
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan akan teknologi informasi di era modern ini sangat besar serta 

dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, sebab itu juga banyak pihak-pihak 

yang saat ini jadi bergantung pada sistem komputer sehingga sistem komputer 

dituntut untuk berjalan sepanjang waktu pada jaringan internet. Seiring dengan 

semakin tingginya tingkat kebutuhan akses internet dan semakin banyaknya 

pengguna internet yang menginginkan suatu bentuk jaringan yang dapat 

memberikan hasil yang maksimal, baik dari segi efisiensi maupun keamanan 

jaringan tersebut. 

Jaringan nirkabel memiliki lebih banyak kelebihan dibanding dengan 

jaringan kabel. Karna jaringan menggunakan kabel belum memiliki jangkauan 

jaringan yang meluas dan jaringan nirkabel memiliki jangkauan jaringan yang 

lebih meluas misalkan perkantoran, kampus, sekolah, dan warnet. Oleh karena itu 

dibutuhkan alat bantu dalam melakukan pembagian akses jaringan yang lebih 

luas. Wireless adalah teknologi jaringan yang tidak menggunakan perangkat kabel 

sebagai media pengantar data yang umum dijumpai di dalam sebuah jaringan 

komputer masa ini. Teknologi ini sesuai dengan namanya wireless yang artinya 

tanpa kabel, memanfaatkan gelombang radio untuk melakukan interaksi atau 

komunikasi antar unit komputer. Munculnya Internet membuat banyak orang 

khususnya perusahaan untuk menciptakan sebuah jaringan komunikasi yang cepat 

dan efektif sehingga memberikan kemudahan pada para pengguna informasi 

dalam melakukan aktivitasnya dalam proses transmisi data secara online. 

Keamanan jaringan sendiri pada saat ini menjadi isu yang sangat penting 

dan terus berkembang. Beberapa kasus menyangkut keamanan sistem saat ini 

menjadi suatu garapan yang membutuhkan biaya penanganan dan proteksi yang 

sedemikian besar. Sistem-sistem vital seperti sistem pertahanan, sistem perbankan 

dan sistem administrasi pada sebuah organisiasi/instansi setingkat itu, 

membutuhkan tingkat keamanan yang sedemikian tinggi. Hal ini lebih disebabkan 

karena kemajuan bidang jaringan komputer dengan konsep open sistemnya 
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sehingga siapapun, di manapun dan kapanpun, mempunyai kesempatan untuk 

mengakses kawasan-kawasan vital tersebut.  

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo merupakan salah satu elemen 

pemerintahan vital yang ada di kota palopo. Kantor Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Palopo sendiri merupakan satu dari sekian banyak instansi yang telah 

menerapkan sistem jaringan internet dalam kantor tersebut, tentunya dengan 

tujuan memperlancar pekerjaan di dalam kantor tersebut. Keamanan jaringan pada 

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo harus menjadi perhatian penuh, 

melihat instansi tersebut merupakan instasi besar dimana data-data penting ada di 

tiap komputer yang terhubung melalui jaringan, hak akses terhadap data – data 

tersebut harusnya menjadi perhatian utama oleh perangkat aparat pemerintahan 

yang ada di instansi tersebut. 

Koneksi internet melalui jaringan wifi dapat digunakan oleh para staff 

kantor dan tamu-tamu kantor. Jaringan wifi Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Palopo memiliki kapasitas bandwidth berupa 10 Mbps. Namun konfigurasi 

jaringan tersebut masih menggunakan modem dan belum memiliki alat bantu 

untuk keamanan jaringannya, maka dari itu kondisi keamanan jaringan wifi pada 

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo kurang baik, permasalahan- 

permasalahan jaringan yang juga sering dihadapi seperti data yang dikirim 

menjadi lambat atau bahkan tidak sampai ke tujuan karena lambatnya jaringan 

internet, disebabkan oleh bayaknya yang mengakses jaringan, dan selain itu 

sistem keamanannya hanya menggunakan satu password untuk mengakses 

jaringan sehingga sangat mudah untuk diakses oleh orang yang tidak bertanggung 

jawab. Hal yang seperti ini membutuhkan suatu keamanan jaringan dengan 

menggunakan alat atau aplikasi yang dapat membantu dalam keamanan dan akses 

jaringan internet yang bagus untuk para staff kantor agar akses jaringan internet 

