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Wireless
Deskripsi Tentang Wireless
Sistem jaringan WIFI atau Wireless adalah salah satu cara menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain menggunakan gelombang radio. Bila jenis coax atau UTP cable memerlukan kabel sebagai media tranfer, dengan Wireless network hanya dibutuhkan ruang atau space dimana jarak jangkau network dibatasi kekuatan pancaran signal radio dari masing masing komputer.
Keuntungan dari sistem wireless, pemakai tidak dibatasi ruang gerak dan hanya dibatasi pada jarak jangkauan dari satu titik pemancar wireless. Selain itu dapat diperkuat dengan perangkat khusus seperti booster yang berfungsi sebagai relay yang mampu menjangkau ratusan bahkan beberapa kilometer ke satu arah (directional). Jaringan wireless menggunakan frekuensi atau gelombang radio yang bekerja pada frekuensi 2.4 GHz (802.11b, 802.11g)  atau 5 GHz (802.11a).

Berikut ini akan dijelaskan tentang standard yang umum digunakan pada jaringan wireless. 
	Standard 802.11a, adalah model awal yang dibuat untuk umum. Mengunakan kecepatan 54Mbps dan dapat mentransfer data double dari kemampuan bandwidth 72Mbps atau 108Mbps. Akan tetapi  sistem ini tidak terlalu standard, karena masing masing vendor atau pabrikan memberikan standard tersendiri. 802.11a mengunakan frekuensi tinggi pada 5Ghz yang sangat baik untuk tranfer data besar
	Standard 802.11b mengunakan frekuensi 2.4GHz. Standard 802.11b hanya memiliki kemampuan tranmisi standard dengan 11Mbps atau rata rata 5MBbit/s.

Standard 802.11g mengunakan frekuensi 2.4GHz mampu mentransmisi 54Mbps bahkan dapat mencapai 108Mbps bila terdapat inisial G atau turbo.
Ada 2 cara menghubungkan antar PC dengan sistem Wireless yaitu 
	Adhoc dimana 1 PC terhubung dengan 1 PC dengan saling terhubung berdasarkan nama SSID (Service Set IDentifier). SSID adalah nama sebuah komputer yang memiliki card, USB atau perangkat wireless dan masing masing perangkat harus diberikan sebuah nama tersendiri sebagai identitas. 

Sistem Access Point dengan bentuk PCI card atau sebuah unit hardware yang memiliki fungsi Access point untuk melakukan broadcast ke beberapa komputer klien pada jarak radius tertentu.
Dalam laporan tugas akhir ini penulis tidak membahas tentang bagaimana PC tersebut terhubung ke sistem wireless tersebut. Sistem jaringan wireless yang digunakan adalah sistem Access Point yang membutuhkan sebuah perangkat khusus yang dapat difungsikan sebagai Access Point. 
Beberapa keuntungan menggunakan sistem Access Point dari pada menggunakn sistem Adhoc adalah :
	untuk sistem Access Point dapat melayani banyak PC sehingga lebih mudah pengaturan komputer klien dan dapat mengetahui bahwa di suatu ruang ada sebuah hardware atau komputer yang memancarkan signal Access Point untuk masuk kedalam sebuah network .

sistem keamanan pada model akses point lebih terjamin. Untuk fitur pengaman sebuah hardware akses point memiliki beberapa fitur seperti melakukan block IP, membatasi pemakai pada port, pemakain username, dan lainnya.

Hotspot
Hotspot adalah lokasi dimana user dapat mengakses melalui mobile komputer (seperti laptop atau PDA) tanpa menggunakan koneksi kabel dengan tujuan suatu jaringan seperti internet. Jaringan nirkabel menggunakan frekuensi radio untuk melakukan komunikasi antara perangkat komputer dengan akses point dimana pada dasarnya berupa penerima dua arah yang bekerja pada frekuensi 2.4 GHz (802.11b, 802.11g) dan 5.4 GHz (802.11a).
Pada umumnya peralatan wifi hotspot menggunakan standarisasi IEEE 802.11b atau IEEE 802.11g dengan menggunakan beberapa level keamanan seperti WEP dan/atau WPA. Perangkat laptop sudah banyak yang dilengkapi dengan adapter IEEE 802.11b atau IEEE 802.11g. Akan tetapi dapat juga digunakan peralatan wireless dalam bentuk PCMCIA atau USB.

