
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



2. BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Model Air Terjun 

Dalam pengembangan suatu perangkat lunak (software) diperlukan 

serangkaian proses, metode, dan berbagai hal lain yang lebih dikenal dengan rekayasa 

perangkat lunak atau software engineering. IEEE mengungkapkan bahwa software 

engineering memiliki dua definisi. Definisi pertama menjelaskan bahwa rekayasa 

perangkat lunak merupakan aplikasi dari sebuah pendekatan kuantifiabel, disiplin, 

dan sistematis kepada pengembangan, operasi, dan pemeliharaan perangkat lunak. 

Definisi kedua menjelaskan bahwa rekayasa perangkat lunak merupakan studi 

tentang pendekatan-pendekatan kuantifiabel, disiplin, dan sistematis (S.Pressman, 

Software Engineering A Practitioner’s Approach, 2010).   

Untuk menyelesaikan suatu masalah dalam pengembangan perangkat lunak, 

diperlukan model proses atau paradigma rekayasa. Model proses yang dipilih 

didasarkan pada sifat aplikasi dan proyeknya, metode dan alat-alat bantu yang dipakai, 

serta kontrol dan penyampaian yang dibutuhkan. Salah satu metode yang dapat 

digunakan dalam penggambaran model proses ini adalah metode air terjun atau yang 

lebih dikenal dengan waterfall model. Waterfall model sering disebut dengan siklus 

hidup klasik atau classic lifecycle, model ini menyarankan pendekatan yang 

sistematis dan berurutan yang berawal dari spesifikasi pelanggan, dilanjutkan dengan 

perencanaan (Planning), pemodelan (Modeling), konstruksi (Construction), dan 

penyebaran (Deployment) (S.Pressman, Software Engineering A Practitioner’s 

Approach, 2010). 
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Gambar 2-1 Model Air Terjun (Waterfall Model) (S.Pressman, Software Engineering A 

Practitioner’s Approach, 2010) 

 

Melalui model ini, penulis melakukan inisiasi pengembangan proyek yang 

kemudian dilanjutkan dengan perencanaan, setelah melakukan perencanaan dilakukan 

analisis dan desain permodelan. Setelah selesai, dilakukan coding dan testing, hingga 

akhirnya didapatkan hasil kinerja dari software dan layanan yang ditawarkan 

berdasarkan hasil uji terhadap proyek yang telah diimplementasikan 

2.2 UNIX Shell Scripting 

UNIX Shell Scripting adalah salah satu bahasa pemograman yang digunakan 

pada sistem operasi Linux. Shell merupakan sebuah tempat dimana commands, 

programs, dan shell script. Shell ini memiliki perbedaan pada setiap sistem operasi. 

Setiap shell memiliki set instruksi dan fungsinya masing-masing. Shell terletak pada 

direktori /usr/bin atau /bin/ direktori tergantung pada sistem operasi UNIX dan 

versi. 
Tabel 2-1 Contoh Shell UNIX (Michael, 2008)  

 

 

Konsep dasar dari shell script adalah kumpulan command yang diatur secara 

berurutan ketika waktu dieksekusi. Dalam penggunaan shell script terdapat beberapa 

sistem kontrol sama seperti bahasa-bahasa pemograman lainnya seperti pengecekan 

SHELL Direktori 

Bourne /bin/sh atau /usr/bin/sh 

Bash /bin/bash atau /usr/bin/bash 

Korn  /bin/ksh atau /usr/bin/ksh 
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kondisi, looping, penggunaan function (Michael, 2008). Shell script dan function 

bersifat interpreted yang berarti shell script dan fungsinya belum dicompile. 

Keduanya merupakan text ASCII yang akan dibaca oleh shell itu sendiri sebagai 

interpreter. 

2.3 DD-WRT 

DD-WRT adalah third party firmware yang direlease berdasarkan peraturan 

GPL (General Public License) untuk beberapa IEEE802.11a/b/g/h/n wireless router 

berdasarkan Broadcom atau Atheros chip desain (What Is DD-WRT, 2008). 