dapat digunakan secara optimal pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Palopo. Langkah optimalisasi yang dilakukan penulis bertujuan untuk 

memberikan rasa aman dan optimal untuk para karyawan atau orang-orang terkait 

yang menggunakan atau berhak untuk menggunakan akses jaringan yang ada di 

lokasi penelitian, dengan penerapan sistem optimalisasi keamanan di lokasi 

penelitian, akan menjadikan sistem jaringan di lokasi menjadi lebih baik. 
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Penerapan optimalisasi keamanan ini dilakukan penulis untuk memberikan 

konfigurasi tambahan pada sistem jaringan yang ada di lokasi, untuk itu 

penggunaan mikrotik dipilih penulis sebagai alat atau media untuk memberikan 

optimalisasi keamanan pada jaringan di lokasi penelitian, hal ini juga menjawab 

pertanyaan tentang pemanfaatan mikrotik sebagai media konfigurasi tambahan 

pada jaringan yang ada di lokasi, mengingat pada lokasi penelitian tidak memiliki 

tim IT yang akan memantau penggunaan jaringan, oleh karena itu dengan sistem 

yang diterapkan penulis akan memberikan sistem yang lebih baik, yang tidak 

harus atau tidak perlu dipantau terus menerus oleh pihak yang ada di lokasi 

penelitian, dengan sistem seperti manajemen user manajemen akses, yang telah 

diterapkan, konfigurasi seperti itu tidak perlu untuk dilakukan update atau 

maintenance secara berkala, sehingga tidak memberatkan pihak lokasi penelitian, 

yang tidak memiliki tim IT Support. 

Pemilihan manajemen keamanan dipilih, tidak hanya oleh penulis saja tetapi 

juga dipilih oleh beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis, salah satunya yaitu 

Riadi, I. (2015.) “Optimalisasi Keamanan Jaringan Menggunakan Pemfilteran 

Aplikasi Berbasis Mikrotik”. Karena faktor keamanan adalah faktor paling penting 

untuk sebuah bidang atau instansi yang di dalamnya telah menggunakan sistem 

jaringan internet, yang dapat dikatakan adalah hal krusial untuk sebuah instansi 

sekarang ini. Untuk itu penting untuk sebuah instansi untuk memiliki sistem 

keamanan yang mempuni, yang dalam pengaplikasiannya minimal dapat 

memberikan batas akses ke orang orang atau pengguna yang memang diberikan 

atau memiliki autoritas untuk melakukan akses ke dalam sistem jaringan itu 

sendiri. Juga salah satu alasan penulis mengambil judul optimalisasi tak lepas dari 

harapan penulis untuk memberikan keamanan pada  data yang ada di instansi 

terkait, dimana dapat dilihat pada tahun 2020-2021 ada beberapa kejadian atau 

peristiwa, dimana data internal sebuah kantor atau badan usaha bocor dan 

kemudian di sebarkan di internet, hal ini tidak menutup kemungkinan dapat terjadi 

di lokasi penelitian yang penulis pilih, dimana contoh kebocoran data yang terjadi 

salah satunya adalah bocornya data kependudukan di salah satu daerah di 

indonesia, ini tentu adalah salah satu contoh bagaimana bahayanya orang-orang 

yang tidak memiliki akses ke dalam sistem jaringan, hal seperti ini dapat terjadi di 
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lingkup manapun, besar kecil sebuah badan usaha atau instansi sekalipun, tidak 

menutup kemungkinan dapat mengalami hal serupa seperti yang terjadi di 

beberapa daerah di Indonesia. Untuk itu sistem optimalisasi yang penulis 

terapkan, diharapkan dapat memberikan sedikit tambahan optimalisasi keamanan 

di lokasi penelitian, paling tidak dapat memperkecil kemungkinan akses ke 

jaringan yang dilakukan oleh orang yang tidak punya otoritas. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk 

membuat tugas akhir yang berjudul “Optimalisasi Keamanan Jaringan Wifi 

Menggunakan Mikrotik Pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo”. 

Dengan adanya pengoptimalan keamanan jaringan dapat meningkatkan keamanan 

jaringan wifi pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo sehingga 

jaringan tersebut tidak mudah untuk diretas. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah 

“Bagaimana cara mengoptimalisasi Sistem Keamanan Jaringan Wifi menggunakan 

Mikrotik pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalisasi fungsi Keamanan 

Wifi pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Penulis 

Menjadi wadah pengaplikasian ilmu yang telah didapatkan di bangku 

perkuliahan. 

