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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan Era globalasisi teknologi informasi dan komunikasi kini 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aspek kehidupan masyarakat 

modern, berkembangnya teknologi dan informasi pada saat ini mengacu pada 

segalah bentuk teknologi yang digunakan. Teknologi informasi dan komunikasi 

yaitua sesuatu yang berhubungan dengan pengguna alat untuk mengelola data 

,memberikan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya yang terdiri dari 

perangkat keras dan perangkat lunak, proses dan sistem yang digunakan untuk 

membantu proses komunukasi. Teknologi informasi memiliki fungsi untuk 

memperoleh informasi dan memyebarkan informasi serta menyusun dan menyimpan 

informasi. 

Jaringan komputer telah banyak gunakan di berbagai bidang di dukung oleh 

perkembangan teknologi jaringan yang semakin pesat, jaringan komputer yang 

sebelumnya terhubung dengan menggunakan kabel juga dapat terhubung tanpa 

menggunakan kabel. Perkembangan jaringan komputer telah mengalami 

perkembangan yang begitu cepat yang membuat penggunaan jaringan komputer 

tersedia untuk semua bidang. Oleh karena itu dengan memaksimalkan penggunaan 

jaringan komputer dapat di lakukan untuk upaya meningkatkan efisiensi dalam 

berkerja dengan memanfaatkan jaringan komputer.  

Menurut Syarifudin et al., (2020), jaringan nirkabel merupakan teknologi yang 

saat ini berkembang pesat kemudahan teknologi nirkabel memungkinkan pengguna 

untuk dapat terhubung ke jaringan untuk mengakses file, mengambil data, dan 

terhubung ke Internet tanpa menggunakan media kabel. Seiring dengan 

meningkatnya penggunaan jaringan komputer, hal ini dapat menyebabkan masalah 

koneksi umum yang dapat menjadi koneksi jaringan lambat dan tidak terhubung 

dengan baik. Masalah tersebut tentu akan dikaitkan dengan kualitas jaringan yang di 

gunakan. Saat ini banyak orang menggunakan Internet dalam melakukan pekerjaan 

baik di tempat kerja atau pun tempat umum sehingga berbagai aplikasi, media, dan 

cara mudah untuk mengakses Internet semakin berkembang. Salah satunya adalah 

jaringan hotspot yang populer karena mudah digunakan dan lebih murah dari pada 
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berlangganan pada penyedia jasa internet ISP. Hal ini karena hotspot tidak 

memerlukan kabel untuk bertukar data dan mengandalkan media transmisi nirkabel 

dengan sinyal. Hotspot adalah lokasi geografis tertentu di mana titik akses 

menyediakan layanan jaringan broadband nirkabel kepada pengunjung melalui 

jaringan area lokal nirkabel (WLAN) yang sering digunakan ditempat keramaian 

seperti pusat perbelanjaan, perpusatakan, sekolah, dan café. 

Mikrotik Router OS adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang dapat 

menjadikan komputer biasa menjadi router jaringan yang andal, termasuk berbagai 

fungsi untuk jaringan IP dan jaringan nirkabel. Mikrotik dapat digunakan dalam 

bentuk hardware dan software yang dapat di install di PC. Mikrotik Router adalah 

sistem operasi berbasis Linux yang dirancang sebagai router jaringan dan 

menawarkan kemudahan bagi pengguna. Menurut Kurniawan (2016), Mikrotik 

adalah sistem operasi berbasis perangkat lunak yang digunakan untuk mengubah 

komputer menjadi router jaringan. Mikrotik dapat digunakan dalam dalam bentuk 

perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat diinstal kedalam PC. 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bua Ponrang merupakan salah satu 

sekolah menegah pertama yang berada di Kecamatan Ponrang. Saat ini sekolah telah 

menerapkan penggunaan jaringn hotspot dalam melakukan aktivitas di sekolah 

seperti dalam mengakses internet, mencari informasi, menginput data siswa, data 

guru dan data staf. Pengguna jaringan hotspot yang ada di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Bua Ponrang, sering mengalami masalah koneksi lambat jika 

