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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Router 

Router adalah perangkat yang akan melewatkan paket IP dari suatu 

jaringan ke jaringan yang lain, menggunakan metode addressing dan protocol 

tertentu untuk melewatkan paket data tersebut. Router memiliki kemampuan 

melewatkan paket IP dari satu jaringan ke jaringan lain yang mungkin memiliki 

banyak jalur diantara keduanya. Router-router yang saling terhubung dalam 

jaringan internet turut serta dalam sebuah algoritma routing terdistribusi untuk 

menentukan jalur terbaik yang dilalui paket IP dari sistem ke sistem lain. Proses 

routing dilakukan secara hop by hop. IP tidak mengetahui jalur keseluruhan menuju 

tujuan setiap paket. IP routing hanya menyediakan IP address dari router 

berikutnya yang menurutnya lebih dekat ke host tujuan.  

Sebagai ilustrasi perbedaan fungsi dari router dan switch merupakan suatu 

jalanan, dan router merupakan penghubung antar jalan. Masing-masing rumah 

berada pada jalan yang memiliki alamat dalam suatu urutan tertentu. Dengan cara 

yang sama, switch menghubungkan berbagai macam alat, dimana masing-masing 

alat memiliki alamat IP sendiri pada sebuah LAN 

Router sangat banyak digunakan dalam jaringan berbasis teknologi 

protokol TCP/IP, dan router jenis itu disebut juga dengan IP Router. Selain IP 

Router, ada lagi AppleTalk Router, dan masih ada beberapa jenis router lainnya. 

Internet merupakan contoh utama dari sebuah jaringan yang memiliki banyak router 

IP. 
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Router dapat digunakan untuk menghubungkan banyak jaringan kecil ke 

sebuah jaringan yang lebih besar, yang disebut dengan internetwork, atau untuk 

membagi sebuah jaringan besar ke dalam beberapa subnetwork  untuk 

meningkatkan kinerja dan juga mempermudah manajemennya. Router juga kadang 

digunakan untuk mengoneksikan dua buah jaringan yang menggunakan media yang 

berbeda (seperti halnya router wireless yang pada umumnya selain ia dapat 

menghubungkan komputer dengan menggunakan radio, ia juga mendukung 

penghubungan komputer dengan kabel UTP), atau berbeda arsitektur jaringan, 

seperti halnya dari Ethernet ke Token Ring. 

Router juga dapat digunakan untuk menghubungkan LAN ke sebuah 

layanan telekomunikasi seperti halnya telekomunikasi leased line atau Digital 

Subscriber Line (DSL). Router yang digunakan untuk menghubungkan LAN ke 

sebuah koneksi leased line seperti T1, atau T3, sering disebut sebagai access server. 

Sementara itu, router yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke 

sebuah koneksi DSL disebut juga dengan DSL router. Router-router jenis tersebut 

umumnya memiliki fungsi firewall untuk melakukan penapisan paket berdasarkan 

alamat sumber dan alamat tujuan paket tersebut, meski beberapa router tidak 

memilikinya. Router yang memiliki fitur penapisan paket disebut juga dengan 

packet-filtering router. Router umumnya memblokir lalu lintas data yang 

dipancarkan secara broadcast sehingga dapat mencegah adanya broadcast storm 

yang mampu memperlambat kinerja jaringan. 
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Fungsi utama Router adalah merutekan paket (informasi). Sebuah Router memiliki 

kemampuan Routing, artinya Router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute 

perjalanan informasi (paket) akan dilewatkan, apakah ditujukan untuk host lain 

yang satu network ataukah berada di network yang berbeda. Serta ada beberapa 

fungsi lainnya, yaitu : 

1. Membaca alamat logika atau ip address source and destination untuk 

menentukan routing dari suatu LAN ke LAN lainnya. 

2. Menyimpan routing table untuk menentukan rute terbaik antara LAN ke WAN. 

3. Perangkat di layer 3 OSI Layer. 

4. Bisa berupa “box” atau sebuah OS yang menjalankan sebuah daemon routing. 

5. Interfaces Ethernet, Serial, ISDN BRI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Router 
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3.2 Mikrotik Router OS 

Mikrotik routerOS, merupakan sistem operasi Linux base yang 

diperuntukkan sebagai network router. Didesain untuk memberikan kemudahan 

bagi penggunanya. Administrasinya bisa dilakukan melalui Windows Application 

(Winbox). Selain itu instalasi dapat dilakukan pada standard komputer PC (Personal 

Computer). PC yang akan dijadikan router Mikrotik pun tidak memerlukan 

resource yang cukup besar untuk penggunaan standar, misalnya hanya sebagai 

gateway. Untuk keperluan beban yang besar (network yang kompleks, routing yang 

rumit) disarankan untuk mempertimbangkan pemilihan resource PC yang 

memadai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Mikrotik 
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3.2.1 Jenis-Jenis Mikrotik 

1. Mikrotik routerOS yang berbentuk software yang dapat di-download di 

www.mikrotik.com. Dapat diinstal pada komputer rumahan (PC). 