2. Instansi Terkait 

Memberikan ilmu tambahan untuk instansi terkait, dalam hal ini Kantor 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo, dimana ilmu yang didapatkan oleh pihak-

pihak terkait dalam ruang lingkup sistem jaringan yang diaplikasikan pada Kantor 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. 
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3. Bagi Universitas Cokroaminoto Palopo 

Dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya serta dapat menjadi bahan 

acuan bagi mahasiswa(i) yang apabila nantinya akan melakukan penelitian yang 

merujuk pada judul yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Analisis Teori 

Bab ini diuraikan teori-teori yang mendukung untuk penelitian ini yang 

berisi tentang materi yang berhubungan dengan judul penelitian yang penulis 

ajukan. 

 

1. Jaringan Komputer 

(Putri & Solikin, 2016:4) mengatakan bahwa Jaringan komputer merupakan 

himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous. Dijelaskan bahwa 

jaringan komputer merupakan kumpulan beberapa komputer yang saling 

terhubung dengan lain melalui media perantara seperti media kabel ataupun media 

tanpa kabel (nirkabel). Berdasarkan skala atau area, jaringan komputer dapat 

dibagi menjadi 4 bagian, yaitu: 

a. LAN (Local Area Network) 

Local Area Network adalah jaringan local yang dibuat pada area tertutup. 

Misalkan dalam satu gedung atau dalam satu ruangan. Kadangkala jaringan lokal 

disebut dengan jaringan personal, atau private, LAN biasa digunakan pada sebuah 

jaringan kecil yang menggunakan resource secara bersama, seperti penggunaan 

printer, media penyimpanan bersama, penggunaan media secara bersama-sama. 

b. MAN (Metropolitan Area Network) 

MAN adalah jaringan yang menggunakan metode yang sama dengan LAN 

namun daerah cakupannya lebih luas. Daerah cakupan MAN bisa satu RW, 

beberapa kantor yang berbeda dalam komplek yang sama, satu/atau beberapa 

desa. Dapat dikatakan MAN merupakan pengembangan dari LAN. 

c. WAN (Wide Area Network) 

WAN adalah network yang lebih luas dari MAN. Cakupan WAN meliputi 

satu kawasan, satu negara, satu pulau, bahkan satu dunia. Metode yang digunakan 

WAN hampir sama dengan LAN dan MAN. Umumnya WAN dihubungkan 

dengan jaringan telepon digital. Namun mdeia transmisi lain pun dapat digunakan. 

d. Internet 
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Internet adalah interkoneksi jaringan komputer yang ada di dunia. Sehingga 

cakupannya sudah mencapai satu dunia, bahkan tidak menutup kemungkinan 

mencakup koneksi antar planet. Koneksi antara jaringan komputer dapat 

dilakukan berkat adanya dukungan protokol yang khas yaitu internet protocol 

(IP). 

Menurut Fauzi (2018:11) Jaringan komputer (computer network) adalah 

hubungan dua buah komputer atau lebih yang bertujuan untuk melakukan 

pertukaran data dengan mudah. Di antaranya berbagi pemakaian perangkat lunak 

(software) dan perangkat keras (hardware), bahkan berbagi kekuatan 

pemprosesan data sehingga mempersingkat waktu pengerjaan dan meningkatkan 

efisiensi kerja. 

Adapun menurut Khasanah (2015:31) jaringan komputer adalah sekumpulan 

komputer, printer dan peralatan lainnya yang terhubung. Informasi data bergerak 

melalui kabel-kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat 

saling bertukar dokumen dan data mencetak pada sama menggunakan hardware 

atau software yang terhubung dengan jaringan. Sistem keamanan jaringan 

komputer yang terhubung ke internet harus direncanakan dan dipahami dengan 

baik agar melindungi sumber daya yang berada dalam jaringan tersebut secara 

efektif. 

 

2. Konsep Dasar Keamanan Jaringan 

Menurut Ma’Sum (2017:56) keamanan jaringan adalah data-data yang 

berada pada perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem jaringan di 

lindungi dari tindakan-tindakan yang bersifat jahat atau merusak, modifikasi dan 

hal-hal yang bersifat membocorkan data ke pihak lain, untuk memastikan sistem 

akan berjalan secara konsisten dan handal tanpa adanya ganggunan pada sistem 

tersebut. 