banyak pengguna yang terhubung ke jaringan secara bersamaan, serta banyak 

pengguna dari lingkungan sekolah mengakses jaringan. Sistem jaringan yang masih 

menggunakan sistem proteksi satu password untuk semua pengguna, diruangan yang 

terdapat jaringan hotspot untuk mengakses jaringan internet yang dapat disalah 

gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hasil observasi dan 

hasil wawancara untuk mengatasi masalah ini, maka penulis melakukan analisis 

jaringan hotspot dengan mikrotik untuk konfigurasi membuat user profile dan user 

dengan memperhatikan aspek keamanan jaringan pada user untuk memaksimalkan 

pengguna jaringan.  
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian 

yaitu” Analisis jaringan hotspot berbasis mikrotik pada Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 1 Bua Ponrang.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumusakan suatu permasalahan 

pada penelitian ini adalah bagaimana menganalisis jaringan hotspot berbasi mikrotik 

pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bua Ponrang? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah mengoptimalkan jaringan hotspot dari segi user dengan 

memperhatikan aspek keamanan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bua 

Ponrang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Dengan adanya tujuan penelitian diatas maka diharapkan akan bermanfaat bagi 

semua pihak dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 

Dengan hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat digunakan sebagai 

sumber informasi dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya untuk 

mahasiswa yang mengangkat judul yang sama. 

2. Bagi Universitas 

Diharapkan dari hasil penelitian akan memberikan suatu hasil referensi yang 

berguna dalam perkembangan dunia akdemik khususnya dalam penelitian yang akan 

datang. 

3. Bagi Instansi Penelitian  

Sebagai masukan atau refensi dalam menganalisis jaringn hotspot berbasis 

mikrotik agar jaringan hotspot yang digunakan lebih optimal serta keamanan yang 

memadai. 
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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori adalah konsep yang dikumpulkan oleh penulis dari berbagai 

sumber terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang bertujuan untuk 

memberikan pemahaman tentang penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis. 

1. Analisis 

Menurut Muhammad & Hasan (2016), analisis adalah studi tentang suatu 

peristiwa atau tindakan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari penyebab yang 

ada. Pendapat yang sama dikemukakan Pattipeilohy (2016), analisis jaringan dikenal 

sebagai analisis protocol yaitu proses dalam memahami konsep komunikasi data 

yang dapat menentukan bagaimana perangkat saling berinteraksi dan meciptakan 

lalu lintas jaringan. Hal yang sama di kemukakan Nirsal dan Syafriadi., (2016),   

tugas analisis sistem yang dilakukan oleh analisis sistem adalah mengumpulkan  dan 

menganalisis semua dokumen, file, formulir yang digunakan pada sistem yang ada. 

Penulis menyimpulkan analisis adalah proses awal untuk memgetahui keadaan 

yang sebenarnya yang menggambarkan komponen-komponen untuk mencapai tujuan 

yang di inginkan.  

2. Jaringan komputer  

 Menurut Khotimah & Widiaswanti (2016), jaringan komputer merupakan 

kumpulan dari beberapa komputer yang dapat berbagai data antar komputer yang 

saling terhubung, menggunkakan media transmisi menggunakan kabel atau tanpa 

kabel untuk berbabgi infornasi. Pendapat yang lain dikemukakan Pamungkas & 

Pramono (2018), Jaringan komputer adalah gabungan beberapa komputer yang 

terhubung satu sama lain melalui media komunikasi menggunakan protokol 

komunikasi sehingga memungkinkan bertukar informasi. Hal yang sama 

dikemukakan Kurniawan (2016), berdasarkan jangkauan area atau lokasinya jaringan 

dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu Local Area Network (LAN), Metropolitan 

Area Network (MAN), Wide Area Network (WAN), Internet, dan jaringan tanpa 

kabel (Wireless). 
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Tabel 1. Jenis Jaringan Berdasarkan Jarak Jarak Lokasi. 

