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BAB III 

Analisis dan Perancangan 

 

3.1. Kebutuhan House of Coffee dalam Pembagian Bandwidth 

House of Coffee adalah perusahaan café yang berlokasi di Jalan Banyu 

Urip No. 242 (bertempat di Surabaya). Kafé ini dapat menampung pelanggan 

sekitar kurang lebih 50 orang. Pada pertama kafé ini tidak memiliki internet, 

sehingga pelanggan yang datang kurang maksimal dan setelah diberi internet 

pelanggan mulai berdatangan. Pada  awalnya House of Coffee semuanya 

berbentuk manual sehingga penjualan kurang maksimal, Felix Jerry sang pemilik 

akhirnya ingin menjadikan House of Coffee berteknologi informasi.  
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3.1.1 Struktur Organisasi House of Coffee 

 

Gambar 3.1. Struktur Organisasi
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Pemilik : Merupakan bagian yang bertugas melihat kinerja dan memberi masukan 

manager operasi 

Manager Operasi : Merupakan bagian yang mengatur bagian keuangan, produksi 

dan pelayanan konsumen. 

Keuangan : Bagian yang menangani pengeluaran dan pemasukan uang, 

bertanggung jawab kepada manager operasi. 

Kasir : memberikan bill pada customer yang datang dan bertanggung jawab pada 

bagian keuangan. 

Produksi : Merupakan bagian  membeli bahan – bahan mentah kafe dan juga 

bertanggung jawab kepada manager operasi. 

Koki : Bagian yang bekerja membuat makanan untuk para customer dan 

bertanggung jawab kepada bagian produksi. 

Bartender  : Merupakan bagian yang membuatkan customer minuman dan 

bertanggung jawab kepada bagian produksi. 

Pelayanan Konsumen : Merupakan bagian yang bertugas untuk memuaskan 

customer. 

Security : Merupakan bagian menjaga keamanan House of Coffee. 

Penerima tamu : Merupakan bagian yang mengarahkan customer ke meja dan 

memberi menu. 

Cleaning Service : Merupakan bagian membersihkan meja setelah customer 

makan dan menjaga kebersihan House of Coffee.
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3.2. Sistem yang Sedang Berjalan 

House of Coffee memiliki Modem ADSL wifi TP-Link tidak ada 

pembagian bandwidth untuk para pelanggan. Internet Speedy yang menyediakan 

akses internet pada House of Coffee 

3.2.1. Spesifikasi Perangkat Keras / Hardware 

Access point  

 TP-Link 

W901ND

 

Gambar 3.2. TP-Link W901ND 

Client 

 Intel® Pentium III  

 RAM 512 MB 

 HDD 80 GB 

 OS Windows XP Professional
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3.2.2. Topologi Jaringan House of Coffee 

 

Gambar 3.3. Topologi Jaringan House of Coffee 

 

Jaringan House of Coffee sangat sederhana, karena internet langsung dipancarkan 

dari modem TP-Link W901ND yang berguna sebagai access point. Kronologi 

jaringan House of Coffee adalah dari Internet langsung menuju modem TP-Link 

W901ND yang berguna sebagai access point juga lalu dipancarkan menuju user–

user yang berada di House of Coffee.
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3.3. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan 

 Berdasarkan data–data pada sub bab sebelumnya mengenai sistem yang 

sedang berjalan di House of Coffee Surabaya, maka pada bagian ini akan 

dilakukan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan di House of Coffee. Hal – 

hal yang akan dianalisis di antaranya adalah topologi jaringan House of Coffe dan 

sistem pemanfaatan koneksi wifi. 

3.3.1. Analisis Terhadap Topologi Jaringan 

 Pada topologi jaringan House of Coffe, tidak ada sama sekali security di 

dalam jaringan House of Coffe. Jaringan di dalam House of Coffee hanya ada 

modem TP-Link W901ND yang berguna sebagai access point. Bila ada customer 

yang datang dan berpengalaman tentang network maka customer akan memasuki 

ip public speedy yang berada di House of Coffee dan me-denied access customer 

lain. Seorang customer bisa memanipulasi internet yang berada di dalam House of 

Coffee. Peristiwa ini sangat berbahaya bagi kafe yang tidak memiliki security.  

3.3.2. Analisis Terhadap Sistem Pemanfaatan Koneksi WiFi 

 Meskipun sudah diketahui bahwa House of Coffe telah memiliki jaringan 

WiFi, akan tetapi House of Coffee masih mengalami kesulitan dalam 

membagikan sistem login WiFi yang ada kepada pengunjung – pengunjung. Hal 

ini dikarenakan system login yang ada masih menggunakan konfigurasi login 

standar yang ada pada TP-Link W901ND. sehingga password untuk login tersebut 

masih bersifat static dan hanya ada satu password untuk satu SSID. 
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Dengan autentikasi password SSID yang dipakai sekarang, tidak ada sistem untuk 

mengklarifikasikan user  yang melakukan login, sehingga jika user  yang 

menggunakan program tertentu untuk memonopoli bandwidth tidak ada tindak 

pencegahan dan user  tersebut tidak dapat diidentifikasi. 