Dasar TCP/IP
TCP/IP Protokol
Dalam arsitektur jaringan komputer, terdapat suatu lapisan-lapisan ( layer ) yang memiliki tugas spesifik serta memiliki protokol tersendiri. ISO (International Standard Organization) telah mengeluarkan suatu standard untuk arsitektur jaringan komputer yang dikenal dengan nama Open System Interconnection (OSI). TCP adalah salah satu jenis protokol yang memungkinkan kumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam suatu  network (jaringan). Standard ini terdiri dari 7 lapisan protokol yang menjalankan fungsi komunikasi antara 2 komputer. Berikut diagram OSI model :
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Gambar 2.3.1

Tiga lapisan teratas biasa dikenal sebagai "upper lever protocol" sedangkan empat lapisan terbawah dikenal sebagai "lower level protocol". 
Tiap lapisan berdiri sendiri tetapi fungsi dari masing-masing lapisan bergantung dari keberhasilan operasi layer sebelumnya.  Sedangkan TCP/IP bekerja pada Network Layer.
	TCP merupakan  connection-oriented, yg berarti bahwa kedua komputer yang ikut serta dalam pertukaran data harus melakukan hubungan terlebih dulu sebelum pertukaran data berlangsung. Selain itu TCP juga bertanggung jawab untuk menyakinkan bahwa data tersebut sampai ke tujuan, memeriksa kesalahan dan mengirimkan error ke lapisan atas. 
Sedangkan Internet Protocol (IP) berfungsi menyampaikan paket data ke alamat yang tepat. Oleh karena itu Internet Protokol memegang peranan yang sangat penting dari jaringan TCP/IP. Karena semua aplikasi jaringan TCP/IP pasti bertumpu kepada Internet Protocol agar dapat berjalan dengan baik.  IP merupakan protokol pada network layer yang bersifat :
	Connectionless, yakni setiap paket data yang dikirim pada suatu saat akan melalui rute secara independen. Paket IP (datagram) akan melalui rute yangditentukan oleh setiap router yang dilalui oleh datagram tersebut. Hal ini memungkinkan keseluruhan datagram tiba di tempat tujuan dalam urutan yang berbeda karena menempuh rute yang berbeda pula.

Unreliable atau ketidakandalan yakni Protokol IP tidak menjamin datagram yang dikirim pasti sampai ke tempat tujuan. Ia hanya akan melakukan best effort delivery yakni melakukan usaha sebaik-baiknya agar paket yang dikirim tersebut sampai ke tujuan.

IP (Internet Protokol) adalah sebuah jenis pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol IP. Panjang totalnya adalah 32-bit, dan secara teoritis dapat mengalamati hingga 4 miliar host komputer di seluruh dunia. Alamat IP versi 4 umumnya diekspresikan dalam notasi desimal bertitik (dotted-decimal notation), yang dibagi ke dalam empat buah oktet berukuran 8-bit. Karena setiap oktet berukuran 8-bit, maka nilainya berkisar antara 0 hingga 255.