Jarak Lokasi Jenis Jaringan 

10 m Ruangan LAN 

100 m Gedung LAN 

1 km Kampus LAN 

10 km Kota MAN 

100 km Negara WAN 

1.000 km Benua WAN 

10.000 km Planet INTERNET 

   

Sumber: Kurniawan (2016) 

a. Local Area Network (LAN) adalah jaringan yang saling terkonekis ke server 

komputer melalui topologi tertentu, umumnya digunakan di area gedung atau di 

area yang jaraknya tidak lebih dari 1 km. 

b. Metropolitan Area Network (MAN) adalah jaringan yang dapat terhubung dalam 

wilayah perkotaan dan jaraknya dapat lebih dari 1 km, sehingga menjadi pilihan 

untuk membangun jaringan komputer antar kantor atau kampus dalam satu kota. 

c. Wide Area Network (WAN) adalah jaringan yang menghubungkan jaringan LAN 

dan MAN menjadi satu jaringan yang terintegrasi, dimana satu jaringan dengan 

jaringan lainnya dapat dipisahkan oleh ribuan kilometer atau secara geografis 

menggunakan metode komunikasi tertentu. 

Penulis menyimpulkan jaringan komputer merupakan kumpulan dari satu atau 

dua komputer yang saling terhubung satu sama lain untuk bertukar data melalui 

transmisi menggunakan kabel atau tanpa kabel. 

3. Hotspot 

Menurut Triyanti et al., (2020), hotspot adalah salah satu bentuk pemanfaatan 

teknologi Wireless Local Area Network LAN pada lokasi-lokasi publik seperti 

perpustakaan, taman area kampus dan lain-lain. Pendapat lain dikemukakan 

Muhammad & Hasan (2016), hotspot adalah tempat khusus bagi untuk mengakses 

jaringan dengan perangkat W-iFi. Istilah Hotspot mengacu pada suatu area dimana 

pengguna dapat mengakses jaringan internet selama menggunakan PC, laptop atau 
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perangkat lain dengan kemampuan Wireless Fidelity sehingga dapat mengakses 

internet tanpa menggunakan sarana kabel. 

4. Mikrotik  

Menurut Kurniawan (2016), mikrotik berfungsi sebagai router sebuah jaringan. 

Hal yang sama dikemukakan Amarudin (2018), mikrotik merupakan sistem operasi 

berbasis Linux independen yang didedikasikan untuk komputer yang berfungsi 

sebaga router di dalam jaringan yang dapat di jadikan gateway network handal, yang 

mempunyai berbagai filtur lengkap untuk jaringan dan nirkabel serta tidak 

memerlukan parameter rekayasa komputer yang tinggi. 

Berdasarkan fungsi dan bentuknya, mikrotik dibedakan menjadi 2 jenis: 

a. Mikrotik RouterOS  

  Menurut Pattipeilohy (2016), mikrotik Router adalah sistem operasi berbasis 

Linux yang bertindak sebagai router jaringan yang dirancang untuk kenyamanan 

pengguna. 

 

 

 

 Gambar 1. Mikrotik 

               Sumber :Amarudin (2018) 

b. Built-in Hardware Mikrotik 

Menurut Prihanto et al., (2018), build in Hadware Mikrotik adalah sebuah 

mikrotik berupa perangkat keras yang secara khusus di bentuk dalam sebuah 

board router yang didalamnya sudah terinstal Mikrotik router OS. 
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5. Wi-Fi 

Menurut Pamungkas & Pramono (2018), Wi-Fi merupakan singkatan dari 

Wireless Fidelity adalah sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal 

nirkabel Wireless Local Area Network WLAN, yang didasari pada spesifikasi IEEE 

802.11. Pendapat yang lain dikemukakan Muhammad & Hasan (2016), wireless 

dalah teknologi yang dapat menghubungkan dua piranti untuk bertukar data atau 

informasi tanpa media kabel. 

 Ada 2 mode akses koneksi Wi-Fi yaitu :  

a. Topologi ad-hoc Menurut Ardian (2011), sebagian sekelompok node seluler 

yang dilengkapi dengan wireless communication adapter, node-node tersebut 

secara otomatis membentuk jaringan sementara tanpa memerlukan infrastruktur 

jaringan yang ada. Hal yan sama dikemukakan Maulana (2018) topologi ad-hoc 

routing mempuyai sebuah tantangan yang cukup besar, disebabkan topologi ad-

hoc dapat dibangun secara cepat dengan sekenario seperti berikut ini :  

1) Emergency disaster management.  

