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Abstrak 

Router adalah sebuah alat jaringan komputer yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan 

atau internet menuju tujuannya, melalui proses yang dikenal sebagai routing. Dengan keadaan router 

yang harus dinyalakan selama 24 jam non-stop, sebuah router harus didesain agar tidak cepat rusak, 

oleh karena itu, produsen router merancang router buatan mereka agar tidak bekerja secara 

berlebihan, namun kita bisa mengganti operating system dari router kita menjadi openwrt yang 

berbasis LINUX. Keuntungan dari mengganti operating system dari sebuah router adalah kita dapat 

memaksimalkan sistem kerja dari sebuah router, tanpa ada yang menghalangi. Pada penelitian kali 

ini, akan dijelaskan bagaimana mengganti operating system dari sebuah router menjadi openwrt. 

Kata-kata kunci: Internet of Things, Jaringan, Linux, OpenWRT, Router  

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era ini telah memberikan banyak 

kemudahan bagi kehidupan manusia agar manusia dapat menyelesaikan masalahnya dengan 

cepat dan tepat. Perkembangan teknologi ini juga didukung dengan adanya divais yang 

mendukung, seperti internet, smartphones, gadget, dan sebagainya. Salah satu aspek penting 

dari perkembangan teknologi ini adalah adanya IoT atau Internet of Things. 

Internet of Things adalah istilah yang memungkinkan terkoneksinya semua jenis devais 

seperti smartphone, mobil, peralatan rumah tangga, jam, dan sebagainya satu sama lain 

membentuk suatu jaringan. Ide dari IoT didapat dari Vending Machine di Carnegie Mellon 

University yang sudah terkoneksi internet, alat ini bisa secara langsung memberikan data 

seperti temperatur, jumlah minuman. Pada tahun 1994, Reza Raji mendeskripsikan konsep 

IoT sebagai setitik dari rangkaian jaringan yang saling terintegrasi dan terautomasi mulai dari 
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peralatan memasak hingga alat pabrik. Dengan menggunakan sinyal wireless, kita dapat 

menghubungkan satu alat dengan yang lainnya tanpa membutuhkan kabel. 

Router adalah sebuah alat yang dapat menghasilkan gelombang yang bisa 

menghubungkan satu divais dengan yang lainnya. Router memiliki beberapa komponen yang 

sama dengan komputer, seperti memiliki processor, penyimpanan memori sementara, dsb. 

Akan tetapi, para produsen router seperti TP-Link, D-Link membatasi kemampuan produk 

router-nya untuk meningkatkan keamanannya. 

Untuk mem-bypass dan bisa menggunakan kemampuan router secara maksimal, kita 

dapat mengganti Operating system dari router kita sehingga router kita mendapatkan 

keuntungan diantaranya membuat router kita bekerja lebih ringan, memiliki keamanan yang 

lebih ketat, hingga kita dapat membuat program untuk router kita sendiri. 

Pada penelitian ini, akan dijelaskan bagaimana kita mengganti Operating System dari 

sebuah router, dan bagaimana kita menggunakan router kita untuk memutar audio berformat 

mp3. 

 

TEORI DASAR 

Internet Of Things 

Internet of Things (IOT) adalah jaringan benda-benda fisik atau "things" yang tertanam 

(embedded) dengan elektronik, perangkat lunak, sensor dan konektivitas untuk memungkinkannya 

mencapai nilai yang lebih besar dan layanan dengan bertukar data dengan produsen, operator dan / 

atau perangkat lain yang terhubung. Setiap hal yang unik diidentifikasi melalui sistem komputasi 

tertanam (embedded) tetapi mampu beroperasi dalam infrastruktur internet yang ada. 

 

Istilah "Internet of Things" pertama kali didokumentasikan oleh seorang visioner Inggris, 

Kevin Ashton, pada tahun 1999. Biasanya, IOT diharapkan untuk menawarkan konektivitas canggih 

perangkat, sistem, dan jasa yang melampaui komunikasi mesin-ke-mesin (M2M) dan mencakup 

berbagai protokol, domain, dan aplikasi. Interkoneksi perangkat ini tertanam (termasuk benda pintar), 

diharapkan untuk mengantarkan otomatisasi dalam hampir semua bidang, selain itu memungkinkan 

aplikasi canggih seperti Smart Grid. 

