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Untuk membuat user profiles, pada tampilan user profiles tekan tanda 

tambah kemudian pada kolom name isi sesuai dengan nama hotspot user profile 

yang akan dibuat yaitu (Karyawan dan Tamu) dan pada kolom shared users yaitu 

batas jumlah pengguna yang akan diberikan untuk mengakses internet yaitu 25 

user Karyawan dan 10 user Tamu, setelah itu tekan apply kemudian tekan ok. 

 

Gambar 26. Pembuatan User Profiles Karyawan dan User Tamu 

Setelah selesai maka akan tampil semua user profiles yang telah dibuat. Nama  

user profiles yang telah dibuat yaitu Karyawan dan Tamu. 

 

Gambar 27. Tampilan Hasil User-Profiles 
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c). Pembuatan Users 

Kemudian untuk membuat user karyawan dan tamu, tekan tanda tambah 

yang ada pada tampilan users kemudian isi nama user yang akan digunakan pada 

bagian name. Sebaiknya nama user di sesuaikan dengan nama user profiles yang 

akan dihubungkan yaitu (karyawan) dan (tamu). Kemudian pada bagian password 

isi password yang akan digunakan untuk user. Kemudian pada bagian profile pilih 

(Karyawan) dan begitu juga dengan bagian (Tamu) sesuai nama user yang akan 

dibuat. Setelah itu tekan apply kemudian tekan ok. 

 

Gambar 28. Pembuatan Users 

Setelah melakukan pembuatan hotspot user karyawan dan tamu maka akan 

muncul tampilan Users yang telah dibuat seperti pada gambar berikut: 

 

Gambar 29. Tampilan Hasil Users 

d). Pemblokiran pada Menu Firewall Filter Rules 

Pada tampilan ini akan dibuat proses pemblokiran atau penutupan port yang 

terbuka. 
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Gambar 30. Tampilan Menu Firewall Filter Rules 

Proses pemblokiran port yang terbuka ini menggunakan filter rules pada 

Menu firewall dengan memilih menu ip kemudian tekan firewall. Setelah itu tekan 

tanda tambah pada menu filter rules. Kemudian pada menu general pilih forward 

pada kolom chain setelah itu pilih tcp pada kolom protocol. Pada menu extra pilih 

PSD, lalu dibagian menu action pilih add src to address list dan pada kolom 

address list isi nama bebas yaitu, menutup port. Setelah selesai, tekan apply 

kemudian copy untuk menggandakan proses yang di buat tadi. Pada tampilan yang 

baru hanya pada bagian chain yang di ubah, yaitu dari forward menjadi input 

setelah selesai tekan apply kemudian tekan ok. Proses Pemblokiran pada Menu 

Firewall Filter Rules dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 31. Proses Pemblokiran pada Menu Firewall Filter Rules 1 
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Kemudian kita buat lagi konfigurasi yang sama untuk melakukan drop, 

yaitu tekan tanda tambah pada menu filter rules. Kemudian pada menu general 

pilih forward pada kolom chain setelah itu pilih tcp pada kolom protocol. Pada 

menu advanced masukkan address list yang telah dibuat pada kolom src address 

list yaitu: menutup port, lalu dibagian menu action pilih drop. Setelah selesai, 

tekan apply kemudian copy untuk menggandakan proses telah di buat. Pada 

tampilan yang baru hanya pada bagian chain yang di ubah, yaitu dari forward 

menjadi input setelah selesai tekan apply kemudian tekan ok. 

 

Gambar 32. Proses Pemblokiran pada Menu Firewall Filter Rules 2 

3. Pembuatan User Login MikroTik 

Perangkat mikrotik dapat diakses menggukan aplikasi winbox dan cara akses 

mikrotiknya pun hanya melakukan Scan mac address dan pilih mac address lalu 

memasukkan Username dan Password nya, hal ini sangat membahayakan jika 

pemilik router atau mikrotik tidak merubah username dan password default nya, 

Seorang yang tidak bertanggung jawab seperti hacker atau sejenisnya dapat 

membobol mikrotik, maka dari itu kita terapkan kemanan user login mikrotik ini. 

a). Pembuatan User Login Mikrotik 

Langkah pertama silahkan anda pilih menu system, kemudian user, maka 

akan muncul halaman User List pada halaman User List double tekan pada system 

default user, maka kana muncul halaman user. Tekan tambah masukkan name dan 

password user yang anda inginkan, jika sudah jangan lupa untuk memilih pada 

bagian Group yang dimana group ini penentu hak akses sepenuhnya pada 

mikrotik pilih full, jika sudah tekan apply dan ok. 