2) Military operation in remote sites.  

3) Business meeting venues without infrastructure support.  

4) Banyak variasi algoritma routing di kembangkan seperti : AODV, DSR, DSDV, 

TORA, FSR, LAR, ABR, dan masih banyak lagi. 

 

Gambar 2.Topologi ad-hoc 

             Sumber: Menurut Ardian (2011) 

a. Menurut Pattipeilohy (2016), mode infrastruktur hampir sama dengan topologi 

star. Dalam topologi star, memerlukan menggunakan peralatan yang sentral yang 

dapat menghubungkan hub atau switch . Pendapat yang sama di kemukkan Susilo 

et al., (2015), mode infrastruktur menggunakan setidaknya satu node pusat atau 

titik akses, titik akses berfungsi sebagai penghubung antara jaringan WLAN dan 

infrastruktur LAN. Hal yang sama dikemukkan Syaputra (2020), topologi ad-hoc 
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dapat dikembangkan menjadi mode infrastruktur dengan menambahkan access 

point serta mengkonfigurasi ulang. Proses migrasi atau perpindahan dari topologi 

ad-hoc menjadi mode infrastruktur dapat pergunakan dengan mudah, Proses 

konfigurasi dilakukan dengan bantuan perangkat lunak utilitas. 

 

 Gambar 3.Mode infrastruktur 

     Sumber:Asep & Dedi (2020) 

6. Topologi Jaringan  

Menurut Muhammad & Hasan (2016), topologi atau arsitektur jaringan yakni 

model penghubung terminal dalam suatu skema jaringan. Adapun jenis topologi 

yang dapat diterapkan dalam suatu sistem jaringan. Namun bentuk utama topologi 

yang sering digunakan yaitu topologi ring, topologi star, topologi bus, topologi 

mesh. 

a. Topologi Ring 

Menurut Kurniawan (2016), topologi ring adalah jenis dari topologi jaringan 

yang berbentuk rangkaian dimana titik masing-masing dapat dihubungkan dengan 

dua titik lainnya dalam suatu skema jaringan. Pendapat yang lain dikemukkan 

Maulana & Sarmidi (2018), topologi ring adalah penghubung antar komputer 

sehingga terbentuk seperti lingkaran dan setiap node berada pada level yang sama. 

Hal yang sama dikemukakan Zaen et al., (2019), tolopogi ring adalah topologi 

jaringan yang sederhana pada skema jaringan komputer. 
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Gambar 4.Tampilan topologi ring 

          Sumber: Maulana & Sarmidi (2018) 

b. Topologi Star 

Menurut Amarudin (2018), topologi star adalah topologi kontrol terpusat, dimana 

semua koneksi harus melalui hub untuk mentransmisikan data ke semua node atau 

clien yang dipilih. Hal yang sama dikemukakan Asep & Dedi (2020), terdapat 

sebuah terminal pusat (hub/switch) yang berfungsi sebagai pengatur dan mengontrol 

semua aktivitas komunikasi data. Melalui Lalu lintas data yang mengalir dari node 

ke terminal pusat dan diteruskan ke node tujuan (stasiun). 

 

 

Gambar 5. Tampilan topologi star 

         Sumber: Maulana & Sarmid (2018) 

c. Tepologi Bus 

Menurtu (Zaen et al., 2019), topologi bus adalah topologi yang mengkonesikan 

seluruh terminal dalam jalur komunikasi yang ditutup dengan terminator pada kedua 

ujungny. Pendapat yang lain dikemukkan Mukti (2019), topologi bus adalah salah 

jenis topologi yang sering digunakan untuk kabel pemisah menggunakan T-connecto 

dan terminator50 ohm. 
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Gambar 6. Tampilan topologi bus 

                    Sumber: Maulana & Sarmidi (2018) 

d. Topologi mesh 

 Menurut Syarifudin et al., (2020), topologi mesh adalah topologi jaringan di 

mana masing-masing komputer dapat menjadi clien untuk dapat bertukar data satu 

sama lain. Hal yang sama dikemukkakan Zaen et al., (2019), topologi mesh 

digunakan antar komputer namun hanya dalam jangkauan area yang tidak terlalu 

besar. 