Ma’sum (2017:58) mengatakan bahwa keamanan jaringan adalah proses 

untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan 

komputer. Langkah – langkah pencegahan membantu menghentikan pengguna 

yang tidak sah untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer. 

Keamanan jaringan komputer sendiri bertujuan untuk mengantisipasi resiko pada 

jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik baik langsung 



8 

 

 

ataupun tidak langsung menggangu aktivitas yang sedang berlangsung dalam 

jaringan komputer.  

Secara umum, terdapat 3 hal dalam konsep keamanan jaringan, yaitu: 

a. Resiko atau Tingkat Bahaya (Risk) 

Menyatakan seberapa besar kemungkinan dimana penyusup berhasil 

mengakses komputer dalam satu jaringan. 

b. Ancaman (Thread) 

Menyatakan sebuah ancaman yang datang dari seseorang yang mempunyai 

keinginan untuk memperoleh akses ilegal ke dalam suatu jaringan komputer 

seolah – olah mempunyai otoritas terhadap jaringan tersebut. 

c. Kerapuhan Sistem (Vulnerability) 

Menyatakan seberapa kuat sistem keamanan suatu jaringan komputer yang 

dimiliki seseorang dari luar sistem yang berusaha memperoleh akses ilegal 

terhadap jaringan komputer tersebut. 

Keamanan sendiri menyangkut 3 elemen dasar yaitu: 

1. Keamanan jaringan 

2. Keamanan aplikasi 

3. Keamanan komputer 

Pendapat (Khasanah, 2016) keamanan jaringan komputer sebagai bagian 

dari sebuah sistem informasi adalah sangat penting untuk menjaga validitas dan 

integritas data serta menjadi ketersediaan layanan bagi penggunanya. Sistem harus 

dilindungi dari segala macam serangan dan usaha penyusupan atau pemindaian 

oleh pihak yang tidak berhak dimana usaha tersebut bisa dilakukan dari dalam 

maupun dari luar sistem. 

Adapun menurut (Purwaningrum 2018:21) kategori keamanan jaringan yang 

optimal terkhusus bila ditinjau dari segi firewall pada jaringan tersebut harus 

memenuhi beberapa kebijakan, yaitu: 

a. Menentukan apa saja yang perlu dilayani. Artinya apa saja yang akan dikenai 

kebijakan yang akan dibuat. 

b. Menentukan individu atau kelompok yang akan dikenai policy 

c. Menentukan layanan yang dibutuhkan oleh tiap individu atau kelompok yang 

menggunakan jaringan. 
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d. Berdasarkan setiap layanan yang digunakan individu atau kelompok tersebut 

akan ditentukan bagaimana konfigurasi terbaik. 

e. Menerapkan semua policy atau kebijakan tersebut. 

Menurut Herusutopo (2014:617) beberapa faktor penting juga yang harus 

diperhatikan dalam implementasi jaringan nirkabel antara lain seperti: 

a. Frekuensi 

Frekuensi sangat berpengaruh terhadap optimalisasi jaringan, untuk itu 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi jaringan nirkabel yaitu 

menjaga jarak antar sistem atau membatasi cakupan area suatu sistem serta 

memperkecil daya pancar yang digunakan. 

b. Interfensi 

Beberapa jaringan nirkabel digunakan dalam satu gedung maka interferensi 

merupakan hal penting yang perlu dicegah. Hal ini biasanya terjadi pada gedung 

bertingkat yang terdiri dari beberapa kantor atau perusahaan. 

 

3. Bentuk-Bentuk Serangan pada Jaringan 

Hendriana (2012:134) mengatakan bahwa kegiatan dan hal-hal yang 

membahayakan keamanan jaringan antara lain adalah hal-hal sebagai berikut: 

a. Probe 

Probe atau yang biasa disebut probing adalah suatu usaha untuk mengakses 

sistem atau mendapatkan informasi tentang sistem. Contoh seerhana dari probing 

adalah percobaan login ke suatu akun yang tidak digunakan. Probing dapat 

dianalogikan dengan menguji kenop-kenop pintu untuk mencari pintu yang tidak 

dikunci sehingga dapat masuk dengan mudah 

b. Scan 

Scan adalah probing dalam jumlah besar menggunakan suatu tool. Scan 

biasanya merupakan awal dari serangan langsung terhadap sistem yang oleh 

pelakunya ditemukan mudah diserang 

c. Packet Sniffer 

Packet sniffer adalah sebuah program yang menangkap data dari paket yang 

lewat di jaringan. Data tersebut bisa termasuk username, password, dan informasi 

penting lainnya yang lewat di jaringa dalam bentuk text. Paket yang dapat 
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ditangkap tidak hanya satu paket tetapi bisa berjumlah ratusan bahkan ribuan, 

yang berarti pelaku mendapatkan ribuan username dan password. 

