
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Samba 

Samba merupakan implementasi dari protokol SMB (Server Message Block) pada 

sistem UNIX. Protokol ini digunakan oleh Windows NT untuk File dan Printing 

Sharing Service. Dengan mengaktifkan Samba pada mesin Linux, maka user dapat 

berbagi file dan printer dengan Windows 95/98 atau Windows NT. Dengan kata lain, 

dengan menjalankan Samba maka suatu server Linux dapat tampak seperti 

Windows NT Server bagi komputer Windows lainnya (Raharja, 2001). 

Ada beberapa komponen Samba, yaitu (Sofyan, 2000): 

2.1.1. smbd 

Daemon yang memberikan layanan berbagi file dan printer dalam sebuah jaringan 

yang menggunakan protokol SMB. smbd bertanggung jawab terhadap seluruh 

aktifitas antara Samba server dan client dalam jaringan. Hal ini termasuk 

memberikan otorisasi bagi client. 

2.1.2. nmbd 

Daemon yang memanfaatkan Windows Internet Name Service (WINS) dan 

membantu client untuk browsing di network neighborhood. Daemon ini melayani 

permintaan name server dan memberikan respon yang sesuai.
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2.1.3. smbclient 

Client dengan tampilan mirip ftp untuk mengakses SMB (share files). 

2.1.4. nmblookup 

Program yang membantu mencari nama (names lookup) dengan memanfaatkan 

NetBIOS overTCP/IP. nmblookup dapat digunakan untuk me-resolve dari nama 

komputer ke IP address dan sebaliknya. 

2.1.5. smbpasswd 

Program yang memungkinkan administrator mengatur password yang digunakan 

oleh Samba server.  

2.1.6. smbstatus 

Program yang memonitor status terakhir dari share resources yang diberikan oleh 

Samba server.  

 

2.2 Samba Primary Domain Controller (PDC) 

Primary Domain Controller merupakan salah satu domain server yang difungsikan 

untuk mengelola database client. Dalam Samba, setiap user yang terdaftar sebagai 

user Samba akan memiliki folder atau direktori masing-masing di Samba server. 

Setiap user dapat login ke domain melalui komputer yang terhubung dalam jaringan 

tersebut, dimana proses otorisasinya disediakan oleh Samba server sebagai domain 

controller utama dalam domain tersebut. Selain itu, setiap Samba  user yang login 

akan memiliki profil yang tersimpan pada Samba sever, hal ini akan memudahkan 

user mengakses file dan direktorinya dari komputer manapun selama masih di 

jaringan yang sama (Saptono, 2004). 
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2.3 OpenWrt 

OpenWrt dapat dilihat sebagai firmware berbasis kernel Linux untuk embedded 

device. Awalnya OpenWrt hanya dibuat untuk wireless router Linksys seri 

WRT54G, tetapi sekarang sudah mendukung banyak macam router (Petullo, 2010). 

Daripada membuat sebuah firmware yang statik, OpenWrt menyediakan filesystem 

yang dapat ditulis dengan package manager. Hal ini akan membebaskan user untuk 

bisa memilih dan memasang aplikasi sehingga dapat mengustomisasi router dengan 

menggunakan aplikasi yang diperlukan. 

OpenWrt merupakan open source project bebas berlisensi GPL (General Public 

Licence). Source code OpenWrt tersedia dengan bebas dan dapat digunakan oleh 

semua orang. Bahkan semua orang bisa ikut berkontribusi dalam project tersebut. 

Saat ini OpenWrt sudah memiliki lebih dari 2000 software packages yang tersedia 

dalam repository mereka. 

Bagi para developer, OpenWrt adalah sebuah framework untuk membuat aplikasi 

tanpa harus membuat firmware. Bagi user, hal ini berarti kemungkinan untuk 

mengustomisasi router sesuai kebutuhan. OpenWrt telah terbukti sebagai sistem 

operasi yang cukup serbaguna. Sejumlah project lain seperti DD-WRT dan 

FreeWRT juga menggunakan source code dari OpenWrt. 

2.3.1. Arsitektur OpenWrt 

OpenWrt menggunakan alat yang umum digunakan pada embedded Linux seperti 

uClibc, busybox, shell interpreter serta menyediakan lapisan abstrak perangkat 

keras dan package manager. Gambar 2.1 menjelaskan arsitektur paket perangkat 

lunak yang OpenWrt gunakan (Fainelli, 2008). 
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Gambar 2.1. Arsitektur software OpenWrt. Sumber: github.com/AKmaker 

2.3.2. Versi OpenWrt 

Ada beberapa versi OpenWrt yang sudah dirilis namun hanya akan diulas beberapa 

versi terbarunya saja, diantaranya Attitude Adjustment, Barrier Breaker dan Chaos 