 

Gambar 7. Tampilan topologi mesh 

                                                 Sumber: Maulana & Sarmidi (2018) 

7. Komponen Jaringan Komputer 

a. Acces point 

Menurut Muhammad & Hasan (2016), access Point tidak bisa mengatur arus 

data seperti router, Access Point hanya akan terkoneksi atau tidak terkoneksi pada 

sebuah perangkat yang akan mencoba mengkases jaringan, sesuai kata sandi yang 

digunakan. 

 

Gambar 8.acces point  

                                Sumber: Muhammad & Hasan (2016) 
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b. Router  

 Menurut Asep & Dedi (2020), router adalah sebuah perangkat keras yang 

fungsinya menjadi perangkat yang mengirimkan paket data melalui skema jaringan. 

Router bekerja dengan melihat alamat tujuan dan alamat asli dari data yang akan 

lewat serta menentukan jalan yang harus ditempuh data hingga mencapai alamat 

tujuan. Pendapat yang lain dikemukakan Deny et al., (2021), router dipergunakan 

untuk menghubungkan antara dua atau lebih jaringan serta melanjutkan data ke 

semua jaringan. Router akan melewatkan paket data dari satu jaringan ke jaringan 

lainnya. Serta memilih rute terbaik untuk dapat mencapai tujuan. 

c. Switch 

 Menurut Muhammad & Hasan (2016), switch adalah bridgeyang mempunyai 

banyak port sehingga dinamakan multiport bridge, sebuah sentral atau kosentrator 

pada skema jaringan. Hal yang sama dikemukakan Syarifudin et al., (2020), switch 

yakni perangkat keras komputer yang dipergunakan untuk menggabungkan atau 

menghubungkan sebagian segmen jaringan dengan baik dan meneruskan frame 

berdasarkan alamat fisik atau MAC perangkat. 

Penulis menyimpulkan switch adalah satu komponen perangkat keeras 

komputer yang berfungsi sebagai penghubung dari beberapa segmentasi jaringan dan 

meneruskan frame atau a alamat MAC. 

 

Gambar 9. Switch 

                             Sumber: Syarifudin et al (2020) 

d. Modem  

Menurut Pamungkas & Pramono (2018) , modem singkatan dari Modulator 

Demulatoryang bertujuan sebagai pengubah sinyal informasi menjadi sinyal 

pembawa dan siap untuk di kirimkan.Pendapat yang lain dikemukakan Syarifudin et 

al., (2020), modem adalah salah satu alat komunikasi yang berfungsi sebagai alat 

komunikasi dau arah agar jaringan internet dapat di terima dengan lebih baik oleh 

Komputer. 
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Gambar 10. Modem 

                          Sumber: Syarifudin et al (2020) 

e. Hub 

Menurut (Triyanti et al., 2020), hub merupakan multi repeater yang berfungsi 

untuk menghubungkan beberapa perangkat yang menggunakan ethernet10base-T 

atau 10Base-Funtuk dijadikan satu segmen jaringan. 

Penulis menyimpulkan hub adalah suatu alat jaringan yang menghubungkan 

komputer yang satu dengan komputer lainnya dalam suatu segmen jaringan. 

 

 

Gambar 11. Hub  

                           Sumber: Triyanti et al (2020) 

f. Bandwith  

 Menurut Deny et al., (2021), bandwidth Bandwidth adalah besaran yang 

memastikan berapa banyak data yang dapat ditransmisikan melalui jaringan dalam 

satu koneksi. Bandwidth dikenal dengan sinonim untuk kecepatan transmisi data, 

yaitu besaran data yang diangkut dari satu titik ke titik lain dalam rentak waktu 

tertentu. Bandwidth biasanya diukur dalam bps (bits per second). Koneksi dengan 

bandwidth yang besar/tinggi mengharuskan pengirim informasi berkapasitas besar 

yakni pengiriman gambar dalam video presentatio. 

8. Media Transmisi Kabel  

Media trasmisi kabel adalah media transmisi data yang menggunakan kabel 

untu berbagi data atau informasi. 
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a. Menurut Fitriani (2018), kabel koaksial merupakan kabel yang terdiri dari kawat 

konduktor yang dikelilingi dengan pengatur jarak dengan bertujuan untuk isolator. 