Arti “things”, di IOT, dapat merujuk ke berbagai perangkat seperti pemantauan jantung 

implan, transponder biochip pada hewan ternak, kerang listrik di perairan pantai, mobil dengan built-

in sensor, atau perangkat operasi lapangan yang membantu petugas pemadam kebakaran dalam 

pencarian dan penyelamatan. Perangkat ini mengumpulkan data yang berguna dengan bantuan 

berbagai teknologi yang ada dan kemudian secara mandiri mengalirkan data ke perangkat lain. 

Contoh pasar saat ini mencakup sistem cerdas termostat dan mesin cuci / pengering yang 

memanfaatkan Wi-Fi untuk pemantauan jarak jauh. 

Selain sejumlah area aplikasi baru untuk Internet terhubung otomatisasi untuk memperluas ke, IOT 

juga diharapkan dapat menghasilkan sejumlah besar data dari lokasi yang beragam yang dikumpulkan 

sangat cepat, sehingga meningkatkan kebutuhan untuk indeks yang lebih baik, menyimpan dan 

mengolah data tersebut. 
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Gambar 1. Gambaran Umum IOT [7] 

Komunikasi Nirkabel (Wireless) 

Komunikasi nirkabel adalah komunikasi baik itu informasi atau energi antara dua titik yang 

tidak terkoneksi bahan konduktor. Priyambodo mengatakan bahwa Wireless merupakan standar dari 

jaringan tanpa kabel atau yang dikenal dengan nama Wireless Networking dengan fungsi untuk 

menyempurnakan komponen-komponen pada jaringan internet agar terkoneksikan atau agar 

terhubung dengan internet dengan mudah. Onno W. Purbo mengatakan bahwa wireless merupakan 

standar yang sering dimanfaatkan untuk alat bantu komunikasi jaringan tanpa menggunakan sebuah 

kabel, yang mana mendasari dari spesifikasi IEEE. Biasanya, jaringan tanpa kabel tersebut digunakan 

secara bersama-sama dalam sebuah ruangan ataupun komunitas tertentu. Teknologi wireless memiliki 

jenis jenis yang berbeda, berikut jenis dari wireless 

a) WPAN (Wireless Personal Area Network) 

Wireless Personal Area Network adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan satu 
alat komunikasi untuk saling berkomunikasi. WPAN memiliki frekuensi 2.4 GHZ dan sanggup 

memancarkan frekuensinya hingga sepuluh meter. Perangkat yang menggunakan teknologi ini adalah 

Bluetooth. 

 

b) WLAN (Wireless Local Area Network) 
Wireless Local Area Network adalah sistem komunikasi yang bisa digunakan untuk 

menghubungkan lebih dari satu perangkat. Wireless Local Area Network tidak mengandalkan koneksi 

internet. WLAN memiliki kecepatan pengiriman mulai dari 1Mbps hingga 54Mbps. Perangkat yang 
menggunakan teknologi ini adalah Wi-fi 

c) WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) 

Wireless Metropolitan Area Network yang juga dikenal sebagai Wireless Local Loop (WLL) 

adalah sistem komunikasi yang memiliki jangkauan lebih jauh dari WLAN. Biasanya WMAN 
digunakan untuk menghubungkan seluruh kota dengan jaringan internet. Perangkat yang menggunakan 

teknologi ini adalah WiMax 

d) WWAN (Wireless Wide Area Network) 
Wireless Wide Area Network adalah sistem komunikasi yang sanggup memberikan data sangat 

jauh. Perangkat yang menggunakan teknologi ini adalah 2G, Cellular Digital Packet Data(CDPD), 

Global System for Mobile Communications (GSM) 
 

Tabel 1.Wireless 

Jenis Cakupan Area Performa Standardisasi Penggunaan 

WPAN Jarak dekat, 

berjarak 

sepuluh meter 

Mencapai 

2MBps 

Bluetooth, 

IEEE 802.15 

Bertukar data 

menggunakan 

bluetooth 
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WLAN Jarak sedang, 

biasanya 

digunakan 

dalam 

perkantoran 

Kecepatan 

mencapai 

54MBps 

Wi-fi IEEE 

802.11 

Komputer 

mengakses 

internet 

menggunakan 

wi-fi 

WMAN Jarak jauh, 

biasanya 

digunakan 

dalam satu 
kota 

 WiMax 802.16 Koneksi antar 

gedung dalam 

satu kota 

WWAN Jarak sangat 

jauh, 

digunakan 

untuk 

komunikasi 

antar benua 

Rendah, 

data hanya 

mencapai 

170 Kbps 

CPDP, 2G, 

3G 

Handphone 

mengirim 

pesan 

singkat antar 

negara 

 

