
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat dalam waktu yang 

singkat. Perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat dalam berbagai 

bidang. Seiring perkembangan teknologi tersebut manusia dituntut melakukan 

segala sesuatu tidak hanya cepat tetapi juga dengan benar. Tidak hanya 

perusahaan berskala besar, tetapi setiap individu membutuhkan data dan informasi 

baru melalui jaringan komunikasi khususnya internet. Semua itu tidak lepas dari 

bidang komputerisasi jaringan. Pengguna komputer dan sistemnya terutama dalam 

penggunaan koneksi jaringan sudah menjadi kebutuhan yang utama dalam rangka 

meningkatkan kinerja proses pengambilan data dan pertukaran data.  

Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkin dua 

komputer atau lebih untuk berkomunikasi dengan bertukar data yang didesain 

sedemikian rupa sebagaimana tujuan utamanya yaitu untuk dapat berbagai sumber 

daya. Kebutuhan akan jaringan komputer semakin penting, jaringan komputer 

memungkin dapat menggunakan data secara bersamaan, perangkat lunak dan 

peralatan sehingga kelompok kerja dapat berkomunikasi lebih efektif dan efesien. 

rentan terhadap ancaman dan serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.  

Kantor Kecamatan Wara Timur adalah salah satu instansi pemerintahan yang 

telah memanfaatkan jaringan komputer untuk mempermudah segala aktivitasnya 

yang memanfaatkan   media nirkabel (jaringan tanpa kabel) sebagai media 

transmisi, karena akses dan perawatannya lebih mudah. Namun, karena jaringan 

nirkabel beroperasi dengan memanfaatkan gelombang radio maka  seringkali 

terjadi permasalahan pada jaringan tersebut dalam melakukan pertukaran data 

seperti data yang dikirim lambat, dikarenakan banyaknya pengguna yang 

mengakses secara bebas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga pada 

Kantor Kecamatan Wara Timur harus lebih meningkatkan aspek keamanan 

jaringan. 

Sistem keamanan jaringan pada Kantor Kecamatan Wara Timur 

menggunakan proteksi satu password untuk semua pengguna jaringan wireless 

dan tidak ada batasan jumlah user dalam menggunakan jaringan wireless hal 

itulah yang menyebabkan akses jaringan internet yang lambat dan pengguna 
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jaringan wireless dengan mudah mengakses situs-situs negative dan bermain 

game online pada saat jam kerja sehingga mengakibatkan koneksi internet tidak 

stabil dan optimal.  

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis terdorong untuk mengambil 

tugas akhir yang berjudul “Optimalisasi Keamanan Jaringan Wireless berbasis 

mikrotik router pada Kantor Kecamatan Wara Timur Kota Palopo”. Dengan 

adanya kemanan jaringan komputer pada Kantor Kecamatan Wara Timur 

sehingga jaringan tersebut dapat berfungsi secara optimal. 

1.2 Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan  

dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana cara mengoptimalisasi keamanan jaringan 

wireless berbasis mikrotik router pada Kantor Kecamatan Wara Timur Kota 

Palopo?”               

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengoptimalkan keamanan jaringan wireless berbasis mikrotik router pada 

Kantor Kecamatan Wara Timur. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Penulis 

Manfaat dari penelitian ini bagi penulis adalalah menjadi wadah agar penulis 

dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di dapatkan selama menempuh jenjang 

pendidikan di bangku kuliah. 

2. Manfaat bagi instansi  

Optimalisasi keamanan jaringan wireless berbasis mikrotik router 

memberikan banyak manfaat terutama dalam mengetahui permasalahan dan 

memberikan solusi keamanan jaringan pada jaringan wireless-nya sehingga 

jaringan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. 
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3. Manfaat bagi Akademik 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan acuan dalam 

penelitian selanjutnya serta memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan teknologi informasi dalam dunia ilmu pengetahuan. 

  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori yaitu penjelasan materi-materi yang akan dikaji dan digunakan 

untuk merancang aplikasi yang akan dibangun atau kajian materi-materi yang 

akan diambil dari buku, internet, dan media cetak lainnya. 