Pendapat yang sama dikemukakan Mustika et al., (2020), kabel koaksial 

merupakan kabel pembungkus konduktor dan kabel terakhir ditutup oleh lapisan 

insulator yang disebut jaket. fungsi kabel koaksial adalah untuk melakukan 

transmisi data berkecepatan tinggi, serta untuk membagi sinyal broadband atau 

sinyal frekuensi tinggi. 

 

       Gambar12. Kabel koaksial 

Sumber : Isro (2019) 

b. UTP (Unshielded Twisted Pair)  

Menurut Amarudin (2018), kabel Unshielde twisted pair merupakan kabel yang 

sering digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam sebuah 

jaringan komputer. 

 

                Gambar 13.Unshielded Twisted Pair 

Sumber: Mukti (2019) 

b. Kabel Fiber Optic 

Menurut Mukti (2019), kabel fiber optic merupakan saluran transmisi yang terbuat 

dari kaca atau plsatik yamg sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, serta 

dapat digunakan untuk mengirimkan sinyal cahaya ke area lain. 

 

  Gamabr 14.kabel fiber optic 
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Sumber: Mukti (2019) 

9. Firewall  

Menurut Zaen et al., (2019), firewall Sebuah sistem atau perangkat yang 

memungkinkan lalu lintas jaringan melewati yang dianggap aman erta mencegah 

lalu lintas jaringan yang tidak aman. Umumnya firewall diimplementasikan pada 

komputer khusus yang terkoneksi sebagai pintu gerbang antara jaringan area lokal 

dan jaringan lain. Firewall juga biasa digunakan untuk mengontrol akses ke siapa 

saja yang memiliki akses eksternal ke jaringan pribadi. 

10. Winbox 

Menurut Zaen et al., (2019), winbox adalah perangkat lunak atau utilitas yang 

digunakan untuk menempatkan server proxy dari jarak jauh dalam mode antarmuka 

pengguna grafis (GUI) melalui sistem operasi Windows. Saat menggunakan Winbox, 

pengguna melakukan konfigurasi dengan mengklik tanpa skrip 

 

 

 Gambar 15.Winbox 

                Sumber :Zaen et al (2019) 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan  

1. Penelitin Kurniawan, (2016), dengan judul Analisis dan Implementasi Desain 

Jaringan Hotspot Berbasis Mikrotik Menggunakan Metode NDLC (Network 

DevelopmetT Life Cycle) pada BPU Bagas Raya Lubuklinggau. Dengan adanya 

jaringan Hotspot di kantor BPU Bagas Raya menyediakan akses internet untuk 

pengelola gedung dan pengunjung gedung. Sistem keamanan yang digunakan 

dalam jaringan nirkabel (access point) ini telah dikonfigurasi oleh server. Jadi 
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jika ingin mengakses internet, pengguna harus memasukkan username dan 

password. Jaringan ini menggunakan server DHCP agar server dapat berbagi 

sebanyak alamat IP, sehingga mengakibatkan loading yang cukup lama ketika 

banyak pengguna menggunakan jarngan. Kesamaan antara penelitian 

sebelumnya dengan penulis dengan tujuan yang sama adalah untuk memudahkan 

akses ke jaringan internet. Perbedaan dari peneliti sebelumnya adalah sistem 

keamanan yang digunakan pada jaringan nirkabel ini dari server, sedangkan 

penulis meningkatkan keamanan dengan mengkonfigurasi  jaringan hotspot 

melalui   username dan password. 

2. Penelitian Muhammad & Hasan, (2016), dengan judul Analisa dan 

Pengembangan Jaringan Wireless Berbasis Mikrotik Router OS.V.5.20 di Sekolah 

Dasar Negeri 24 Palu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan 

jaringan nirkabel dengan Mikrotik Router OS v.5.20 menggunakan personal 

computer (PC) sebagai router, untuk memproses dan mengkonfigurasi manajemen 

bandwidth,web filtering dan manajemen pengguna dapat memastikan dan 

mengoptimalkan jaringan nirkabel untuk digunakan pada SDN 24 Palu. 