Firmware ini dimaintain oleh Sebastian Gottschall (BrainSlayer). Firmware DD-

WRT menyediakan antarmuka berbasis web dan remote login untuk pengaturan 

layanan-layanan sesuai keinginan pengguna. 

 

 
Gambar 2-2 Web Based DD-WRT (DD-WRT, 2007) 
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Gambar 2-3 Remote Login DD-WRT (DD-WRT, 2007)  

 

DD-WRT memberikan berbagai macam layanan seperti Kai network, 

daemon-based services, IPv6, Wireless Distribution System, RADIUS, advanced 

quality of service, radio output power control, overclocking capability, dan support 

SD-CARD [18]. DD-WRT telah banyak digunakan sebagai pengganti stock firmware 

untuk menambah layanan router misalnya, layanan pengaturan parameter setiap 

transmisi data, layanan pengiriman data melalui USB port secara acak, layanan IPv6,  

layanan WDS (Wireless Distribution System), layanan Squid server, layanan Samba 

server, layanan Printer Sharing, layanan Torrent Client, dll. Proses penambahan 

layanan yang diinginkan memerlukan pengetahuan tentang UNIX Shell Scripting 

karena setiap penginstallan layanan ini harus secara manual yaitu melalui Telnet dan 

memerlukan waktu yang cukup lama. 

2.4 Samba Server 

Samba adalah sebuah software yang bekerja di sistem operasi linux, beberapa 

UNIX, Windows® yang menggunakan protokol network SMB (session message 

block). SMB adalah sebuah protokol komunikasi data yang juga digunakan oleh 

Microsoft® dan OS/2® untuk menampilkan fungsi jaringan client-server yang 

menyediakan file sharing (Isminaldi, 2009).   
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Selain itu, samba juga sering dikenal sebagai printer server. Printer server 

mengijinkan banyak user untuk melakukan print pada satu printer tanpa terjadinya 

percampuran antar page dari setiap user request. Ini merupakan keuntungan bagi 

suatu organisasi untuk mengurangi budget dalam pembelian printer bagi setiap user 

(Steve Litt, 2000).  

2.5 Squid Proxy Server 

Squid adalah salah satu program Proxy server yang dapat 

mengimplementasikan caching untuk beberapa protokol aplikasi internet yaitu HTTP, 

FTP, dan Gopher. 

Proxy sebenarnya tersedia untuk berbagai aplikasi Internet, tetapi proxy yang 

paling sering dibutuhkan dan digunakan adalah Proxy untuk HTTP. Pada kantor – 

kantor dimana terdapat koneksi internet, umumnya aplikasi yang digunakan adalah 

Internet Browsing. Namun seringkali dijumpai bahwa pengguna internet hanya 

mengunjungi web site yang sama dengan waktu kunjungan yang singkat saja, dan ini 

berlangsung berulang – ulang . Apabila diterapkan Proxy di jaringan komputer 

perusahaan atau kantor tersebut maka proxy akan selalu menyimpan halaman web 

maupun gambar – gambar yang telah diminta oleh pengguna waktu melakukan 

browsing. Jadi jika pada waktu berikutnya ada pengguna lain yang mengunjungi 

alamat web yang sama, maka Proxy akan memberikan terlebih dahulu halaman web 

yang telah disimpannya (di cache) tersebut kepada si pengguna, tanpa harus 

melakukan koneksi ke internet lagi (Munawaroh, 2007). 

2.6 BitTorrent 

BitTorrent adalah protokol komunikasi berbagi (sharing) file/data secara peer-

to-peer (P2P). BitTorrent merupakan suatu metode pendistribusian data dalam jumlah 

yang besar dan luas tanpa harus menanggung semua beban resource hardware, 

hosting dan bandwidth pada distributor asli data/file tersebut. Ketika data 

didistribusikan menggunakan protokol BitTorrent, maka setiap pengguna yang 

mendownload file tersebut juga ikut mendistribusikan sebagian kecil data kepada 
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pengguna baru yang mengunduh file tersebut. Hal tersebut dapat mengurangi biaya 

dan kinerja dari sang distributor asli (Freddy, 2009). 
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