1. Optimalisasi   

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia optimalisasi berasal dari kata opimal 

yang artinya tertinggi, terbaik dan sempurna. Mengoptimalkan berarti menjadikan 

paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optmalisasi adalah usaha 

memaksimalkan atau proses mengoptimalkan sesuatu menjadi paling baik atau 

paling tinggi. 

Menurut Rivai dan Arifin (2019:679), mengatakan bahwa optimalisasi adalah 

langakh atau metode untuk megoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan 

sesuatu menjadi paling baik. 

Manfaat optimalisasi adalah: 

a. Mengidentifikasi tujuan 

b. Mengatasi kendala 

c. Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan. 

d. Pengambilan keputusan yang lebih tepat. 

2. Keamanan Jaringan Komputer 

Menurut Khairunnisa (dalam Marinda, 2018)  Keamanan jaringan adalah 

suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau 

perlindungan pada suatu jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman luar yang 

mampu merusak jaringan. 

Menurut (Syafrizal, 2005), keamanan jaringan adalah mengontrol akses ke 

sumber daya jaringan. Akses jaringan dikontrol agar dapat diakses oleh siapa saja 

yang berhak dan mencegah orang atau subjek yang tidak terdaftar untuk 

mengaksesnya. 

Jadi, keamanan jaringan komputer adalah sistem yang digunakan untuk 

memberikan protoksi dari ancaman luar. 
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3. Pengertian Jaringan Komputer 

Menurut Syahfrizal (dalam Marinda 2018) 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 printer yang 

sama dan bersama-sama menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak yang 

terhubung dengan jaringan. 

Menurut Romadhona (dalam Pruwaningrum, 2021:18) mengatakan bahwa 

jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer-komputer 

yang di design untuk dapat berbagai sumber daya, berkomunikasi, dan dapat 

mengakses informasi dan data melalui kabel sehingga pengguna dapat saling 

bertukar data. 

Menurut Mentang  (2015:35)  mengatakan bahwa Jaringan komputer 

merupakan sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan dengan 

lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga 

dapat saling berbagi informasi, aplikasi dan perangkat keras secara bersama-sama. 

Jadi, jaringan komputer merupakan gabungan antara teknologi komputer dan 

teknologi komunikasi yang saling terhubung.  

4. Jenis-jenis Jaringan Komputer 

Menurut Sari dan Herawan (dalam Dandi, 2021)  skala dan jarak yang dapat 

dijangkau oleh suatu jaringan maka tipe jaringan dapat dibedakan menjadi tiga 

jenis, yaitu:  

a. LAN (Local Area Network)  

LAN (Local Area Network) merupakan jaringan komputer yang masih berada 

dalam sebuah gedung atau ruangan. Dalam membuat jaringan LAN, setidaknya 

penulis harus menyediakan dua buah komputer yang masing-masing memiliki 

kartu jaringan atau LAN card.  
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Gambar 1. Jaringan LAN (Local Area Network) 

Sumber : (Jaya 2015) 

Untuk penggunaan internet, LAN bisa menggunakan telepon sekaligus 

modem, atau media lain yang bisa terkoneksi dengan internet. Beberapa 

keuntungan menggunakan LAN salah satunya adalah pertukaran data yang cepat, 

menghemat biaya dan waktu pengiriman data.  

b. MAN (Metropolitan Area Network) 

MAN adalah jaringan komputer yang merupakan pengembangan dari LAN. 

Jaringan ini memadukan beberapa LAN menjadi satu jaringan, yang mana satu 

LAN dengan lainnya berada pada jarak yang jauh. Jaringan ini biasanya 

digunakan oleh perusahaan, kampus, rumah sakit dan instansi lainya yang 

memiliki jaringan kantor cabang yang cukup banyak di dalam satu kota yang luas, 

sehingga membutuhkan MAN untuk menghubungkan kantor pusat dengan kantor 

cabang. 

