
BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Jurusan Ilmu Komputer Gedung MIPA 

Terpadu, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Univeristas Lampung, 

yang beralamat di Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1, Gedung Meneng, Raja-

basa, Bandar Lampung. Waktu penelitian dilakukan selama semester ganjil tahun 

ajaran 2014-2015. 

 

3.2.  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yaitu metode 

untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang penelitian yang sudah 

dikerjakan orang lain dan bagaimana cara orang tersebut mengerjakannya, 

kemudian seberapa berbeda penelitian yang akan dilakukan.  

Alasan penulis memilih studi literatur adalah untuk menghindari usaha yang 

sebenarnya sudah pernah dilakukan orang lain dan bisa digunakan pada penelitian 

ini. Selain itu, metode ini cukup tepat untuk membantu peneliti melakukan 

identifikasi masalah dan menyusun model dalam penelitian. Materi yang dijadikan 

bahan studi literatur diantaranya jurnal, paper, buku, dan beberapa data yang 

diambil dari internet. 
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3.3. Diagram Alir Penelitian 

Secara sistematis, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini jika 

dijadikan ke dalam bentuk diagram alir adalah seperti gambar berikut ini: 

 

Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian 

3.4. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mencari referensi yang relefan dengan penelitian. 

Sumber referensi dapat dicari dari buku, jurnal, artikel penelitian dan internet. 

Tujuannya adalah untuk memperkuat permasalahan serta sebagai dasar teori dalam 

melakukan perancangan dan pembuatan sistem. Literatur yang dipelajari adalah 

literatur yang berkaitan dengan: 

 Router yang mendukung firmware OpenWrt 

 OpenWrt 12.09 Attitude Adjustment 

 flow chart Penelitian

Studi Literatur Running Script

Pengujian Script &

Samba Server

Penulisan Laporan

Desain Script Instalasi &

Konfigurasi Samba Server

Samba Server

Berjalan?

Script

Selesai?

Instalasi OpenWRT

pada Router

Extroot File

System

«FC_Begin» Start

«FC_End» End

Tidak

Ya

Tidak

Ya



18 

 

 Samba Server 

 Linux command line 

 Bash shell scripting 

 

3.5. Instalasi OpenWrt pada Router 

Tahap ini dilakukan setelah proses studi literatur. Pada tahap ini, peneliti melakukan 

instalasi firmware OpenWrt pada router yang mendukung firmwrare OpenWrt. 

Kemudian melakukan konfigurasi jaringan pada router agar dapat digunakan untuk 

mengakses internet melalui port ethernet maupun modem USB.  

 

3.6. Extroot File System 

Extroot adalah metode untuk menambah kapasitas media penyimpanan yang 

terbatas dalam sebuah router. Dengan memanfaatkan flashdrive, kapasitas root file 

system (rootfs) bisa ditambah sehingga router dapat digunakan untuk memasang 

banyak aplikasi / software packages, misalnya untuk memasang package Samba 

server. 

 

3.7. Desain Script Instalasi & Konfigurasi Samba Server 

Pada tahap ini, peneliti mendesain script instalasi & konfigurasi Samba server 

menggunakan bash shell scripting. Data yang akan menjadi input dari script adalah 

hostname, username, dan password yang akan dipakai untuk mengonfigurasi 

Samba server.  

Dalam proses desain script, penulis menggunakan router sebagai sebuah server 

yang akan dipasang Samba server dan sebuah komputer yang digunakan untuk me-
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remote router, sekaligus bertindak sebagai client. Router yang digunakan sebagai 

server akan dikonfigurasi menggunakan alamat IP 192.168.1.1 dan komputer 

sebagai client dikonfigurasi menggunakan alamat IP 192.168.1.2. Kedua hardware 

tersebut disambungkan melalui port ethernet. 

 

3.8. Running Script 

Script yang telah selesai didesain akan diuji dan dijalankan pada router untuk 

melihat output dari script yang dibuat. 

 

3.9. Pengujian Script & Samba Server 

Setelah script selesai dijalankan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian 

terhadap Samba server. Dalam tahap ini, peneliti melakukan pengujian ke program 

yang terpasang dan terkonfigurasi di router. Jika program yang terpasang di router 

berfungsi, maka proses selanjutnya adalah melakukan pengujian melalui komputer 

client. 

 

3.10. Penulisan Laporan 

Dalam tahap ini, peneliti melakukan penulisan hasil yang diperoleh dalam proses 

pengujian. Kemudian penulis mecoba menarik kesimpulan dan saran dari hasil 

pengujian yang dilakukan. 