2. BUILT-IN Hardware Mikrotik dalam bentuk perangkat keras yang khusus 

dikemas dalam board router yang didalamnya sudah terinstal Mikrotik 

routerOS. 

 

3.2.2 Fitur-Fitur Mikrotik 

1. Address List : Pengelompokan IP Address berdasarkan nama. 

2. Asynchronous : Mendukung serial PPP dial-in / dial-out, dengan otentikasi 

CHAP, PAP, MSCHAPv1 dan MSCHAPv2, Radius, dial on demand, modem 

pool hingga 128 ports. 

3. Bonding : Mendukung dalam pengkombinasian beberapa antarmuka ethernet 

ke dalam 1 pipa pada koneksi cepat. 

4. Bridge : Mendukung fungsi bridge spinning tree, multiple bridge interface, 

bridging firewalling. 

5. Data Rate Management : QoS berbasis HTB dengan penggunaan burst, PCQ, 

RED, SFQ, FIFO queue, CIR, MIR, limit antar peer to peer. 

6. DHCP : Mendukung DHCP tiap antarmuka; DHCP Relay; DHCP Client, 

multiple network DHCP; static and dynamic DHCP leases. 

7. Firewall dan NAT : Mendukung pemfilteran koneksi peer to peer, source NAT 

dan destination NAT. Mampu memfilter berdasarkan MAC, IP address, range 

port, protokol IP, pemilihan opsi protokol seperti ICMP, TCP Flags dan MSS. 

http://www.mikrotik.com/
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8. Hotspot : Hotspot gateway dengan otentikasi RADIUS. Mendukung limit data 

rate, SSL ,HTTPS. 

9. IPSec : Protokol AH dan ESP untuk IPSec; MODP Diffie-Hellmann groups 1, 

2, 5; MD5 dan algoritma SHA1 hashing; algoritma enkirpsi menggunakan 

DES, 3DES, AES-128, AES-192, AES-256; Perfect Forwarding Secresy 

(PFS) MODP groups 1, 2,5. 

10. ISDN : mendukung ISDN dial-in/dial-out. Dengan otentikasi PAP, CHAP, 

MSCHAPv1 dan MSCHAPv2, Radius. Mendukung 128K bundle, Cisco 

HDLC, x751, x75ui, x75bui line protokol. 

11. M3P : Mikrotik Protokol Paket Packer untuk wireless links dan ethernet. 

12. MNDP : Mikrotik Discovery Neighbour Protokol, juga mendukung Cisco 

Discovery Protokol (CDP). 

13.  Monitoring / Accounting : Laporan Traffic IP, log, statistik graph yang dapat 

diakses melalui HTTP. 

14.  NTP : Network Time Protokol untuk penulis  dan clients; sinkronisasi 

menggunakan system GPS. 

15.  Poin to Point Tunneling Protokol : PPTP, PPPoE dan L2TP Access 

Consentrator; protokol otentikasi menggunakan PAP, CHAP, MSCHAPv1, 

MSCHAPv2; otentikasi dan laporan Radius; enkripsi MPPE; kompresi untuk 

PPoE; limit data rate. 

16. Proxy : Cache untuk FTP dan HTTP proxy penulis , HTTPS proxy; transparent 

proxy untuk DNS dan HTTP; mendukung protokol SOCKS; mendukung 

parent proxy; static DNS. 

17. Routing : Routing statik dan dinamik; RIP v1/v2, OSPF v2, BGP v4. 
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18. SDSL : Mendukung Single Line DSL; mode pemutusan jalur koneksi dan 

jaringan. 

19. Simple Tunnel : Tunnel IPIP dan EoIP (Ethernet over IP). 

20. SNMP : Simple Network Monitoring Protocol mode akses read-only. 

21. Synchronous : V.35, V.24, E1/T1, X21, DS3 (T3) media ttypes; sync-PPP, 

Cisco HDLC; Frame Relay line protokol; ANSI-617d (ANDI atau annex D) 

dan Q933a (CCITT atau annex A); Frame Relay jenis LMI. 