 

Gambar 2. Jaringan MAN (Metropolitan Area Network) 

Sumber : (Jaya 2015) 
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c. WAN (Wide Area Network)  

WAN merupakan jaringan komputer yang bentuk jaringannya terdiri dari 

LAN dan MAN. Jaringan ini memenuhi berbagai kebutuhan jaringan, seperti 

jaringan publik, jaringan perbankan, jaringan jual beli online di internet, jaringan 

layanan penjualan, dan jaringan lainnya. WAN ini menggunakan protokol internet 

dalam bentuk Network Service Provider (NSP). Tanpa NSP, jaringan WAN tidak 

dapat bekerja. Dengan NSP yang terkoneksi dengan jaringan WAN maka akan 

terbentuk jaringan internet global. Dengan demikian, internet dapat diakses oleh 

orang yang akan menggunakan jaringan tersebut. 

Jaringan WAN hanya akan mengedepankan kecepatan fasilitas akses 

transmisi sehingga memungkinkan semua komunikasi berjalan dengan lancar 

tanpa gangguan dan efisiensi. Selain itu, WAN berfungsi untuk mengontrol lalu 

lintas data dan mencegah terjadinya penundaan yang berlebihan, sehingga transfer 

data menjadi efisien dan cepat.  

 

Gambar 3. Jaringan WAN (Wide Area Network) 

Sumber : (Jaya 2015) 

5. Topologi Jaringan Komputer 

Syafrizal (2005: 39) Topologi jaringan atau arsitektur jaringan adalah 

gambarang perencanaan hubungan antara komputer dalam Local Area Network 

yang umumnya menggunakan media kabel (sebagai media transmisi), dengan 

konektor, ethernet card, dan perangkat pendukung lainnya. 

Ada beberapa jenis topologi yang terdapat pada hubungan komputer pada 

jaringan local area, seperti: 
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a. Topologi Ring 

Menurut Yuliandoko (2018:11) menjelaksan bahwa dalam topologi ring 

kabel backbone menghubungkan komputer-komputer sepanjang lintasan tunggal 

yang kedua ujungnya digabung sehingga membentuk suatu lingkaran (ring). 

 

Gambar 4. Topologi Ring 

Sumber : Yuliandoko (2018:11) 

b. Topologi Bus 

Menurut Sofana (2011:13) mengatakan bahwa topologi bus adalah 

mengagabungakan beberapa topologi star menjadi satu kesatuan. 

 

Gambar 5. Topologi Bus 

Sumber : Sharon (2014) 

c. Topologi Star 

Agung  (2010: 8), mengatakan bahwa topologi star merupakan  topologi yang 

menghubungkan perangkat yaitu hub atau switch. Perangkat ini berfungsi sebagai 

pengontrolan dari semua computer yang terhubung dalam jaringan. 
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Gambar 6. Topologi Star 

Sumber : Agung (2008) 

d. Topologi Tree/Hierarchical 

 Syafrizal (2005: 43) Tidak semua stasiun mempunyai kedudukan yang sama. 

Stasiun yang kedudukannya lebih tinggi menguasai stasiun di bawahnya, sehingga 

jaringan sangat tergantung pada satsiun yang kedudukannya lebih tinggi 

(hierarchical topology) dan kedudukan stasiun yang sama disebut peer topology.  

 

Gambar 7. Topologi Tree 

Sumber : Naufal (2016) 

e. Topologi Mesh 

 Menurut Hadi (2016:22) mengatakan bahwa Topologi mesh ini tidak 

memiliki aturan dalam koneksi. Topologi ini sering terjadi karena kurangnya 

perencanaan awal pada saat membangun suatu jaringan. Topologi mesh dibangun 

denagn memasang link di station-station.  
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Gambar 8. Topologi Mesh 

Sumber : Naufal (2014) 

6. Perangkat Jaringan Komputer 

a. Router  

Menurut Kurniawan (dalam Doni 2014:38) mengatakan bahwa router adalah 

perangkat yang dapat digunakan untuk menghubungkan dua jaringan lokal yang 

mempunyai protocol sama pada lapisan jaringan OSI. 

Menurut  Amirudin (2018:73) mengatakan bahwa router adalah perangkat 

jaringan komputer yang dapat berfungsi untuk meneruskan paket data dari satu 

network ke network lain yang berbeda dalam sebuah jaringan. 

 
Gambar 9. Router 

Sumber : Amiruddin (2018) 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa router  

adalah sebuah alat yang dapat meneruskan data ke alamat-alamat tujuan yang 

berbeda pada jaringan yang berbeda. 
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b. Modem 

Menurut Maryono (2008:38) mengatakan bahwa Modem (modulator-

dekulator) merupakan piranti untuk koneksi internet dial-up. Modem yang 

terhubung dengan komputer akan disambung dengan jaringan telepon untuk 

memperoleh akses internet. 

