Keuntungan dari jenis jaringan WAN seperti cakupan wilayah 

jaringannya lebih luas dari LAN dan MAN, tukar-menukar informasi 

menjadi lebih rahasia dan terarah karena untuk berkomunikasi dari suatu 

negara dengan negara yang lainnya memerlukan keamanan yang lebih, 

dan juga lebih mudah dalam mengembangkan serta mempermudah 

dalam hal bisnis. 

Kerugian dari jenis jaringan WAN seperti biaya operasional yang 

dibutuhkan menjadi lebih banyak, sangat rentan terhadap bahaya 

pencurian data-data penting, perawatan untuk jaringan WAN menjadi 

lebih berat. Ilustrasi untuk jaringan WAN bisa dilihat pada Gambar 3.3 

yang menjelaskan tentang Wide Area Network dan implementasi 

jaringan tersebut ke dalam kehidupan nyata. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : feriantano.com 

Gambar 3.3  Wide Area Network (WAN) 
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4. Internet 

Internet merupakan jaringan-jaringan komputer yang terhubung 

secara mendunia, sehingga komunikasi dan transfer data atau file 

menjadi lebih mudah. Internet bisa dikatakan perpaduan antara berbagai 

jenis jaringan komputer beserta Topologi dan Tipe Jaringan yang saling 

berhubungan satu sama lain. 

Keuntungan dari jenis jaringan Internet diantaranya adalah 

komunikasi dan berbagi sumber daya dari satu jaringan ke jaringan yang 

lain menjadi lebih mudah, penyebaran ilmu pengetahuan menjadi lebih 

pesat, penyampaian informasi menjadi lebih cepat dan mudah, dan 

menjadi ladang untuk memperoleh penghasilan 

Kerugian dari jenis jaringan Internet diantaranya adalah kejahatan 

dunia maya atau cyber criminal menjadi luas, pornografi menjadi 

semakin luas, transaksi barang-barang ilegal seperti narkoba menjadi 

marak, dan juga dapat menimbulkan fitnah karena penyampaian 

informasi yang salah. Ilustrasi untuk internet bisa dilihat pada Gambar 

3.4. 

 

 

 

 

 

Sumber : feriantano.com 

Gambar 3.4  Internet 
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5. Wireless 

Wireless merupakan jenis jaringan yang menggunakan media 

transmisi data tanpa menggunakan kabel. Media yang digunakan seperti 

gelombang radio, inframerah, bluetooth, dan microwave. Wireless bisa 

difungsikan kedalam jaringan LAN, MAN, maupun WAN. Wireless 

ditujukan untuk kebutuhan mobilitas yang tinggi. 

Keuntungan jenis jaringan Wireless seperti kenyamanan untuk 

terhubung ke jaringan tanpa dibatasi oleh kabel, lebih ke arah pengguna 

yang memerlukan mobilitas yang tinggi, dan tidak terlalu memerlukan 

kabel jaringan. 

Kerugian jenis jaringan Wireless seperti transmisi data kepada para 

pengguna yang lebih lambat dari penggunaan jaringan dengan kabel, 

memerlukan keamanan yang ketat karena orang yang berada di luar 

jaringan bisa menerobos ke dalam jaringan Wireless. Ilustrasi untuk 

jaringan Wireless bisa dilihat pada Gambar 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : feriantano.com 

Gambar 3.5  Wireless 
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3.1.4 Macam – Macam Topologi 

Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan 

komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Cara yang saat ini banyak 

digunakan adalah bus, token-ring, star dan peer-to-peer network. Masing-masing 

topologi ini mempunyai ciri khas, dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. 