d. Denial Of Service (DOS) 

Denial Of Service adalah sebuah metode serangan yang bertujuan untuk 

menghabiskan sumber daya sebuah peralatan jaringan komputer sehingga layanan 

jaringan komputer menjadi terganggu. Salah satu bentuk serangan ini adalah ping 

flood attack, yang mengandalkan kelemahan dalam sistem threeway handshake. 

 

4. Mikrotik 

Ratnasari (2017:63) mengatakan bahwa Mikrotik merupakan sebuah 

perusahaan yang bergerak dibidang produksi perangkat keras (Hardware) dan 

perangkat lunak (Sofware) yang berhubungan dengan sistem jaringan komputer 

yang berkantor pusat di Latvia, bersebelahan di Rusia. Mikrotik didirikan pada 

tahun 1995 untuk mengembangkan router dan sistem ISP (Internet Service 

Provider) nirkabel. 

Pagalaram (2018:73) mikrotik adalah perangkat jaringan komputer yang 

berupa hardware dan software yang dapat difungskan sebagai router. Dan 

software yang difungsikan sebagai router, sebagai alat filtering, switching 

maupun yang lainnya. Adapun hardware Mikrotik bisa berupa Router PC (yang di 

instal pada PC) maupun berupa Router Board (sudah dibangun langsung dari 

perusahaan Mikrotik). Sedangkan software Mikrotik atau yang dikenal dengan 

nama Router OS ada beberapa versinya. 

 

Gambar 1. Mikrotik RB450G 

(Sumber: Amaruddin, 2018:72) 
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5. Hotspot 

Ratnasari (2017:73) mengatakan bahwa hotspot adalah tempat khusus yang 

disediakan untuk mengakses internet mengunakan peralatan Wi-fi. Umumnya 

layanan hotspot bersifat gratis. Dengan berbekal laptop atau PDA maka koneksi 

internet dapat dilakukan secara cuma-cuma. Biasanya pengguna terlebih dulu 

harus melakukan registrasi kepenyedia layanan hotspot untuk mendapatkan login 

dan password. Kemudian pengguna dapat mencari area hotspot, seperti pusat 

perbelanjaan, kafe, hotel, kampus, sekolahan, bandara udara, dan tempat- tempat 

umum lainnya. 

 

6. Topologi Jaringan 

Hariyadi (2003:30) mengatakan bahwa ada beberapa jenis topologi, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Topologi Bus 

Topologi bus menggunakan sebuah kabel untuk menghubungkan 

keseluruhan jaringan. Setiap node yang ada pada jaringan akan dikoneksikan 

menggunakan sebuah konektor pada kabel tersebut dan setiap sinyal/pesan akan di 

kirimkan melalui kabel tersebut. Kedua ujung kabel di lengkapi terminato runtuk 

mencegah pesan yang dikirimkan di pancarkan berulangkali. Sebuah nodey angin 

melakukan komunikasi dengan node lainnya pada jaringan akan mengirimkan 

pesan secara broadcast melalui kabel yang kemudian akan di terima oleh semua 

node yang ada pada jaringan tersebut. Jika IPaddress dan Mac address dari tujuan 

pengiriman pesan sama dengan node, maka pesan akan di proses oleh node 

tersebut. Tetapi jika tidak cocok, maka node akan mengabaikan dan tidak 

memproses pesan tersebut. 

 
Gambar 2. Toplogi Bus (Sumber: Kurnia, 2017:207) 
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b. Topologi Star 

Pada topologi bintang setiap node terkoneksi kesebuah titik pusat koneksi 

yang biasanya disebut dengan hub (dapat berupa hub, switch atau router). 