Menurut Suprihadi (2021:15) mengatakan bahwa modulatur dekutlaor atau 

yang sering disingkat dengan modul merupakan perangkat jaringan yang memiliki 

fungsi megubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. 

Berdasarkan kesimpulan dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa  modem merupakan sebuah perangkat keras yang dapat mengubah sinyal. 

 

 

Gambar 10. Modem  

Sumber : Naufal (2014) 

c. Switch  

Menurut Irawati, Yovita dan Wibowo (2012:150) mengatakan bahwa switch 

adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk melakukan brigding  

transparan atau menghubungkan beberapa segmentasi jaringan dan meneruskan 

frame  berdasarkan alamt fisik perangkat atau alamat MAC. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa switch adalah 

komponen yang berfungsi sebagai bridge yang meneruskan frame Ethernet 

berdasarkan alamat tujuannya tanpa mengetahui protocol jaringan apa yang 

digunakan. 
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Gambar 11. Switch 

Sumber : Naufal (2014) 

d. Access point 

Menurut Wibowo (2006:23) mengatakan bahwa access point adalah 

perangkat kers komputer yang berfungsi sebagai penerima dan pengirim 

gelombang radio ke jaringan komputer nirkabel. 

Menurut Madcoms (dalam Selpiansia, 2020) mengatakan bahwa access point 

adalah perangkat keras yang mirip dengan switch yang berfungsi sebagai jalur 

akses untuk setiap perangkat di jaringan. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas disimpulkan bahwa access point adalah 

sebuah perangkat komputer yang menghubungkan suatu perangkat jaringan 

komputer yang dapat menghubungkan peranti nirkabel dengan jaringan local. 

 

Gambar 12.  Acces Point 

Sumber : Naufal (2014) 

e. LAN Card 

Menurut Suprihadi (2012:11) mengatakan bahwa LAN Card adalah salah 

satu perangkat yang paling utama untuk membangun jaringan LAN yang 

berfungsi untuk menghubungkan setiap jaringan komputer ke jaringan melalui 

kartu ini. 

Menurut Haryanto (2012:26) mengatakan bahwa LAN Card merupakan 

sebuah alat yang berfungsi untuk menghubungkan kabel dari hub ke komputer dan 

masing-masing komputer agar dapat saling berhubungan harus ada yang namanya 

LAN Card. 
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Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa LAN Card  

merupakan sebuah kartu ynag berfungsi sebagai jembatan dari komputer satu ke 

komputer lainnya. 

 

Gambar 13. LAN Card 

Sumber : Naufal (2014) 

f. Kabel Jaringan 

Menurut Madcoms (2010:10) mengatakan bahwa kabel jaringan adaah 

perangkat yang digunakan sebagai jalur yang menghubungkan antara perangkat 

stu dengan perangkat yang lainnya. Biasanya jenis yang digunakan dalam 

membangun sebuah jaringan tergantung dari skema jaringan yang di gunakan. 

Ada beberap jenis kabel jaringan yaitu kabel UPT, Coaxial dan  fiber optic. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kabel jaringan 

merupakn sebuah perangkat khusus yang digunakan sebagai penghubung dalam 

skema jaringan. 

 

Gambar 14. Kabel Jaringan 

Sumber : Naufal (2014) 

 

 
 



14 

 

 
 

7. Protokol jaringan 

Protokol adalah sistem pengaturan yang memungkinkan terjadinya hubungan 

komunikasi dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. 

Protokol merupakan media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim 

dan penerima. Protocol dapat diterapkan pada perangkat keras maupun perangkat 

lunak. 