1. Topologi Bus 

Merupakan sebuah topologi yang menggunakan kabel tunggal sebagai media 

transmisinya atau kabel pusat tempat dimana seluruh client dan server 

dihubungkan. Bentuk skema dari Topologi Bus bisa dilihat pada Gambar 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : rudinazar.com 

Gambar 3.6  Topologi Bus 

 

Sebelum menentukan topologi ini untuk membangun sebuah jaringan komputer 

alangkah baiknya kita mengetahui keuntungan dan kerugian Topologi Bus 

tersebut. Terdapat keuntungan dan kerugian dari tipe ini yang terlihat pada 

Tabel 3.1 
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Tabel 3.1  Keuntungan dan Kerugian Topologi Bus 

Keuntungan Kerugian 

Hemat kabel Kepadatan lalu lintas 

Layout kabel sederhana Bila salah satu client rusak maka 
jaringan tidak bisa berfungsi 

Mudah dikembangkan Deteksi kesalahan sangat kecil 

 

2.  Topologi Ring 

Merupakan topologi jaringan yang bentuknya rangkaian yang masing-masing 

tersambung ke dua titik yang lainnya, sehingga bisa membentuk jalur lingkaran 

yang menyerupai cincin. Kabel yang digunakan dalam topologi ring 

merupakan kabel BNC, Oleh sebab itu tidak mempunyai ujung maka tidak 

dibutuhkan terminator. Tetapi topologi ini sudah banyak ditinggalkan karena 

mempunyai kelemahan yang serupa dengan Topologi Bus. Pada topologi ring 

semua node titik berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di 

sepanjang sirkulasinya. Maksudnya setiap perangkat saling bekerja sama untuk 

menerima sinyal dari perangkat sebelumnya setelah itu diteruskan pada 

perangkat sesudahnya. Bentuk skema dari Topologi Ring bisa dilihat pada 

Gambar 3.7. 

 

 

 

 

Sumber : rudinazar.com 

Gambar 3.7  Topologi Ring 
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Sebelum menentukan topologi ini, untuk membangun sebuah jaringan 

komputer alangkah baiknya kita mengetahui keuntungan dan kerugian 

Topologi Ring tersebut. Terdapat keuntungan dan kerugian dari tipe ini yang 

terlihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2  Keuntungan dan Kerugian Topologi Ring 

Keuntungan Kerugian 

Hemat kabel Peka kesalahan 

 Pengembanagan jaringan lebih kaku 

 

3. Topologi Star 

Merupakan topologi dengan kontrol terpusat, semua link harus melewati pusat 

yang menyalurkan data tersebut kesemua simpul atau client yang dipilihnya. 

Simpul pusat dinamakan stasium primer atau server dan lainnya dinamakan 

stasiun sekunder atau client server. Setelah hubungan jaringan dimulai oleh 

server maka setiap client server sewaktu-waktu dapat menggunakan hubungan 

jaringan tersebut tanpa menunggu perintah dari server. Bentuk skema dari 

Topologi Ring bisa dilihat pada Gambar 3.8. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : rudinazar.com 

Gambar 3.8  Topologi Star 
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Sebelum menentukan topologi ini, untuk membangun sebuah jaringan 

komputer alangkah baiknya kita mengetahui keuntungan dan kerugian 

Topologi Star tersebut. Terdapat keuntungan dan kerugian dari tipe ini yang 

terlihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3  Keuntungan dan Kerugian Topologi Star 

Keuntungan Kerugian 

Kemudahan dalam mendeteksi 
kesalahan/kerusakan 

Control terpusat (HUB) jadi 
elemen kritis 

Kemudahan pengelolaan jaringan Perlu penanganan khusus 

Kantor terpusat Boros kabel 

 

4. Topologi Peer to Peer 

Peer artinya rekan sekerja. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer 

yang terdiri dari beberapa komputer (biasanya tidak lebih dari 10 komputer 

dengan 1-2 printer). Dalam sistem jaringan ini yang diutamakan adalah 

penggunaan program, data dan printer secara bersama-sama. Pemakai 

komputer bernama Dona dapat memakai program yang dipasang di komputer 

Dino, dan mereka berdua dapat mencetak ke printer yang sama pada saat yang 

bersamaan.  