Berbeda dengan topologi bus, topologi star memungkinkan setiap node pada 

jaringan untuk memiliki koneksi point to point ke hub pusat. Semua lalu lintas 

yang dikirimkan ke jaringan akan melewati hub tersebut dan sekaligus akan 

menjadi penguat dari pesan agar dapat dikirimkan ke node lain. 

 
Gambar 3. Topologi Star (Sumber: Kurnia, 2017:210) 

 

c. Topologi Ring 

Pada topologi cincin setiap node terhubungkan dengan dua tetangga untuk 

komunikasi dalam bentuk cincin (loop tertutup). Setiap node yang berada pada 

topologi cincin memiliki alamat khusus yang akan digunakan untuk proses 

identifikasi. Pesan dilewatkan melalui setiap node yang terkoneksi pada cincin 

membentuk gerakan searah jarum jam ataupun berlawan arah dengan jarum jam. 

Topologi ring biasanya memanfaatkan skema token yang hanya mengizinkan satu 

node untuk mengirimkan pesan pada satu waktu. 

 
Gambar 4. Topologi Ring (Sumber: Sulaiman, 2016:70) 

 

d. Topologi Mesh 

Topologi acak menggunakan konsep rute yang berbeda dari topologi lainnya 
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Pesan yang dikirimkan pada topologi ini bisa melewati beberapa jalur yang 

mungkin dari sumber sampai tujuan. Topologi ini juga digunakan pada Wide Area 

Network (WAN) yang dikenal sebagai internet. 

 
Gambar 5. Topologi Mesh (Sumber: Sulaiman, 2016:86) 

 

Topologi dibagi menjadi 3 yang paling sering digunakan, yaitu topologi bus, 

yang dimana topologi masing-masing workstation dan server nya dihubungkan 

dengan sebuah kabel menggunakan konektor T dengan kabel pada umumnya 

adalah tipe coaxial. Kemudian topologi star yang dimana topologi yang 

menghubungkan suatu workstation dengan server menggunakan konsentrator, 

kemudian topologi tree adalah topologi yang memiliki sistem rangkaian seperti 

topologi star dan topologi bus dimana setiap jaringan dihubungkan dalam toplogi 

jaringan bus yang berperan sebagai tulang punggung jaringan. 

Menurut Halawa (2016:10) topologi jaringan adalah suatu aturan bagaimana 

menghubungkan komputer satu sama lain secara fisik dan pola hubungan antara 

komponen yang berkomunikasi melalui media peralatan jaringan seperti server, 

workstation, hub, dan kabel. 

 

7. TCP/IP 

Menurut Sari, Dkk (2013:171) TCP/IP adalah sekelompok protokol yang 

mengatur komunikasi data komputer di internet. Komputer yang terhubung ke 

internet berkomunikasi dengan protokol ini. Karena menggunakan bahasa yang 

sama, yaitu TCP/IP, perbedaan jenis komputer dan sistem operasi tidak menjadi 

masalah. TCP/IP merupakan protokol standar pada jaringan internet yang 

menghubungkan banyak komputer yang berbeda jenis mesin maupun sistem 

operasi agar dapat berinteraksi satu sama lain. 
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8. WIFI/WLAN 

Pada dasarnya jaringan wireless Local Area Network sama dengan jaringan 

LAN biasa, hanya saja proses transmisinya tidak memakai kabel tetapi memakai 

gelombang elektromagnetik atau infrared. Tetapi belakangan ini gelombang 

elektromagnetik lebih dominan digunakan. Jaringan wireless menggunakan 

elegtromagnetic airwaves untuk bertukar data ataupun informasi yang 

dibutuhkan. Gelombang radio biasa digunakan sebagai pembawa karena dapat 

dengan mudah mengirimkan daya ke penerima. Data ditransmisikan dengan cara 

ditumpangkan pada gelombang pembawa sehingga bisa diekstrak pada ujung 

penerima. 

 

9. Pembatasan Akses Jaringan 

Menurut (Chaidir & Wirawan, 2018) masalah yang sering muncul dalam 

sebuah perusahaan atau instansi adalah ketika seorang user ingin mengakses 

sebuah alamat web menggunakan internet namun mendapatkan kecepatan akses 

yang sangat lambat, ini adalah salah satu kelemahan dari tidak adanya akses 

kontrol pada sebuah sistem jaringan di sebuah perusahaan, juga tanpa ada 

pembatasan akses dapat memberikan dampak seperti resiko penyerangan, 

ancaman dan kerentanan yang dapat terjadi pada sistem keamanan jaringan, akses 

berlebih yang diberikan secara langsung atau tidak pada pengguna akan 

mengakibatkan penyimpangan di luar kepentingan organisasi (pekerjaan dll). 