22.  Tool : Ping, Traceroute; bandwidth test; ping flood; telnet; SSH; packet 

sniffer; Dinamik DNS update. 

23. UPnP : Mendukung antarmuka Universal Plug and Play. 

24. VLAN : Mendukung Virtual LAN IEEE 802.1q untuk jaringan ethernet dan 

wireless, multiple VLAN, VLAN bridging. 

25. VoIP : Mendukung aplikasi voice over IP. 

26. VRRP : Mendukung Virtual Router Redudant Protocol. 

27. Winbox : Aplikasi mode GUI untuk me remote dan mengkonfigurasi Mikrotik 

routerOS. 

 

3.3 Packet Tracer 

Packet Tracer adalah sebuah perangkat lunak (software) simulasi jaringan 

yang dikembangkan oleh perusahaan Cisco, di mana perangkat tersebut berfungsi 

untuk membuat suatu simulator jaringan komputer yang sebelumnya telah didesain 

dan dikonfigurasi oleh pengguna. Packet Tracer memungkinkan para pengguna 

untuk melakukan simulasi berbagai macam protokol dengan mudah yang 

digunakan pada jaringan, baik secara realtime maupun dengan mode simulasi. 



22 
 
 

 

Dalam perangkat ini telah tersedia beberapa komponen atau alat-alat yang 

sering dipakai atau digunakan dalam jaringan sistem tersebut, antar lain seperti 

kabel LAN (cross over, straight, console, dan lain-lain), Hub, Switches, router, dan 

sebagainya. Ketika simulasi difungsikan, pengguna dapat mengetahui cara kerja 

pada tiap-tiap alat tersebut dan cara pengiriman sebuah pesan dari komputer satu ke 

komputer lainnya dan dapat digunakan pula untuk simulasi dari desain, konfigurasi 

hingga pemecahan masalah (troubleshooting). Pengguna dapat secara langsung 

mengatur dan mengkonfigurasi jaringan yang akan di desainnya.  

 

 

Gambar 3.3 Tampilan Awal Cisco Packet Tracer 

 

3.4 Winbox 

Winbox adalah sebuah software atau utility yang digunakan untuk 

meremote sebuah penulis Mikrotik kedalam mode GUI (Graphical User Interface) 

melalui operating system windows (Romdoni, 2014) . 
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Gambar 3.4 Lambang Winbox 

 

Fungsi Winbox: 

1. Setting Mikrotik router 

2. Setting Limit Bandwidth jaringan 

3. Memblokir sebuah website/situs 

4. Setting Login Hotspot 

5. Setting pengaman jaringan 

 

3.5 Jaringan 

3.5.1 Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang 

dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi 

melalui media transmisi atau media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, 

informasi, program-program, penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, 

harddisk dan sebagainya. 

Istilah jaringan komputer sendiri juga dapat diartikan sebagai kumpulan 

sejumlah terminal komunikasi yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling 

terhubung. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi/ data 
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yang dibawa pengirim (transmitter) dapat sampai kepada penerima (receiver) 

dengan tepat dan akurat. 

Jaringan komputer memungkinkan penggunanya dapat melakukan 

komunikasi satu sama lain dengan mudah. Selain itu, peran jaringan komputer 

sangat diperlukan untuk mengintegrasi data antar komputer-komputer client 

sehingga diperolehlah suatu data yang relevan. 

 

A. Manfaat Jaringan Komputer 

Berbicara mengenai manfaat dari jaringan komputer. Terdapat banyak 

sekali manfaat jaringan komputer, antara lain : 

a. Dengan jaringan komputer, kita bisa mengakses file yang kita miliki 

sekaligus file orang lain yang telah diseberluaskan melalui suatu jaringan, 

semisal jaringan internet. 

b. Melalui jaringan komputer, kita bisa melakukan proses pengiriman data 

secara cepat dan efisien. 

c. Jaringan komputer membantu seseorang berhubungan dengan orang lain dari 

berbagai negara dengan mudah. 

d. Selain itu, pengguna juga dapat mengirim teks, gambar, audio, maupun video 

secara real time dengan bantuan jaringan komputer. 

e. Kita dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui 

internet dikarenakan internet merupakan salah satu contoh jaringan komputer. 

f. Misalkan dalam suatu kantor memerlukan printer, kita tidak perlu membeli 

printer sejumlah dengan komputer yang terdapat pada kantor tersebut. Kita 
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cukup membeli satu printer saja untuk digunakan oleh semua karyawan 

kantor tersebut dengan bantuan jaringan komputer. 