Standardisasi Teknologi Wireless 

Untuk menstandardisasi teknologi wireless, digunakanlah istilah proyek 802 oleh 

komite yang bergerak dalam standardisasi, yaitu Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE), dibentuk pada tahun 1980 pada bulan februari, oleh karena itu nama 

proyeknya diberi nama 802. Berikut ini adalah perangkat yang menggunakan standardisasi 

wireless ini 

a) Bluetooth 

Awal mula dari Bluetooth adalah sebagai teknologi komunikasi wireless (tanpa kabel) 

yang beroperasi dalam pita frekuensi 2.4 GHz unlicensed ISM (Industrial, Scientific, and 

Medical) dengan menggunakan sebuah frequency hopping tranceiver yang mampu 

menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara real-time antara host-host bluetooth 

dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas (sekitar sepuluh meter) 

Bluetooth merupakan teknologi yang berkembang sebagai jawaban atas kebutuhan komunikasi 

antar perlengkapan elektronik agar dapat saling mempertukarkan data dalam jarak yang 

terbatas menggunakan gelombang radio dengan frekuensi tertentu. Salah satu aplikasi 

bluetooth yang populer adalah pada ponsel. Bluetooth adalah teknologi untuk komunikasi antar 

alat jarak pendek yang memberikan kemudahan konektivitas bagi peralatan-peralatan nirkabel, 

termasuk dalam standar IEEE 802.15 

b) Wi-fi (Wireless Fidelity) 

Wi-fi adalah kependekan dari Wireless Fidelity, memiliki pengertian yaitu 

sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel, yang didasari spesifikasi 

IEEE 802.11. Teknologi internet berbasis Wi-fi dibuat dan dikembangkan oleh sekelompok 

insinyur Amerika Serikat yang bekerja pada Institute Of Electrical and Electronics atau 

IEEE.  Berikut adalah standardisasi dari wi-fi. 

 

Tabel 2. Standardisasi dari Wi-fi 

Spesifikasi Kecepatan Frekuensi Band Sesuai dengan 
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802.11b 11 Mb/s ~2.4 GHz b 

802.11a 54 Mb/s ~5 GHz a 

802.11g 54 Mb/s ~2.4 GHz b, g 

802.11n 100 Mb/s ~2.4 GHz b, g, n 

 

Teknologi jaringan Wi-fi bekerja dengan menggunakan gelombang radio dengan 

menggunakan wireless LAN dari komputer. Router berperan penting dalam sistem wi-fi, alat 

ini menerima data dari komputer dalam bentuk digital, setelah itu data dikonversi kedalam 

bentuk gelombang radio dan dikirim oleh router menggunakan antena. 

 

METODE PENELITIAN 

Openwrt 

Openwrt adalah OS (Operating System) yang berbasis Linux yang bisa di install pada 

router. Openwrt pada dasarnya mengganti OS yang ada pada router bertujuan untuk melakukan 

hal-hal yang tidak bisa dilakukan pada OS bawaan router seperti menambah kapasitas memory 

menggunakan flashdisk tambahan, memainkan musik berformat mp3 pada router kita, men-

transmit sebuah pesan kepada semua perangkat yang terhubung pada router, dan sebagainya. 

 

Gambar 2. Tampilan pada halaman openwrt. 

Menginstall Openwrt Pada Router. 

Ada beberapa langkah agar router kita dapat memutar file mp3, berikut langkah 

langkahnya 

a) Mengecek Router 

Untuk mengetahui apakah router kita support dengan openwrt, kita bisa mengecek pada 

laman https://openwrt.org/ , berikut tampilannya. 
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Gambar 3. Tampilan pada website openwrt 

b) Unduh File Operating System Openwrt 

Setelah mengetahui router kita bisa ter-install, langkah selanjutnya adalah dengan 

mengunduh file openwrt, contohnya file yang ingin kita unduh adalah file untuk TP-Link 

MR3420. Setelah itu klik link yang ada pada tabel ke-6 

 
Gambar 4. Unduh file openwrt 

Setelah di klik, akan terlihat link unduh untuk masing masing versi dari router TP-Link 

MR3420, pilihlah versi yang sesuai dengan router kita, sementara pada penelitian kali ini 

digunakan router versi 5 

 

Gambar 5. Unduh file openwrt 

c) Unggah File Openwrt Ke Router 

Untuk mengunggah file openwrt, pertama kita harus menghubungkan komputer kita 

dengan router, setelah itu kita harus masuk ke halaman IP Address menggunakan browser, 

dengan mengetik 192.168.1.1 pada tujuan halamannya, untuk username dan password isi 

dengan “admin” 
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Gambar 6. Login Page TP-Link 

 

Setelah berhasil login, klik pada bagian kiri laman “System Tools” dan “Firmware 

Upgrade”, klik “Choose File”, pilihlah file yang sudah kita unduh tadi. 