Metode pengelompokan atau metode access list adalah pengelompokan 

berdasarkan kategori, sistem ini sangat membantu ketika membutuhkan 

pengontrolan dalam lalu lintas network, pembatasan akses dapat berupa 

pembatasan pada user yang dapat masuk, atau penolakan terhadap paket – paket 

yang masuk ke dalam sebuah sistem jaringan. 

 

10. Winbox 

(Ardianto & Eliza,2016:2) Winbox adalah utility yang digunakan untuk 

konektivitas dan konfigurasi MikroTik menggunakan MAC Address atau protokol 

IP. Dengan winbox kita dapat melakukan konfigurasi MikroTik RouterOS dan 

RouterBoard menggunakan mode GUI dengan cepat dan sederhana. Winbox 

dibuat menggunakan win32 binary tapi dapat dijalankan pada Linux, Mac OSX 
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dengan menggunakan Wine. Semua fungsi winbox didesain dan dibuat semirip 

dan sedekat mungkin dengan fungsi console, sehingga Anda akan menemukan 

istilah-istilah yang sama pada fungsi console. 

 

11. Nmap (Network Mapper) 

Dwi Bayu Rendro, Dkk (2020:111) Nmap (“Network Mapper”) adalah 

sebuah tool open source untuk eksplorasi dan audit kemanan jaringan. Nmap 

menggunakan paket Ip Raw untuk mendeteksi host yang terhubung dengan 

jaringan dilengkapi dengan layanan (nama aplikasi dan versi) yang diberikan, 

sistem operasi (dan versi), apa jenis firewall/filter paket yang digunakan dan 

sejumlah karakteristik lainnnya. 

Output Nmap adalah sebuah daftar target host yang diperiksa dan informasi 

tambahan sesuai dengan opsi yang digunakan. Hal kunci diantara informasi itu 

adalah “table port menarik”. Table tersebut berisi daftar angka port dan protokol, 

nama layanan, dan status. Statusnya adalah terbuka (open), di filter (filtered), 

tertutup (closed), atau tidak di filter (unfiltered). Terbuka berarti bahwa aplikasi 

pada mesin target sedang mendengarkan (listening) untuk koneksi/paket pada port 

tersebut. 

Di filter berarti bahwa sebuah firewall, filter, atau penghalang jaringan 

lainnya memblokir port sehingga Nmap tidak dapat mengetahui apakah ia terbuka 

atau terutup. Tertutup port tidak memiliki aplikasi yang sedang mendengarkan, 

meskipun mereka dapat terbuka kapanpun. Port digolongkan sebagai tidak di 

filter ketika mereka menanggapi probe Nmap, namun Nmap tidak dapat 

menentukan apakah mereka terbuka atau tertutup. Nmap melaporkan kombinasi 

status open filtered dan closed flitered ketika tidak dapat menentukan status 

manakah yang menggambarkan sebuah port. Table port mungkin juga 

menyertakan detil versi software ketika diminta melakukan pemeriksaan versi. 

Ketika sebuah pemeriksaan protokol ip diminta (-sO), Nmap memberikan 

informasi pada protokol ip yang didukung alih-alih port-port yang mendengarkan. 

Fungsi utama dari Nmap adalah sebagai port scanning, menurut definisinya 

port scanning adalah kegiatan probe dalam jumlah yang besar dengan 

menggunakan tool secara otomatis, dalam hal ini adalah Nmap. Sebuah scanner 

sebenarnya adalah scanner untuk port TCP/IP, yaitu sebuah program yang 
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menyerang port TCP/IP dan servis-servisnya (telnet, ftp, http, https dan lain-lain) 

dan mencatat respon dari computer target. Dengan cara seperti ini, user program 

scanner dapat memperoleh informasi yang berharga dari host yang menjadi target. 

 

12. Optimalisasi 

Winardi (2017:363) Mengatakan Optimalisasi adalah ukuran yang me-

nyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai 

terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. 