Calmer. 

a. Attitude Adjustment 

Attitude Adjustment adalah versi OpenWrt stable pada saat penelitian ini dilakukan 

dengan versi 12.09. Attitude Adjustment menggunakan Linux Kernel versi 3.3. 

b. Barrier Breaker 

Barrier Breaker adalah versi OpenWrt stable terbaru yang dirilis bulan Oktober 

2014 dengan versi 14.07, sebelumnya berstatus development. Barrier breaker 

menggunakan Linux Kernel versi 3.10.49. 

c. Chaos Calmer 

Chaos Calmer adalah versi OpenWrt yang saat ini masih dalam fase development 

(trunk). Chaos Calmer adalah firmware yang setiap hari di-compile jika ada 

penambahan atau perbaikan fitur. Chaos Calmer menggunakan Linux kernel versi 

3.14. 
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2.4 Bash 

Bash adalah shell interaktif standar pada kebanyakan sistem operasi GNU / Linux 

dan Mac OSX yang menjadi populer bagi pengguna UNIX. Bash juga merupakan 

shell default untuk Cygwin yang menyediakan alat GNU dalam Microsoft Windows. 

Nama Bash (Bourne Again shell) adalah plesetan dari nama Bourne Shell (sh). Bash 

tetap kompatibel dengan Bourne shell, walaupun sudah banyak menambahkan 

sejumlah fitur tambahan.  

Bash awalnya ditulis oleh Brian Fox pada tahun 1988 untuk Free Software 

Foundation (FSF) dan saat ini dikelola oleh Chet Ramey. Bash mengambil 

beberapa ide dari berbagai shell lain termasuk csh dan ksh.  Yang paling terlihat, 

bash menggunakan syntax [[...]], $(...), dan ((...)) dari ksh. Bash, jika dipanggil 

sebagai sh, akan bertindak lebih seperti Bourne shell dalam membaca file 

konfigurasi (Parker. 2011). 

 

2.5 Unix / Linux Command Line Interface 

Command line adalah ruang di sebelah kanan terminal emulator console pada 

modus tampilan all-text di monitor komputer dimana pengguna memasukkan 

perintah dan data. Command line menyediakan sarana komunikasi antara pengguna 

dan komputer yang didasarkan pada input dan output text. 

Mode tampilan all-text sering juga disebut Command Line Interface (CLI) yang 

disediakan oleh console dan jendela terminal. Console adalah modus tampilan yang 

seluruh layar monitor yang hanya menampilkan text. Jendela terminal adalah 

jendela text-only yang mengemulasi console dan dapat dibuka dalam mode 

tampilan GUI (Graphical User Interface). 
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Beberapa contoh Linux Command Line,c diataranya (Shotts, 2009): 

2.5.1. File Commands 

Command   Keterangan 

ls       mendaftar isi direktori 

cd      perintah pindah direktori 

pwd     menunjukkan lokasi direktori saat ini 

mkdir     perintah membuat direktori 

rm      perintah menghapus file 

rm –r     perintah menghapus file dan direktori 

rm –f     menghapus paksa file 

rm –rf    menghapus paksa file dan direktori 

cp     perintah menyalin file 

mv  perintah mengubah nama atau memindah file 

ln -s     perintah membuat symbolic link 

touch     perintah membuat atau memperbarui file 

cat     perintah melihat isi sebuah file 

more      perintah melihat isi dari sebuah file 

head      melihat 10 lines awal dari sebuah file 

tail      melihat 10 lines akhir dari sebuah file 

2.5.2. Process Management 

Command    Keterangan 

ps      menampilkan proses yang sedang aktif 

top     menampilkan semua proses yang berjalan 

kill     mematikan proses melalui ID 
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killall     mematikan sebuah proses melalui nama 

2.5.3. File Permission 

Command    Keterangan 

chmod  mengganti permissions sebuah file, yang 

dapat diatur terpisah untuk user, group, dan 

world dengan kode permissions: 

● 4 – read (r) 

● 2 – write (w) 

● 1 – execute (x) 

2.5.4. System Info 

Command    Keterangan 

date      menampilkan waktu dan tanggal 

cal     menampilkan kalender 

uptime     menampilkan lama uptime 

w      menampilkan user yang sedang online 

whoami     menampilkan akun yang digunakan 

finger     menampilkan detail user 

uname -a    menampilkan info kernel 

cat /proc/cpuinfo   menampilkan informasi cpu 

cat /proc/meminfo   menampilkan informasi memory 

man     menampilkan bantuan sebuah command 

df      menampilkan pemakaian disk 

du      menampilkan space pemakaian direktori 

free      menampilkan pemakaian memory dan swap 
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whereis     menampilkan lokasi program 