Fungsi umum protocol adalah untuk menghubungkan komunikasi antara 

pengirim dan penerima data agar berjalan dengan baik, adapun protocol jaringan 

yaitu sebagai berikut: 

a. TCP/IP 

TCP/IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol , Merupakan standar protocol untuk komunikasi data pada jaringan 

komputer. TCP/IP ini merupakan jenis protocol yang sangat banyak digunakan 

saat ini, dengan menggunakna protocol ini memungkinkan sistem apapun yang 

terhubung kedalamnya bias berkomunikasi dengan sistem lain walaupun berbeda 

teknologi. 

b. UDP 

UDP  merupakan singkatan dari User Datagram Protocol merupakan Salah 

satu protocol yang menjadi lapisan transport TCP/IP sehingga mendukung salah 

satu lapisan transport yang menyediakan layanan pengantaran datagram 

connectionless dengan usaha yang terbaik. 

c. HTTP 

HTTP atau singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, merupakan 

komunikasi antara komputer client dengan web server yang berfungsi untuk 

mengatur bagaimana web server dan browser memproses berbagai macam 

perintah yang masuk 

d. HTTPS 

HTTPS singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure merupakan 

protocol komunikasi dalam jaringan internet. HTTPS versi aman dari HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol), protokol komunikasi yang diturunkan dari WWW 

(World Wide Web). Protokol ini dibuat oleh "Netscape Communications 
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Corporation" untuk digunakan untuk menyediakan otentikasi serta komunikasi 

terenkripsi dan digunakan dalam perdagangan listrik. 

e. FTP 

FTP singkatan dari File Transfer Protocol, merupakan protocol standar yang 

digunakan untuk mentransfer data antara komputer melalui koneksi internet yang 

mengkoeksikan komputer dengan perangkat web server hosting untuk mengakses 

semua data web secara remote. Untuk menggunakan protocol ini harus 

memasukkan username dan password. 

f. RTP  

RTP merupakan singkatan dari Real Time Protocol, merupakan paket untuk 

mengirimkan video dan audio pada jaringan IP  komunikasi dan sistem entertaint 

yang termaksud didalamnya streaming media seperti telephony, aplikasi video 

teleconference  dan web yang memiliki fitur berbasis push-to-talk. 

g. DHCP  

DHCP merupakan singkatan Dynamic Host Configuration Protocol yang 

berfungsi untuk memudahkan penyebaran IP Address ke sebuah jaringan secara 

merata tanpa perlu dilakukan dengan manual atau menyebar IP Address satu per 

satu. 

h. DNS 

DNS (Domain Name Server) merupakan sebuah sistem yang mengubah URL 

Websiteke dalam bentuk IP Adderess. Tanpa DNS, anda harus mengetikkan IP 

Address secara lengkap ketika anda ingin mengunjungi website. 

h. ICMP 

ICMP (Internet Control Protocol Message), protocol ini memberikan pesan 

error jika suatu layanan (service) yang diminta tidak ada atau jika komputer 

ataupun router yang berusaha dicapai tidak dapat dihubungi. 

i.  IMAP 

IMAP (Internet Massage Acces Protocol) adalah komunikasi dua arah 

sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirimkan ke server. 

Dengan menggunakan protocol ini anda dapat mengakses email dari mana saja 

melalui perankat berbeda.  
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j. SSH 

SSH (Sucure Shell) merupakan sebuah protocol administrasi yang 

memungkinkan user untuk mengakses dan memodifikasi berbagai macam 

pengaturan maupun file yang ada dalam server. 

8. Lapisan OSI 

Menurut (Haryanto: 2012) model referensi OSI membagi jaringan ke dalam 7 

lapisan, lapisan-lapisan tersebut yaitu: 

a. Application layer (lapisan aplikasi layar) menyediakan sekumpulan 

penghubung (interface) untuk aplikasi-aplikasi guna mendapatkan akses ke 

layanan-layanan jaringan (network services). 

b. Presentation layer (lapisan persentasi) mengubah data ke dalam sebuah 

bentuk (format) yang umum (generic) untuk pengiriman jaringan (network 

transmission) dan untuk pesan yang masuk (incoming message). Lapisan ini 

mengubah data dari bentuknya ke dalam sebuah bentuk yang dapat 

dimengerti oleh apikasi penerima (receiving application). 

c. Session layer (lapisan sesi) memungkinkan dua pihak untuk menahan 

komunikasi yang sedang berlangsung (ongoing communication) sesi 

pemanggil yang melalui sebuah jaringan dengan kata lain aplikasi pada setiap 

akhir dapat bertukar data. 