Persamaan antara penelitian yang terdahulu dengan penulis yaitu  menggunakan 

mikrotik untuk melakukan konfigurasi. Perbedaanya peneliti sebelumnya adalah 

pengembangan jaringan wireless menggunakan Mikrotik Router OS v.5.20 

sedangkan penulis menganalisis hotspot dari segi user dengan memperhatikan 

aspek keamanan jaringan .  

3.  Penelitian Siaulhak, (2017), dengan judul Manajemen Jaringan Bandwidth dan 

Manjemen User Berbasis Mikrotik pada Sekolah Menengah Kejuruan. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengelola bandwidth dan manajemen user berbasis Mikrotik 

di SMK Negeri 8 Makassar. Dengan sistem router Mikrotik, konfigurasi jaringan 

menjadi lebih mudah digunakan tanpa meninggalkan sistem keamanan. Selain itu 

Mikrotik memiliki fasilitas router bandwidth management dan firewall yang 

semuanya dapat konfigurasikan sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer di 

SMK Negeri 8 Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode Network Development Life Cycle (NDLC). Hasil penelitian 

berupa analisis, perancangan, simulasi prototype, implementasi, monitoring, 

manajemen. Pengujian sistem dilakukan dengan black box, validasi instrumen 
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meliputi instrumen media, manual dan instrumen reaksi pengguna untuk kepala 

sekolah, operator, staf, guru dan siswa valid dan layak, manajemen bandwidth 

dan administrasi pengguna dengan mikrotik Persamaan antara penelitianyang 

terdahulu dengan penulis memikili tujuan dalam dengan menggunakan Mikrotik 

dapat mengatur konfigurasi router dengan menggunakan Graphic User Interface 

(GUI) melalui aplikasih Winbox sehingga lebih User friendly. perbedaan antara  

peneliti sebelumnya yaitu dimana penulis hanya berfokus manajemen user dan 

pembuatan password kepada user. 

4. Penelitian Zaen et al., (2019), dengan judul Membangun Hotspot Berbasis 

Mikrotik di SMAN 1 Praya Tengah. Penelitian ini membahas tentang pembuatan 

proxy berbasis server di SMAN 1 Praya Tengah dengan analisis metode NDLC 

dan tahap perancangan menggunakan metode analisis pemodelan PIECES dengan 

Winbox, sedangkan pengembangan desain dan implementasi jaringan GNS3 

metode simulasi. Hasil pengujian koneksi jaringan internet yang dilakukan oleh 

pengguna menunjukkan implementasi desain mikrotik di SMAN 1 Praya Tengah, 

berbagi bandwidth dengan Mikrotik Internet memberikan kenyamanan dan 

kepraktisan dalam penggunaan internet. Persamaan antara penelitian yang 

terdahulu dengan penulis terletak pada aplikasih yang sama di gunakan yaitu 

winbox untuk konfigurasi hotspot. Sedangkan perbedaan antara peneliti 

sebelumnya yaitu desain pengembangan dan implementasi metode simulasi 

jaringan GNS3, sedangkan penulis hanya menganalisis sistem yang sudah ada. 

5. Penelitian Mukti, (2019),  dengan judul Implementasi Jaringan Hotspot Kampus 

Menggunakan Router Mikrotik. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengimplementasikan jaringan hotspot di kampus Sekolah Tinggi Teknologi 

Pagar Alam menggunakan router mikrotik untuk kebutuhan semua pengguna, 

khususnya mahasiswa dan guru untuk menunjang proses akademik. Penelitian ini 

dilatar belakangi oleh fakta bahwa jaringan internet di SMA Teknologi Pagar 

Alam belum tersedia untuk semua siswa dan guru di kampus, karena jaringan 

internet hanya tersedia di area staf, ruang LPPM, Laboratorium Multimedia dan 

Laboratorium Jaringan. Penelitian ini membuat jaringan jalur akses kampus 

menggunakan router proxy, dimulai dengan penyediaan infrastruktur, 

manajemen pengguna, manajemen bandwidth, dan konfigurasi jaringan nirkabel 
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dan telah digunakan oleh civitas akademika. Persamaan antara penelitian yang 

terdahulu dengan penulis yaitu mengimplementasikan jaringan hotspot 

menggunakan Mikrotik. 