 

2.2 Hasil Penelitian yang Relavan 

1. Muhammad & Hasan (2016) yang berjudul “Analisis Perancangan Jaringan 

Hotspot Server Berbasis Mikrotik di Gedung Sekolah SMP Negeri 21 

Semarang”. Pada penelitian ini langkah analisis dilakukan pada sistem jaringan 

yang telah ada sebebelumnya pada lokasi penelitian, dimana pada lokasi ini 

terdapat 60 unit komputer desktop, yang dimana jaringan yang digunakan 

disini untuk berbagi informasi, sharing data, sharing printer, dan lain 

sebagainya., permasalahan yang diteliti disini dan kemudian dilakukan 

perancangan sistem jaringan hotspot, adalah tidak adanya sistem manajemen 

bandwidth pada jaringan yang ada di lokasi, sehingga membuat penggunaan 

jaringan, berdasarkan analisis penulis tidak optimal. Perbedaan dari penelitian 

ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah konsep perancangan 

yang dilakukan disini tidak berfokus pada manajemen keamanan pada jaringan, 

namun lebih pada manajemen sistem keamanan seperti user, port, dan lain 

sebagainya. 

2. Purwanto (2015) dengan judul penelitian “Impelementasi Jaringan Hotspot 

dengan Menggunakan Router Mikrotik Sebagai Penunjang Pembelajaran”. 

Pada penelitian ini fokus penelitian terdapat pada penggunaan sebuah sistem 

jaringan berbasis mikrotik untuk peningkatan mutu dan kualitas dalam dunia 

pembelajaran. Dimana fungsi dari router mikrotik itu sendiri digunakan sebagai 

media atau sarana pengamanan sistem jaringan dalam proses berbagi data. 

Perbedaan antara sistem yang ada ini dengan sistem yang akan penulis buat 

adalah pada penelitian ini, sistem yang diterapkan tidak digunakan untuk media 

pembelajaran namun lebih ke sistem pengamanan, penerapan sistem keamanan 
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pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menjadi satu- satunya acuan 

pada penelitian ini. 

3. Riadi (2011) dengan judul “Optimalisasi Keamanan Jaringan Menggunakan 

Pemfilteran Aplikasi Berbasis Mikrotik”, pada penelitian ini fokus utama 

penelitian yang dilakukan adalah bagaimana mengatur lalu lintas data juga 

melakukan beberapa konfigurasi untuk membatasi akses aplikasi yang 

ditentukan oleh administrator, proses ini dilakukan dengan  memanfaatkan 

fitur yang ada di dalam mikrotik, proses yang sama dilakukan oleh penulis, 

dimana fungsi utama dari penggunaan mikrotik adalah menambah konfigurasi 

tambahan untuk sistem jaringan yang ada. 

4. Muzakkir & Ulfa (2019) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja 

Packet Filtering Berbasis Mikrotik Routerboard pada Sistem Keamanan 

Jaringan”, pada penelitian ini ditujukan untuk melakukan sistem pengamanan 

berupa pemblokiran port pada jaringan mikrotik, sehingga tidak dapat 

memberikan akses pada orang yang tidak bertanggung jawab, fungsi ini 

nantinya juga di terapkan ke dalam sistem yang akan dibuat penulis, dengan 

menambahkan beberapa konfigurasi keamanan lain. 
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2.3 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kerangka Pikir 

  

Instansi pemerintahan adalah salah satu instansi yang 

menggunakan jaringan sebagai media informasi, dan berbagi 

data, penggunaa jaringan yang aman tentu sangat dibutuhkan 

pada sistem jaringan yang ada pada sebuah instansi 
 

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Palopo adalah instansi 

pemerintahan yang telah menggunakan jaringan internet dalam 

proses atau membantu proses kinerja karyawan di dalamnya, juga 

sebagai penunjang produktifitas pada instansi terkait 
 

Sistem keamanan pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Palopo menggunakan sistem keamanan berbasis mikrotik untuk 

memberikan proses keamanan yang lebih dari sistem keamanan 

yang telah diberikan dari provider penyedia layanan internet. 

 

Optimalisasi keamanan jaringan berbasis mikrotik pada kantor 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo menjadi acuan pada 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penelitian yang 

memfokuskan untuk menganalisa sistem jaringan yang 

digunakan pada lokasi terkait. Dimana proses yang dilakukan ini 

bertujuan untuk memberikan pengembangan optimalisasi pada 

sistem Keamanan yang berjalan di lokasi penelitian 
 