3.3.3. Masalah pada Sistem Berjalan 

Setelah melakukan analisis terhadap sistem yang sedang berjalan saat ini 

dan menemukan permasalahan jaringan yang dihadapi oleh House of Coffee, 

yaitu : 

1. Masalah security jaringan yang bisa menyebabkan kekacauan konfigurasi. 

2. Masalah sistem login WiFi, yang menyebabkan tidak dapat 

didentifikasinya pelaku pelanggaran akses seperti monopoli bandwidth  

bila terjadi. 

Sebelum pemasangan security jaringan House of Coffee banyak karyawan 

atau pegawai House of Coffee yang memanfaatkan wifi internet untuk browsing 

atau buffering youtube. Ini menjadikan salah satu masalah House of Coffee 

dimana bandwidth yang seharusnya untuk pelanggan terserap untuk para 

karyawan House of Coffee. 

3.4. Usulan Pemecahan Masalah 

Pada bagian ini akan dikemukakan alternatif solusi hasil pemikiran dan 

analisis yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh House 

of Coffee saat ini. Alternatif solusi yang ada akan disesuaikan dengan kebutuhan 

dan permintaan dari House of Coffee dan dapat diimplementasikan untuk 

mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi.  
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House of Coffee membutuhkan pengaturan jaringan network, karena House of 

Coffee tidak memakai router hanya modem wifi ADSL saja. House of Coffee 

membutuhkan hotspot login, pembagian bandwidth, serta pemblokiran situs 

porno. Kami memberikan solusi dengan memasang router mikrotik RB750 di 

karenankan mikrotik harganya terjangkau, memiliki banyak fitur, dan 

penggunaanya mudah.  

Pengukuran cost pemasangan mikrotik RB750 berserta penyettingan : 

 Mikrotik RB750 = Rp. 850.000,00 

 Penyettingan   = Rp. 1.150.000,00 

 Total   = Rp. 2.000.000,00 

No OS / Fasilitas Mikrotik OS Cisco 

1 Lisensi Bayar / Share 24 

jam 

Bayar 

2 Efisiensi Software Packet Software Packet 

3 Harga Terjangkau Mahal 

4 Keamanan Aman Aman 

5 Interface Ada Ada 

6 Monitoring Ada Ada 

7 Instalasi Ada Tidak ada 

8 Router Ada Ada 

9 Proxy Ada Ada 

10 Gateway Ada Ada 
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11 Jumlah klien Puluhan-ratusan Ribuan keatas 

 

3.4.1 Usulan Pemecahan Masalah Keamanan Jaringan dan Masalah Login 

WiFi 

Usulan mengenai security jaringan dan masalah login wifi yang ada adalah 

menggunakan router mikrotik. Kenapa kami memilih mikrotik? Karena router 

mikrotik memiliki banyak fungsi dan juga mikrotik memiliki aplikasi yang 

bernama Winbox yang digunakan untuk meremote Server Mikrotik dari jarak jauh 

dengan menggunakan tampilan GUI sehingga para Admin Server akan lebih 

mudah untuk menggunakannya. Router TP-Link pun punya bandwidth 

management tetapi hanya router tertentu saja yang bisa mengatur bandwidth. 

Kami memasang mikrotik RB 750 yang berarti mikrotik level 4 yang bisa 

menampung user sampai 200 user. Mikrotik dapat menggunakan captive portal, 

sehingga ketika seorang user terhubung dengan jaringan WiFi yang ada user 

tersebut tidak dapat langsung melakukan akses internet tetapi harus melakukan 

autentikasi id dan password terlebih dahulu sehingga penggunaan akses WiFi 

yang ada dapat dibatasi. Selain itu, mikrotik dapat memblokir situs–situs yang 

ada.  

Fitur-fitur mikrotik di antara lain : 

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. 
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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 tiap DHCP; 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, protocol IP, pemilihan opsi protocol seperti ICMP, 

TCP Flags dan MSS. 

8. Hotspot:Hotspot gateway dengan otentikasi radius. Mendukung limit data 

rate, SSL, HTTPS. 

9. ISDN:Mendukung ISDN dial-in / dial-out. Dengan otentikasi PAP, 

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

Cisco HDLC, x751, x75ui, x75bui line protocol. 

10. Monitoring / Accounting:Laporan traffic IP, log, statistic graph yang dapat 

diakses melalui HTTP. 

11. NTP:Network time protocol untuk server dan clients. 

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

Consentrator; protocol otentikasi menggunakan PAP, CHAP, 

MSCHAPv1, MSCHAPv2; otentikasi dan laporan Radius; enkripsi MPPE; 
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kompresi untuk PPoEl limit data rate. 

13. Proxy:Cache untuk FTP dan HTTP proxy server, HTTPS proxy; 

transparent proxy untuk DNS dan HTTP. 

14. Routing:Routing static dan dinamikl RIP v1/v2, OSPF v2, BGPv4. 

15. SDSL:Mendukung Single Line DSL; mode pemutusan jalur koneksi dan 

jaringan. 