d. Transport layer (lapisan transport) mengatur pengiriman data yang melalui 

sebuah jaringan. 

e. Network layer (lapisan jaringan) menangani informasi alamat untuk 

pengiriman, sama halnya dengan menterjemahkan (translate) alamat logic 

jaringan dan nama ke dalam pasangan fisiknya. 

f. Data link layer (lapisan link data) mengirim bingkai-bingkai data khusus 

(special data frames) dari lapisan jaringan (network layer) ke lapisan fisik 

(physical layer). 

g. Physical layer (lapisan fisik) mengubah bit-bit menjadi signal-signal untuk 

pesan-pesan keluar (outgoting massage) dan signal-signal menjadi bit-bit 

untuk pesan yang masuk (incoming massage).   
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9. Wireless  

Menurut Sudarsono (2021:55), mengatakan bahwa wireless atau wireless 

network (jaringan nirkabel) merupakan sekumpulan komputer  yang saling 

terhubung antara satu dengan yang lainnya sehingga terbentuk sebuah jaringan 

komputer dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas 

datanya.  

Menurut Mulyanta (2005:42), menjelaskan bahwa jaringan nirkabel yang 

menggunakan gelombang radio (radio frequency) atau gelombang mikro untuk 

melangsungkan komunikasi antarperangkat jaringan komputer. 

Menurut Primartha (dalam Suryanto 2019:60) mengatakan bahwa wireless 

network merupakan jaringan yang menggunakan media penghantar gelombang 

radio atau cahaya untuk mentransmisikan data frekuensi gelombang radio yang 

digunakan untuk jaringan komputer biasanya berkisar antara 2.4 GHz dan 5.8 

GHz. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa wireless adalah jaringan nirkabel atau jaringan 

tanpa kabel dengan menggunakan frekuensi radio atau infrared sebagai media 

tensmisi. 

10. mikrotik 

Menurut (Supender, 2016) Mikrotik adalah penamaan terhadap sebuah 

produsen router, yang telah berhasil membuat router yang handal. Ada dua jenis 

mikrotik yaitu: perangkat keras, yang dikenal dengan mikrotik Router Board, dan 

perangkat lunak yang dikenal dengan mikrotik RouterOS dengan sistem operasi 

berbasis LINUX yang dapat diinstal pada komputer rumahan. 

Menurut Muliyana (dalam Ardianto, 2018:167)  mengatakan bahwa mikrotik 

merupakan sebuah perusahaan produsen penyedia perangkat jaringan komputer 

yang berkantor di Latvia. mikrotik RouterOS adalah produk utama perusahaan ini. 

Sistem operasi berbasis kernel linux ini dirancang untuk menangani kebutuhan 

pengelolaan jaringan komputer baik jaringan jangka kecil, sedang, maupun 

jaringan dengan skala besar. Produk router ini memiliki banyak fitur salah satunya 

adalah kemampuan sebagai captative hotspot gateway. 

Menurut Hasan (dalam Selpiansia, 2020), mikrotik adalah sistem operasi 

independen berbasis linux, khusus untuk komputer yang berfungsi sebagai router. 
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mikrotik sangat baik untuk keperluan administrasi jaringan komputer seperti 

merancang dan membangun sistem jaringan yang kecil hingga yang kompleks. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa mikrotik adalah 

sistem operasi yang dirancang khusus untuk network router. 

 

 

 

Gambar 15. Mikrotik RB450G 
Sumber : Naufal (2014) 

Jenis-Jenis mikrotik Berdasarkan fungsi dan bentuknya, mikrotik dibedakan 

menjadi 2 jenis yaitu: 

a. Mikrotik router OS yang berbentuk perangkat lunak (software), yang dapat di 

download di www.mikrotik.com dan dapat diinstal pada komputer PC. 

b. Built-in hardware mikrotik yang berbentuk perangkat keras (hardware), yang 

dikemas dalam board router yang didalamnya sudah terinstal mikrotik router 

OS 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa mikrotik 

adalah sistem operasi yang dirancang khusus untuk network router.  