Sistem jaringan ini juga dapat dipakai di rumah. Pemakai komputer yang 

memiliki komputer kuno, misalnya AT, dan ingin memberli komputer baru, 

katakanlah Pentium II, tidak perlu membuang komputer lamanya. Ia cukup 

memasang network card di kedua komputernya kemudian dihubungkan dengan 

kabel yang khusus digunakan untuk sistem jaringan. Dibandingkan dengan 
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ketiga cara diatas, sistem jaringan ini lebih sederhana sehingga lebih mudah 

dipelajari dan dipakai. 

 

3.2 Mikrotik 

3.2.1 Sejarah Mikrotik 

 Mikrotik adalah perusahaan kecil berkantor pusat di Latvia, bersebelahan 

dengan Rusia. Pembentukannya diprakarsai oleh John Trully dan Arnis Riekstins. 

John Trully adalah seorang amerika yang berimigrasi ke Latvia. Di Latvia ia 

berjumpa dengan Arnis, seorang sarjana Fitnah dan Menarik sekitar tahun 1995. 

 

 

 

Sumber: Mikrotik.co.id 

Gambar 3.9 Logo Mikrotik 

Tahun 1996 John dan Arnis mulai me-routing dunia (visi MikroTik adalah me-

routing seluruh dunia). Mulai dengan system Linux dan MS DOS yang 

dikombinasikan dengan teknologi Wireless LAN (W-LAN) Aeroner berkecepatan  

2Mbps di Molcova, tetangga Latvia, baru kemudian melayani lima pelanggannya 

di Latvia (Linto, 2008). 

Prinsip dasar mereka bukan membuat Wireless ISP (WISP), tetapi membuat 

program router yang andal dan dapat dijalankan di seluruh dunia. Latvia hanya 

merupakan “tempat eksperimen” John dan Arnis, karena saat ini mereka sudah 

membantu Negara-negara lain termasuk Srilanka yang melayani sekitar tempat 
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ratusan pelanggannya. Linux yang mereka gunakan pertama kali adalah Kernel 2.2 

yang dikembangkan secara bersama-sama dengan bantuan 5-15 orang staf R&D 

MikroTik yang sekarang menguasai dunia routing di negara-negara berkembang. 

Menurut Arnis, selain staf di lingkungan MikroTik , mereka merekrut puka 

tenaga-tenaga lepas dan pihak ketiga yang dengan intensif mengembangkan 

MikroTik secara maraton. 

Untuk negara berkembang, solusi MikroTik sanagat membantu ISP atau 

perusahaan-perusahaan kecil yang ingin bergabung dengan Internet. Walaupun 

sudahbanyak tersedia perangkat router mini sejenis NAT, MikroTik merupakan 

solusi terbaik dalam beberapa kondisi penggunaan computer dan perangkat lunak. 

3.2.2 Jenis-Jenis Mikrotik 

 Ada beberapa jenis router Mikrotik yang bisa digunakan untuk membuat 

suatu manajemen suatu jaringan. 

1. MIKROTIK ROUTEROS™ 

Adalah versi Mikrotik dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diinstal pada 

komputer rumahan (PC) melalui CD. Anda dapat mengunduh file image 

MikroTik RouterOS dari website resmi Mikrotik, www.mikrotik.com. Namun, 

file image ini merupakan versi trial Mikrotik yang hanya dapat digunakan 

dalam waktu 24 jam saja. Untuk dapat menggunakannya secara full time, 

Anda harus membeli lisensi key deangan catatan satu lisensi key hanya untuk 

satu harddisk. 
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2. BUILT IN HARDWARE MIKROTIK 

Merupakan Mikrotik dalam bentuk perangkat keras yang khusus dikemas 

dalam board router yang di dalamnya sudah terinstal Mikrotik RouterOS. 

Untuk versi ini, lisensi sudah termasuk dalam harga router board Mikrotik. 

 