16. Simple Tunnel:Tunnel IPIP dan EoIP. 

17. SNMP:Simple Network Monitoring protocol mode akses read-only. 

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

sniffer; Dinamik DNS update. 

19. UPnP :Mendukung antarmuka Universal Plug and Play. 

20. VLAN:Mendukung Virtual LAN IEEE 802. 1q untuk jaringan Ethernet 

dan wireless; multiple VLAN; VLAN bridging. 

21. VoIP:Mendukung aplikasi voice over IP. 

22. VRRP:Mendukung Virtual Router Redudant Protokol. 

Semua Fitur ini dapat diakses dengan aplikasi bernama WinBox. 

WinBox : Aplikasi mode GUI untuk meremote dan mengkonfigurasi Mikrotik 

RouterOS. 

Pembagian Admin pada mikrotik terbagi menjadi 3 : 

 Full : User yang memiliki pangkat paling tertinggi, dapat melakukan 

konfigurasi seperti menghapus konfigurasi, menambahkan konfigurasi, 

sampai dengan menambahkan user baru ke dalam sistem mikrotik. 

 Write : User yang memiliki akses konfigurasi seperti pada user yang 
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memiliki akses full, tetapi tidak dapat menambahkan user baru, dan juga 

tidak dapat melakukan proses backup konfigurasi. 

 Read : User ini hanya mampu melakukan monitoring pada sistem, tidak 

mampu melakukan konfigurasi seperti pada user dengan level Write dan 

Full. 

 

Gambar 3.4. Perbedaan Admin Pada Mikrotik 
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3.5. Perancangan Jaringan 

Sesuai dengan pembahasan usulan pemecahan maasalah di atas, maka 

dirancang topologi yang sesuai dengan kebutuhan untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi. Diantaranya adalah rancangan pemasangan router mikrotik di 

House of Coffee. Berikut perancangan jaringan yang baru : 

 

Gambar 3.5. Rancangan Topologi Baru House of Coffee 

Pada topologi yang baru hanya menambahkan 1 router mikrotik yang berfungsi 

sebagai bandwidth management, keamanan jaringan (seperti menyembunyikan ip 

public dan MAC address), hotspot login. Dalam topologi ini modem TP-Link 

W901ND dipakai sebagai access point.
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3.6. Perancangan Halaman Login 

            Pada House of Coffee Hotspot halaman login dapat dirancang sesuai 

dengan keinginan House of Coffee. Sehingga sesuai dengan kebijakan kafe maka 

halaman login menggunakan logo House of Coffee. Berikut adalah rancangan 

halaman login dan hasilnya : 

 

 

 

Gambar 3.6. Rancangan Halaman Login
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3.7. Activity Diagram 

3.7.1. Activity Diagram Block Sites 

 

Gambar 3.7. Activity Diagram Block Sites 

Gambar di atas menjelaskan aktivitas yang dilakukan untuk melakukan proses 

pemblokiran website. 
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3.7.2. Activity Diagram Add Users 

 

Gambar 3.8. Activity Diagram Add Users 

Gambar di atas menjelaskan aktivitas yang dilakukan untuk melakukan proses 

penambahan user di dalam mikrotik. 
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3.7.3. Activity Diagram Hide IP dan MAC Address 

 

Gambar 3.9. Activity Diagram Hide IP and MAC Address 

Gambar di atas menjelaskan aktivitas yang dilakukan untuk melakukan proses 

menyembunyikan IP dan MAC address pada winbox. 
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3.7.4. Activity Diagram Bandwidth Management 

 

Gambar 3.10. Activity Diagram Bandwidth Management 

Gambar di atas menjelaskan aktivitas yang dilakukan untuk melakukan proses 

pembagian bandwidth. 
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3.7.5. Activity Diagram Hotspot Login 

 

Gambar 3.11. Activity Diagram Hotspot Login 

Gambar di atas menjelaskan aktivitas yang dilakukan untuk melakukan proses 

pembuatan hotspot login. 
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3.8. Sequence Diagram 

3.8.1. Sequence Diagram Block Sites 

 

Gambar 3.12. Sequence Diagram Block Sites 

Gambar di atas menjelaskan tentang sequence diagram dari block sites. 

3.8.2. Sequence Diagram Add Users 

 
Gambar 3.13. Sequence Diagram Add Users 

Gambar di atas menjelaskan tentang sequence diagram dari add users. 
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3.8.3. Sequence Diagram Hide IP and MAC Address 

 
Gambar 3.14. Sequence Diagram Hide IP and Mac Address 

Gambar di atas menjelaskan tentang sequence diagram dari Hide IP and Mac 

Address 

 

3.8.4. Sequence Diagram Bandwidth Management 

 
Gambar 3.15. Sequence Diagram Bandwidth Management 

Gambar di atas menjelaskan tentang sequence diagram dari bandwidth 

management. 
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3.8.5. Sequence Diagram Hotspot Login 

 
Gambar 3.16. Sequence Diagram Hotspot Login 

Gambar di atas menjelaskan tentang sequence diagram dari hotspot login. 

 