Pembagian Kelas IP address
IP address digunakan sebagai alamat dalam hubungan antar host di internet sehingga merupakan sebuah sistem komunikasi yang universal karena merupakan metode pengalamatan yang telah diterima di seluruh dunia. Dengan menentukan IP address berarti kita telah memberikan identitas yang universal bagi setiap interadce komputer. Jika suatu komputer memiliki lebih dari satu interface (misalkan menggunakan dua ethernet) maka kita harus memberi dua IP address untuk komputer tersebut masing-masing untuk setiap interfacenya.
Sebenarnya yang menjadi pembeda kelas IP address adalah pola biner yang terdapat dalam oktet pertama (utamanya adalah bit-bit awal / high-order bit). Setiap antarmuka jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP harus diidentifikasikan dengan menggunakan sebuah alamat logis yang unik, yang disebut dengan alamat unicast (unicast address). Sebagai contoh, alamat unicast dapat ditetapkan ke sebuah host dengan antarmuka jaringan dengan teknologi Ethernet, yang memiliki alamat MAC sepanjang 48-bit. Alamat unicast inilah yang harus digunakan oleh semua host TCP/IP agar dapat saling terhubung. Komponen alamat ini terbagi menjadi dua jenis yakni
	Net id yang menunjukan jaringan kemana host dihubungkan.
	Host id yang memberikan suatu pengenal unik pada setiap host pada suatu jaringan.

Seluruh host yang tersambung dalam jaringan yang sama memiliki net
ID yang sama. Sebagian dari bit-bit bagian awal dari IP Address merupakan network bit/network number, sedangkan sisanya untuk host. Garis pemisah antara bagian network dan host tidak tetap, bergantung kepada kelas network. IP address dibagi ke dalam lima kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D dan kelas E. Perbedaan tiap kelas adalah pada ukuran dan jumlahnya. Contohnya IP kelas A dipakai oleh sedikit jaringan namun jumlah host yang dapat ditampung oleh tiap jaringan sangat besar. Kelas D dan E tidak digunakan secara umum, kelas D digunakan bagi jaringan multicast dan kelas E untuk keprluan eksperimental. Perangkat lunak Internet Protocol menentukan pembagian jenis kelas ini dengan menguji beberapa bit pertama dari IP Address. Penentuan kelas ini dilakukan dengan cara berikut :
	Bit pertama IP address kelas A adalah 0, dengan panjang net ID 8 bit dan panjang host ID 24 bit. Jadi byte pertama IP address kelas A mempunyai range dari 0-127. Jadi pada kelas A terdapat 127 network dengan tiap network dapat menampung sekitar 16 juta host (255x255x255). IP address kelas A diberikan untuk jaringan dengan jumlah host yang sangat besar. 
	Dua bit IP address kelas B selalu diset 10 sehingga byte pertamanya selalu ernilai antara 128-191. Network ID adalah 16 bit pertama dan 16 bit sisanya dalah host ID sehingga kalau ada komputer mempunyai IP address 67.205.26.161, network ID = 167.205 dan host ID = 26.161. Pada. IP address kelas B ini mempunyai range IP dari 128.0.xxx.xxx sampai 191.0.xxx.xxx, yakni berjumlah 65.255 network dengan jumlah host tiap network 255 x 255 hostatau sekitar 65 ribu host. 
	IP address kelas C mulanya digunakan untuk jaringan berukuran kecil seperti LAN. Tiga bit pertama IP address kelas C selalu diset 111. Network ID terdiri dari 24 bit dan host ID 8 bit sisanya sehingga dapat terbentuk sekitar 2 juta network dengan masing-masing network memiliki 256 host. 
	IP address kelas D digunakan untuk keperluan multicasting. 4 bit pertama IP address kelas D selalu diset 1110 sehingga byte pertamanya berkisar antara 224-247, sedangkan bit-bit berikutnya diatur sesuai keperluan multicast group yang menggunakan IP address ini. Dalam multicasting tidak dikenal istilah network ID dan host ID.
	IP address kelas E tidak diperuntukkan untuk keperluan umum. 4 bit pertama IP address kelas ini diset 1111 sehingga byte pertamanya berkisar antara 248-255.