2.5.5. Shortcut 

Command    Keterangan 

Ctrl+C     menghentikan command 

Ctrl+Z     menghentikan command 

Ctrl+D    keluar dari session, mirip dengan exit 

Ctrl+W     menghapus satu kata di satu line 

Ctrl+U     menghapus seluruh kata di satu line 

Ctrl+R     menampilkan command  

!!      mengulang command terakhir 

exit     keluar dari session  

 

2.6 Router 

Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk membagi protocol kepada 

anggota jaringan yang lainnya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing, 

dengan adanya router maka sebuah protocol dapat dibagikan kepada perangkat 

jaringan lain. Contoh aplikasinya adalah jika ingin membagi IP Address kepada 

anggota jaringan maka dapat menggunakan router, ciri-ciri router adalah adanya 

fasilitas DHCP (Dynamic Host Configuration Procotol), dengan mengatur DHCP, 

maka router dapat membagi IP Address, fasilitas lain dari router adalah adanya 

NAT (Network Address Translator) yang dapat memungkinkan suatu IP Address 

atau koneksi internet dibagikan ke IP Address lain. (Amperiyanto, 2007) 
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2.7 Kabel Ethernet 

Berdasarkan susunan kabelnya, ada dua jenis kabel Ethernet yang umum digunakan 

yaitu straight dan cross. Kabel jaringan Ethernet ini terbuat dari 4 pasangan kabel 

performa tinggi yang terdiri dari konduktor twisted pair yang digunakan untuk 

transmisi data. Kedua ujung kabel menggunakan konektor yang disebut RJ45 

(Syafrizal. 2005). Berikut ini adalah digram dari kabel straight yang dapat dilihat 

pada Gambar 2.2: 

 

Gambar 2.2. Susunan kabel straight. Sumber: proAV.de 

Diagram kabel tersebut merupakan diagram standar TIA/EIA-568-A. Kabel 

straight yang menggunakan diagram ini memiliki kecepatan 100Mbit. 

Tabel 2.1. Kabel straight 

Pin RJ45 1 2 3 4 5 6 7 8 

Warna Kabel 
Putih 

Hijau 
Hijau 

Putih 

Orange 
Biru 

Putih 

Biru 
Orange 

Putih 

Coklat 
Coklat 

100Base-TX Tx + Tx - Rx +   Rx -   
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Diagram kabel cross dapat dilihat pada Gambar 2.3: 

 

Gambar 2.3. Susunan kabel cross. Sumber: proAV.de 

Diagram kabel tersebut merupakan diagram standar TIA/EIA-568-A. Kabel cross 

yang menggunakan diagram ini memiliki kecepatan 1000Mbit (Gigabit). 

Tabel 2.2.Kabel cross 

Pin RJ45 1 2 3 4 5 6 7 8 

Warna Kabel 
Putih 

Hijau 
Hijau 

Putih 

Orange 
Biru 

Putih 

Biru 
Orange 

Putih 

Coklat 
Coklat 

Gigabit 
BI_ 

DA+ 

BI_ 

DA- 

BI_ 

DB+ 

BI_ 

DC+ 

BI_ 

DC- 

BI_ 

DB- 

BI_ 

DD+ 

BI_ 

DD- 

 

Power over Ethernet (PoE) merupakan sebuah cara yang digunakan untuk 

menyalurkan daya listrik melaui kabel UTP ke port Ethernet yang saat ini sudah di 

standarkan dalam IEEE 802.3af. Daya listrik disalurkan melalui dua pasang kabel 

yang biasanya tidak digunakan pada Ethernet, atau dapat juga disalurkan secara 
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paralel melalui kabel Ethernet untuk transmisi data. Voltasenya sebesar 48V DC 

dan daya maksimal yang dapat diberikan sebesar 15W. 

Sekarang ini LAN Card sudah memiliki fitur “Auto MDI-X” atau “Auto MDI / 

MDI-X” yang akan otomatis mendeteksi koneksi yang tepat tanpa peduli kabel 

yang digunakan, sehingga kedua tipe kabel cross maupun straight dapat berfungsi 

pada LAN Card tersebut. 

 

2.8 Client - Server 

Selain pada jaringan lokal, sistem client – server bisa juga diterapkan dengan 

teknologi internet dimana ada satu unit komputer yang berperan sebagai server 

yang hanya memberikan layanan bagi komputer lain, dan client yang juga hanya 

meminta layanan dari server. 

Aplikasi yang dijalankan pada sisi client bisa saja merupakan resource yang 

tersedia di server atau aplikasi yang dipasang di sisi client namun hanya bisa 

dijalankan setelah terkoneksi ke server. 

Jenis layanan client – server antara lain (Syafrizal, 2005): 

 File Server  : memberikan layanan fungsi pengelolaan file. 

 Print Server  : memberikan layanan fungsi pencetakan. 