Prinsip dasar dalam sistem jaringan ini adalah proses pengiriman data atau 

informasi dari pengirim ke penerima melalui suatu media komunikasi tertentu. 

Berdasarkan geografisnya, jaringan komputer terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 

1. Local Area Network (LAN)  

Local Area Network (LAN) adalah jaringan komputer yang jaringannya 

hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, kantor, gedung 

atau yang lebih kecil. Umumnya jaringan LAN luas areanya tidak jauh dari 1 km 

persegi. Biasanya jaringan LAN menggunakan teknologi IEEE 802.3 Ethernet yang 

mempunyai kecepatan transfer data sekitar 10, 100, bahkan 1000 MB/s. 

Selain menggunakan teknologi Ethernet, tak sedikit juga yang menggunakan 

teknologi nirkabel seperti Wi-fi untuk jaringan LAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Jaringan LAN 

 

2. Metropolitan Area Network (MAN) 
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Metropolitan Area Network (MAN) adalah suatu jaringan dalam suatu 

kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai 

lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN 

adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 

km. 

 

Gambar 3.6 Jaringan MAN 

3. Wide Area Network (WAN) 

Wide Area Network (WAN) merupakan jaringan komputer yang 

mencakup area besar. Jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, sebagai 



27 
 
 

 

contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, antar kota, antar negara bahkan 

benua. WAN umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan 

lokal sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lain meskipun 

berada di lokasi yang berbebeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Jaringan WAN 

 

3.6 Topologi Jaringan 

Topologi Jaringan adalah suatu teknik untuk menghubungkan komputer 

yang satu dengan komputer lainnya yang merangkai menjadi sebuah jaringan, 

dimana penggunaan topologi jaringan didasarkan pada biaya, kecepatan akses data, 

ukuran maupun tingkat konektivitas yang akan mempengaruhi kualitas maupun 

efiensi suatu jaringan. Topologi jaringan sendiri terbagi menjadi dua yaitu: 
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A. Physical. Merupakan gambaran fisik dari hubungan antara perangkat 

(komputer, server, hub, switch, dan kabel jaringan) yang membentuk suatu 

pola khusus 

B. Logical. Merupakan gambaran bagaimana suatu perangkat dapat 

berkomunikasi dengan perangkat lainnya.   
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3.6.1 Topologi Bus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 8 Topologi Bus 

 

Topologi Bus adalah sebuah topologi yang media transmisinya 

menggunakan kabel tunggal atau kabel pusat  tempat yang menghubungkan client 

dan penulis . Topologi bus ini memakai kabel BNC dan di bagian kedua ujungnya 

harus diberi terminator. Topologi ini cukup sederhana serta mudah ditangani, tetapi 

saat ini telah banyak ditinggalkan dikarenakan padatnya lalu lintas data dan jika 

terdapat satu node yang rusak maka seluruh jaringan tidak bisa berfungsi. 
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Pada topologi Bus semua komputer dihubungkan secara langsung pada 

media transmisi dengan konfigurasi yang disebut Bus. Kabel untuk 

menghubungkan jaringan ini biasanya menggunakan kebel koaksial. Setiap Server 

dan Workstation yang disambungkan pada Bus menggunakan konektor T (T-

Connector). Pada kedua ujung kabel harus diberi Terminator berupa Resistor yang 

memiliki resistansi khusus sebesar 50 Ohm yang berwujud sebuah konektor, bila 

resistansi dibawah maupun diatas 50 Ohm, maka Server tidak akan bisa bekerja 

secara maksimal dalam melayani jaringan, sehingga akses User atau Client menjadi 

menurun. Sekarang ini, topologi bus sering digunakan backbone (jalur utama), 

dengan menggunakan kabel Fiber Optik sebagai media transmisi. 

A. Keuntungan Topologi Bus: 

1. Lebih hemat kabel, karena media transmisinya hanya memakai kabel tunggal 

serta terpusat sehingga tidak memerlukan kabel yang banyak. 

2. Mempunyai layout kabel yang sederhana, dalam pemasangan topologi bus 

skema dan rancangan kabel yang dipakai sangat sederhana sehingga 

pemasangannya lebih mudah. 

3. Mudah dikembangkan, karena dalam pengembangan jaringan komputer baik 

client maupun penulis  bisa dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu 

komputer lain. 