6. Penelitian Mustika et al., (2020), dengan judul Rancang Bangun Jaringan 

Hotspot Menggunakan Mikrotik pada SMK Kartikatama 1 Metro. Dalam 

penelitian ini penulis diminta untuk merancang sebuah jaringan dengan Mikrotik 

dan mengkonfigurasi batas kecepatan internet, Mikrotik untuk memaksimalkan 

pengguna internet di SMK Kartikatama 1 Metro, termasuk manfaat dari jaringan 

ini. Tahap pembuatan hotspot hanya dilakukan oleh administrator, mulai dari 

user profile sampai dengan penerapan batas kecepatan jaringan, sehingga 

penggunaan bandwidth hotspot Mikrotik harus merata dan sistem bandwidth 

harus merata. Hotspot internet di masing-masing guru sebagai pengguna 

mendapat alokasi bandwidth 1024 Kbit/s upload dan 1024 Kbit/s download, 

sehingga bisa berinternet bersama karena adanya hotspot untuk menghemat 

kinerja kecepatan bandwidth dari hotspot di ruang staf.  

7. Penelitian Syarifudin et al., (2020), dengan judul Pengembangan Hotspot Server 

Berbasis Mikrotik di Desa Rembun Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. 

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah layanan jaringan hotspot di 

Desa Rembun dapat terlayani dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan hasil 

penguji backbone latency yang memiliki nilai latency yang tidak terlalu tinggi. 

15 ms. Total bandwidth point-to-point adalah 85,22 Mb. Berdasarkan hasil 

pengujian bandwidth, jaringan 4.444. Hotspot ini menawarkan 4.444 

kemungkinan untuk melayani 80 pengguna di setiap titik distribusi. Dengan 

asumsi setiap client menerima 1MB bandwidth yang dijamin, router mikrotik 

dapat mengatur user sehingga bandwidth yang diterima user tidak berlebihan. 

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dengan penulis terletak pada tujuan 

utama , yaitu mengembangkan server hotspot berbasis Mikrotik. 

 

2.3 Kerangka Pikir  

Teknologi informasi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

berbagai bidang termasuk dalam bidang pendidikan. Teknologi telah mendorong 
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terjadinya perubahan tinggi serta tuntutan para pengguna internet yang semakin 

meningkat. 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bua Ponrang saat ini sudah 

memanfaatkan perkembangan sarana komunikasi dan informasi, yang semakin pesat 

dan menjadi peran penting terhadap sekolah tersebut, dalam melakukan beberapa 

pekerjaan yang berhubungan dengan internet serta mendapatkan informasi. Semakin 

berkembangnya sarana komunikasi dan infromasi maka di butuhkan internet dalam 

melakukan komunikasi atau pengiriman data, kecepatan akses merupakan faktor 

yang mendukung dalam koneksi jaringan internet. Ketika jumlah user yang terlalu 

banyak terhubung ke dalam jaringan. 

Untuk memperjelas masalah yang ada berikut adalah kerangka pikir yaitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambr 16 kerangka pikir 

 

 

 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bua Ponrang merupakan 

salah satu sekolah menengah pertama yang berada di Kecamatan 

Ponrang yang telah memiliki akses jaringan internet menggunakan 

wireless. 

Permasalah yang terjadi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Bua Ponrang saat ini adalah kecepatan dalam mengakses internet 

ketika guru dan staf sekolah ingin terhubung ke jaringan, di 

sebabkan jumlah user yang terhubung dalam satu jaringan terlalu 

banyak yang mengakibatkan proses akses yang lambat. 

 

Untuk menangani permasalahan yang ada pada Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Bua Ponrang maka penulis menawarkan analisis 

jaringan hotspot berbasis mikrotik. 

Dengan adanya analisis jaringan hotspot maka di harapkan jaringan 

pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bua Ponrang akan 

menjadi lebih baik lagi dan memiliki akses jaringan hotspot yang 

optimal serta adanya keamanan jaringan untuk setiap user yang 

terhubung dalam jaringan . 


