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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan jaringan komputer terus mengarah kepada penggunaan 

teknologi tanpa kabel atau wireless (Witono, 2006) . Teknologi ini sudah merupakan 

standar yang digunakan dalam dunia teknologi informasi. Berbagai peralatan 

genggam dilengkapi InfraRed, Bluetooth, maupun WiFi yang digunakan dalam proses 

pertukaran data informasi secara wireless. Dalam teknologi jaringan komputer 

sendiripun teknologi wireless ini sering disebut dengan Wireless LAN (Witono, 2006). 

Jaringan wireless LAN ini banyak digunakan dalam perkantoran yang 

memberikan keuntungan seperti Samba Server yang digunakan untuk sharing file 

antara windows dan linux, Printer Sharing untuk mengurangi biaya dalam pembelian 

unit printer pada setiap bagian di perkantoran, Squid Server untuk mempercepat 

koneksi jaringan internet yang terbatas kecepatannya, dan Torrent Client dalam 

mendownload data yang diperlukan dalam perkantoran. 

Namun untuk menjalankan layanan-layanan itu, diperlukannya sebuah PC 

yang bertindak sebagai server untuk mengatur proses agar setiap layanan dapat 

berjalan dengan baik. Hal ini mengakibatkan perlu adanya tambahan pemakaian daya 

yang relatif cukup besar dan timbulnya suara bising kipas dalam pengoperasian 

layanan-layanan tersebut (Shengjie Liu, 2008). 

Implementasi jaringan Wireless LAN tentunya memerlukan beberapa 

perangkat. Perangkat yang memegang peranan penting dalam Wireless LAN adalah 

Wireless Router. Wireless Router bekerja sebagai pengendali komunikasi dari setiap 

device yang tersambung dengan Wireless LAN. Untuk mengendalikan komunikasi di 

dalam jaringan, perangkat ini membutuhkan sebuah sistem operasi atau firmware 

yang dapat mengatur resources yang dimiliki agar kinerja router maksimal.  
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Firmware yang terdapat pada setiap router berbeda-beda, pada umumnya 

setiap router telah dibekali stock firmware dari vendor yang memproduksi router 

tersebut. Namun pada perkembangan teknologi saat ini banyak pilihan firmware open 

source untuk menggantikan stock firmware yang telah tersedia dengan tujuan agar 

mendapatkan kinerja yang lebih maksimal. DD-WRT (About DD-WRT, 2007) 

merupakan salah satu contoh dari firmware open source yang compactible terhadap 

lebih dari 20 platform yang berbeda dan dapat menjalankan lebih dari 1000 software 

packages yang berbeda secara bersamaan (Ying-Chen Chen, 2009). Karena 

kelebihannya ini, Buffalo Technology, Austin, Texas, menjadikan DD-WRT sebagai 

standar software yang mengatur setiap Router dan Access Point dari Buffalo 

Technology (UNIX Update, 2010).    

DD-WRT banyak digunakan sebagai pengganti stock firmware untuk 

menambah layanan router misalnya, layanan pengaturan parameter setiap transmisi 

data (Rob Flickenger, 2008), layanan pengiriman data melalui USB port secara acak 

(Viktor Seib, 2011), layanan IPv6 (I. Szekely, 2008),  layanan WDS (Wireless 

Distribution System) (Salib, 2009), layanan Squid server (Squid Proxy, 2009), 

layanan Samba server (Samba, 2009), layanan Printer Sharing (Printer Server, 2009), 

layanan Torrent Client (BitTorrent Client, 2009), dll. Namun proses penambahan 

layanan pada DD-WRT tidaklah mudah, proses ini memerlukan pengetahuan tentang 

Linux yang cukup mendalam dan memerlukan waktu yang relatif lama.  

Untuk mengatasi masalah pemakaian konsumsi daya yang tinggi, suara bising 

kipas yang dihasilkan dari penggunaan PC dan tingkat kesulitan penambahan layanan 

pada router DD-WRT, maka penulis berkeinginan untuk mengajukan penelitian 

dengan judul “Script Penambahan Layanan pada Firmware DD-WRT untuk Router 

Berbasis Processor Atheros” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah. 

1. Bagaimana merancang dan membangun script penambahan layanan DD-

WRT untuk device berbasis processor Atheros yang diakses melalui shell. 

2. Bagaimana menggabungkan pengaturan dari beberapa layanan yang 

disediakan agar dapat berfungsi dengan baik. 

3. Bagaimana mengatur kemampuan script ketika menanggapi permintaan user 

dan error handling. 

1.3 Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah. 

1. Implementasi script ini digunakan hanya untuk router berbasis Atheros 

sebagai processornya dan shell sebagai media interpreter . 

2. Pengembangan script mencakup 4 layanan DD-WRT yaitu printer sharing 

torrent client, samba server dan squid server. 

3. Layanan-layanan yang disediakan dapat digunakan apabila router memiliki 

USB Support.  

4. Pengujian dan perancangan script ini menggunakan router Linksys 

WRT160NL 

5. Script ini hanya dapat digunakan pada router yang terhubung dengan jaringan 

internet. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertunjuan untuk. 

1. Merancang dan membangun script penambahan layanan DD-WRT pada 

router berbasis Atheros sebagai processor. 

2. Menggabungkan 4 konfigurasi layanan printer sharing torrent client, samba 

server dan squid server agar berfungsi dengan baik. 

3. Menghasilkan script yang mampu menangani permintaan user dengan baik 

dilengkapi dengan error handling. 
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4. Menguji kinerja dari samba server dan squid server. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Luaran penelitian ini bermanfaat bagi setiap individu baik yang mempunyai 

pengetahuan tentang Linux maupun tidak, dalam melakukan penambahan layanan 

pada firmware DD-WRT sehingga proses penambahan layanan ini menjadi lebih 

cepat dan mudah. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat bagi perusahaan berjenis 

SOHO (Small Office Home Office) untuk menghemat konsumsi daya dalam 

penggunaan router sebagai pengganti PC untuk menjalankan samba server, squid 

server, printer sharing dan torrent client. 
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