B. Kerugian Topologi Bus : 

1. Lalu lintas data padat karena topologi bus menggunakan kabel terpusat sebagai 

transmisi. 

2. Jika terdapat salah satu client yang rusak, maka jaringan tidak dapat berfungsi. 

3. Sebagai penguat sinyal dibutuhkan repeater untuk jarak jauh. 
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3.6.2 Topologi Ring 

Topologi ring adalah jaringan yang bentuknya rangkaian yang masing-

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

lingkaran yang menyerupai cincin (ring). 

Pada topologi cincin semua node atau titik berfungsi sebagai repeater yang 

akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Setiap perangkat saling bekerja 

sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya setelah itu diteruskan pada 

perangkat sesudahnya. 

A. Keuntungan Topologi Ring : 

1. Hemat kabel. 

2. Tidak terjadi tabrakan saat pengiriman data. 

B. Kerugian Topologi Ring : 

1. Peka kesalahan. 

2. Pengembangan jaringan lebih kaku. 

 

Gambar 3.9 Topologi Ring 
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3.6.3 Topologi Star 

Suatu cara untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer 

yang lainnya sehingga dapat membentuk jaringan berupa bentuk bintang (star). 

Menghubungkan semua kabel pada host ke satu titik utama. Titik ini biasanya 

menggunakan Hub atau Switch. Topologi bintang merupakan bentuk topologi 

jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. 

Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah.  

Pada Topologi jaringan Star, setiap Workstation dihubungkan dengan 

menggunakan alat penghubung terpusat atau yang disebut dengan konsentrator. 

Masing – masing Workstation tidak saling berhubungan. Jadi setiap Workstation 

yang terhubung ke konsentrator tidak akan dapat berinteraksi atau berkomunikasi 

sebelum konsentrator dihidupkan. Bila Konsentrator dimatikan, maka seluruh 

koneksi jaringan akan terputus. Bila dibandingkan dengan sistem topologi jaringan 

Bus, sistem ini mempunyai tingkat kerumitan jaringan yang lebih sederhana, hanya 

saja pada sistem ini membutuhkan konsentrator. 

Pada topologi ini beban yang dipikul oleh konsentrator cukup berat, 

dengan demikian tingkat kerusakan atau gangguan dari sentral ini lebih besar. 

Hubungan antar Workstation akan dilakukan melalui peralatan yang disebut 

konsentrator, sehingga setiap Workstation dihubungkan dengan kabel jaringan ke 

konsentrator. Jadi, tidak ada hubungan kabel antar Workstation. Pada topologi Star, 

penambahan Workstation tidak akan mengganggu sistem yang sedang bekerja, 

tinggal menambah kabel dari Workstation ke konsentrator. Begitu pula jika salah 

satu Workstation kabelnya terputus atau terjadi kerusakan, maka tidak akan 
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mengganggu Workstation lain yang sedang bekerja. Yang bertindak sebagai 

konsentrator dalah Hub dan Switch. 

 

A. Keuntungan Topologi Star : 

1. Kerusakan pada satu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran 

tersebut dan station yang terpaut. 

2. Tingkat keamanan termasuk tinggi. 

3. Tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. 

4. Penambahan dan pengurangan station dapat dilakukan dengan mudah.  

Gambar 3. 10 Topologi Star 
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B. Kerugian Topologi Star : 

1. Jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan terhenti. 

2. Penggunaan kabel terlalu boros. 

 

3.6.4 Topologi Mesh 

Topologi Mesh merupakan sebuah perangkat yang saling berhubungan 

antara satu dengan yang lainnya. Topologi jenis ini memiliki kemampuan yaitu bisa 

berkomunikasi dengan perangkat yang dituju dengan cepat. 

Topologi Mesh merupakan topologi yang dibangun dengan memasang 

Link diantara semua Node. Topologi jaringan ini menerapkan hubungan antar 

sentral secara penuh atau Fully-Connected Mesh, yaitu sebuah jaringan dimana 

setiap Node terhubung langsung ke semua Node yang lain. Jumlah saluran atau Link 

yang harus disediakan untuk membentuk jaringan topologi Mesh adalah jumlah 

Node (Station) dikurang 1 (n-1, n = Jumlah Node). Misal, jika semua Node dalam 

jaringan terdapat 5 Node, maka setiap Node harus me-Link (menyambung) ke 4 

Node lainnya. 