Routing
 Routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah internetwork.  Sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan routing adalah router. Router merupakan peralatan jaringan yang menggunakan satu atau lebih sistem matrik untuk menentukan path-path optimal guna memforward lalu-lintas dalam sebuah jaringan. Router tersebut akan menerima paket-paket yang ditujukan ke jaringan di luar jaringan yang pertama, dan akan meneruskan paket yang diterima kepada router lainnya hingga sampai kepada tujuannya.
Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router pada umumnya mempunyai fungsi sebagai firewall atau juga dapat digunakan sebagai filtering lalu lintas dalam sebuah jaringan sehingga dapat mencegah adanya collosion data (tabrakan data) yang mengakibatkan jaringan menjadi lambat.
Keuntungan mengatur jaringan menggunakan router :
	stabilitas koneksi dalam sebuah jaringan.
	memiliki banyak alternatif koneksi.
	keamanan yang terjamin.

Secara umum routing dibagi menjadi 2 macam :
	Static routing  dikonfigurasi secara manual. Disini network administrator menginstruksiakn router-router untuk menggunakan rute yang dibekerja guna menuju addrress tujuan yakni router yang memiliki tabel routing statis yang dikelola secara manual oleh para administrator jaringan.
	dinamik routing bekerja secara dinamis. Merupakan metode yang paling fleksibel yang terjadi dalam network. Router akan mencari sendiri path yang paling optimal untuk mencapai address tujuan.

	Mekanisme routing yang digunakan adalah statik routing, dengan metode routing manual dirasakan berguna manakala kita ingin mengotrol lalu-lintas dalam sebuah jaringan. Dengan statik routing akan memberi banyak keuntungan:
	dapat mengurangi overhead dalam CPU router.
	tidak ada keterlibatan bandwidth di antara router.
	keamanan yang lebih terjamin.


Mikrotik 
Pengertian Mikrotik RouterOS
	MikroTik RouterOS, merupakan sistem operasi Linux 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 Komputer). PC yang akan dijadikan router mikrotik pun tidak memerlukan resource yang cukup besar untuk penggunaan standard, misalnya hanya sebagai gateway. Untuk keperluan beban yang besar (network yang kompleks, routing yang rumit) disarankan untuk mempertimbangkan pemilihan resource PC yang memadai.
Mikrotik RouterOS dapat digunakan untuk menjadikan komputer manjadi router network yang dilengkapi dengan berbagai fitur dan tool, baik untuk jaringan kabel maupun wireless.

Mikrotik Hotspot
Mikrotik RouterOS juga menyediakan beberapa fitur yang dibutuhkan dalam router misalnya firewall, routing, NAT, DHCP, hostpot. Mikrotik hotspot merupakan fitur yang sudah disediakan Mikrotik Router OS sehingga dapat kita konfigurasi sesuai dengan kebutuhan. Konfigurasi hotspot dalam Mikrotik Router OS sangat mudah. Sistem autentikasi hotspot bisa digunakan ketika kita akan menyediakan akses internet pada areal publik, seperti : hotel, café, kampus, airport, taman, mall dll.  Sehingga autentikasi sangat diperlukan dalam hotspot  agar keamanan bisa terjamin. Cara kerja sistem autentikasi yakni ketika membuka halaman web maka router akan mengecek apakah user sudah di autentikasi atau belum.	Jika belum melakukan autentikasi, maka user akan di arahkan pada hotspot login page yang mengharuskan mengisi username dan password. Apabila username dan password sesuai dengan data yang terdapat didalam router Mikrotik Router OS maka router akan memasukkan user tersebut kedalam sistem hotspot dan client sudah bisa mengakses halaman web.

Kebutuhan Perangkat
Salah satu elemen pendukung sistem komputer adalah perangkat keras (hardware). Hardware adalah peralatan yang terdapat pada sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat disentuh. Adapun perangkat keras yang digunakan untuk membangun jaringan wireless adalah sebagai berikut:
Processor Intel Pentium III 900 Mhz.
Memory 256 MB.
Hard disk Drive 9 GB.
VGA 32 MB.
Keyboard .
	CD ROM.
	Access Point.
Kabel cross dan stright.

Perancangan Jaringan
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Gambar 2.7
	Gambar di atas menggambarkan skema jaringan di lingkungan Dinas Pendidikan Sleman. Sedangkan sistem jaringan wireless (hotspot) akan di tempatkan di lantai 2.