 

Gambar 7. Laman Firmware Upgrade. 

Untuk Mengetahui apakah router kita sudah terinstall, bisa di cek kembali halaman 

192.168.1.1, jika sudah, maka laman TP-Link akan berubah menjadi openwrt, username dan 

password akan  berubah menjadi ‘root’. Tampilan lamannya seperti berikut. 

 

Gambar 8. Laman IP address openwrt. 

 

 

Konfigurasi Openwrt 

Setelah router kita ter-install openwrt, ada software yang kita butuhkan, yaitu PuTTY dan 

Winscp, PuTTY diperlukan untuk meng-install package di router untuk melakukan hal hal 

tertentu, sedangkan Winscp dibutuhkan untuk memindahkan data dari komputer ke router, 

begini tampilan dari PuTTY dan Winscp. 
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Gambar 9. Tampilan PuTTY 

 

Gambar 10. WinSCP. 

 

Menginstall Package Menggunakan PuTTY 

Untuk menginstall sebuah package, kita perlu komunikasi dengan router menggunakan 

PuTTY, caranya adalah pada PuTTY, di kotak ‘Host name’ isi dengan IP address dari router 

kita yaitu 192.168.1.1, maka akan keluar tampilan seperti berikut. 

 

Gambar 11. Login page di PuTTY 

Isilah login as dengan ‘root’, dan password dengan ‘root’, maka akan keluar seperti berikut. 
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Gambar 12. Tampilan openwrt menggunakan PuTTY 

Setelah itu, langkah selanjutnya adalah dengan meng-update directory package kita dengan 

mengetikkan perintah berikut 

opkg update 

setelah directory kita ter-update, maka kita harus meng-install package untuk memungkinkan 

router kita memutar suara berformat mp3, perintahnya sebagai berikut 

opkg install kmod-sound-core kmod-usb-audio madplay 

 

 

Gambar 13. Proses instalasi package 

Setelah package kita ter-update, maka akan muncul tampilan seperti berikut: 

 

Gambar 14. Package sudah ter-install. 
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Mengirim File Berformat MP3 Kedalam Router 

Untuk dapat memutar file berformat MP3 dengan menggunakan router, kita harus 

memindahkan file mp3 terlebih dahulu ke router dengan menggunakan winscp. Langkah 

pertama adalah jalankan program winSCP, setelah itu isi kotak ‘Host name’ dengan 

‘192.168.1.1’, dan kotak ‘Username’ dan ‘Password’ dengan ‘root’ lalu kliklah login, maka 

akan tampak tampilan seperti berikut ini. 

 

Gambar 15. Tampilan login pada winSCP. 

Setelah itu, user harus meletakkan file mp3 kita dengan cara men-drag file mp3 ke directory 

pilihan, pada kasus penelitian ini dipilih /www/audio/test.mp3 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memutar File MP3 

Kita dapat memutar file berformat mp3 dengan menggunakan PuTTY, setelah kita 

mencolok USB Sound dan mencolokkan headset kedalam jack audio, kita harus login 

menggunakan PuTTY, setelah itu hanya perlu menuliskan kode seperti berikut 

madplay <lokasi file mp3 berada> 

pada penelitian ini, 

madplay /www/audio/test.mp3 

Sehingga layar akan memberikan tampilan seperti pada Gambar 17 

 

Gambar 16. Router berhasil menjalankan perintah 

Setelah perintah diatas dieksekusi, dapat dilihat bahwa USB Sound yang terdapat pada 

router akan berkedip, itu menandakan router sedang memutar mp3. 
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KESIMPULAN   

Router bisa digunakan dalam memutar audio dalam format mp3. Pada penelitian kali 

ini, dikarenakan kapasitas internal dari router sendiri yang kecil, file audio yang digunakan 

hanya yang berukuran kecil. Kedepannya, dapat ditambahkan storage tambahan untuk 

memperluas kapasitas internal. 
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