Topologi Mesh biasanya digunakan pada ISP (Internet Service Provider) 

untuk memastikan bila terjadi kerusakan pada salah satu sistem komputer maka 

tidak akan mengganggu hubungan jaringan dengan sistem komputer lain dalam 

jaringan. 
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Gambar 3.11 Topologi Mesh  

 

A. Kelebihan Topologi Mesh: 

1. Jika ingin mengirimkan data ke komputer tujuan, tidak membutuhkan 

komputer lain (langsung sampai ke tujuan) 

2. Memiliki sifat robust, yaitu: jika komputer A mengalami gangguan koneksi 

dengan komputer B, maka koneksi komputer A dengan komputer lain tetap 

baik 

3. Lebih aman 

4. Memudahkan proses identifikasi kesalahan 
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B. Kekurangan Topologi Mesh: 

1. Membutuhkan banyak kabel 

2. Instalasi & konfigurasi sulit 

3. Perlunya space yang memungkinkan 

 

3.7 Wireless Access Point 

Sesuai dengan  namanya, Wireless Access Point poin menyediakan akses 

Internet dengan menghubungkan perangkat nirkabel dengan router dan bertindak 

sebagai extender dari jaringan Wi-Fi, dengan langsung menyediakan akses Internet 

jarak jauh. Dikenal sebagai 'Hotspot Wireless, dan  jaringan ini paling banyak 

digunakan. Dengan demikian titik akses nirkabel menyediakan layanan Internet dan 

konektivitas LAN untuk beberapa perangkat secara bersamaan. 

Beberapa jalur akses nirkabel juga menyediakan fungsi jembatan nirkabel, 

dengan menyediakan konektivitas antara dua jaringan nirkabel. Jalur akses modern 

dapat menghubungkan lebih dari 200 perangkat nirkabel secara bersamaan. 

Beberapa jalur akses nirkabel di router nirkabel fakta yang langsung memberikan 

akses internet, melalui koneksi dengan modem. 

 

3.8 Wireless Bridge 

Jalur akses nirkabel (wireless) konektivitas link ini merupakan salah satu 

jaringan yang dapat menghubungkan komputer tanpa menggunakan kabel, tetapi 

secara struktural jaringan ini dirancang untuk melayani tujuan yang sedikit berbeda. 

Perbedaan Wireless dan Access Point yang  disajikan dalam artikel ini ditujukan 

untuk menjelaskan perbedaan antara fungsi dan aplikasi dari kedua perangkat ini. 
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Pemasangan jaringan nirkabel yang luas untuk ruang kantor perusahaan 

membutuhkan instalasi perangkat jaringan yang cukup banyak, yang memfasilitasi 

konektivitas melalui jaringan secara keseluruhan. Dua perangkat tersebut 'Wireless 

Bridges' dan 'Access Point . Karena keduanya memiliki fungsi yang sama pada 

penelitian kali ini mencoba menyajikan perbedaan kedua perangkat ini. 

Biasanya  perangkat ini dikenal dengan “Bridge Network”. Sebuah 

jaringan komputer dan dibagi ke dalam berbagai segmen yang perlu terintegrasi 

secara bersamaan. Sebuah jaringan yang menghubungkan segmen jaringan tersebut 

dibagi (share) bersama-sama, serta memfasilitasi dalam berbagi data. Sebelum 

adanya teknologi Wi-Fi, jaringan yang terhubung melalui kabel (ethernet)l. Secara 

khusus, dalam konteks dari model OSI, jembatan jaringan menghubungkan segmen 

pada layer 2 (data link layer). 

Perangkat ini sangat cerdas dibandingkan dengan hub dan repeater, yang 

mengontrol aliran data secara bersamaan, dari segmen jaringan yang terhubung. 

Sebuah jembatan nirkabel melakukan fungsi yang sama yang menghubungkan 

segmen jaringan, tetapi apakah itu melalui link Wi-Fi, bukan link ethernet kabel. 

Hal ini dapat menghubungkan dua jaringan bersama-sama dengan radio link, untuk 

memfasilitasi pemindahan konektivitas dan data di antara jaringan ini. 

Bridge Network  tersebut juga dapat digunakan untuk menghubungkan 

jaringan ethernet, dengan titik akses atau router nirkabel, untuk konektivitas 

internet. Menggunakan 'Sistem Distribusi Nirkabel', Bridge Network ditetapkan 

untuk menghubungkan beberapa jaringan. Ada lebih dari satu jenis jembatan 

nirkabel, mulai dari yang dasar, yang memfasilitasi konektivitas ethernet dengan 

titik akses nirkabel. 
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