11. Hotspot 

Menurut Kusuma, Widiasari & Wellem (dalam Ardianto 2018:167) 

mengatakan bahwa hotspot adalah suatu koneksi jaringan wireless yang tersedia 

dan siap dipakai, dimana pengguna dengan perangkat WLAN yang 

compatible,dapat terhubung ke intertet atau private internet. Hotspot atau yang 

lebih dikenal sebagai Wi-Fi hotspot tersusun atas perangkat atan komponen 

WLAn, server, dan ISP jika terhubung ke internet. 
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Menurut Sari (2018:2) mengatakan bahwa hotspot  adalah sebuah cara yang 

bisa sharing koneksi internet dari sebuah perangkat mobile ke perangkat lain yang 

membutuhkan koneksi internet. 

Menurtu Sofana (dalam Suryanto, 2019:60) mengatakan bahwa hotspot 

adalah tempat khusus yang disediakan untuk mengakses internet menggunakan 

peralatan Wifi. 

Jadi, beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hotspot adalah 

koneksi jaringan wireless yang dapat sharing koneksi internet ke seuatu perangkat 

yang membutuhkan koneksi internet. 

12.  Firewall 

Menurut Angela (dalam Purnawaningrum 2019:19), mengatakan bahwa 

firewall adalah alat untuk mengimplementasikan kebijakan security (security 

police) serta memastikan tidak ada tambahan pengguna dari luar.  

Menurut Pratama (dalam Suprapto, 2020:70) mengatakan bahwa Firewall 

merupakan gabungan antara perangkat keras dan perangkat lunak yang 

ditunjukkan untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas paket data dalam jaringan 

komputer. 

Menurut Athailah (2013:5) mengatakan bahwa Firewall adalah sebuah sistem 

atau perangkat yang bertugas untuk mengatur lalu lintas jaringan komputer yang 

dianggap aman untuk melewatinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang 

dianggap tidak aman untuk melewatinya. 

Jadi firewall kesimpulan dari beberapa pendapat diatas adalah perangkat 

keras dan perangkat lunak sebagai security police yang ditujukan untuk mengatur 

lalu lintas paket dalam jaringan komputer. 

13. Proxy  

Menurut Candra, Ilham dan Budiansyah (2020:26), proxy biasa dikatakan 

sebagai sebuah server atau alat yang berfungsi untuk meneruska permintaan 

pengguna ke server internet. Proxy berperan sebagai pihak ketiga yang membantu 

pengguna terhubung ke internet. Pengertin proxy server adalah suatu server 

komputer yang menyediakan layanan atau meneruskan permintaan pengguna ke 

server lain di internet. 
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Menurut Athailah proxy (2013:77) menagatakan proxy adalah sebuah server 

yang berupa sistem perangkat keras atau juga perangkat lunak yang tugas 

utamanya adalah melanyani permintaan dari client dan meneruskan permintaan 

tersebut ke server jaringan public internet. 

Menurut Warman dan Hidayat (dalam Noviansyah, 2020:35) mengatakan 

bahwa proxy adalah sebuah server untuk meningkatkan kecepatan akses internet 

dan meminilisir penggunaan bandwith. 

Jadi kesimpulan dari berbagai pendapat di atas proxy adalah sebuah server 

yang meneruskan permintaan pengguna ke server lain di internet.  

14. VPN (Virtual Private Network) 

VPN (Virtual Private Network) adalah fasilitas yang memungkinkan koneksi 

jarak jauh (remote Access) menggunakan jaringan internet. 

VPN adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses situs 

secara pribadi selalui server jariingan lain. Dengan kata lain, VPN 

menghubungkan komputer atau telepon genggam ke perangkat lain di tempat 

yang berbeda sehingga bias mengakses internet menggunakan koneksinya. 

VPN adalah layanan koneksi yang memberikan akses ke website secara aman 

(secure) dan pribadi (private) dengan megubah jalur koneksi melalui server dan 

menyembunyikan pertukanran data yang terjadi. 

Jadi kesimpulan dari penjelasan di atas VPN adalah perangkat komputer yang 

memungkinkan penggunanya tersambung ke layanan internet secara pribadi. 

15. Winbox  

Menurut Ardianto dan Akbar (Selpiansia, 2020) winbox adalah utilitas yang 

digunakan untuk konektivitas dan konfigurasi proxy menggunakan alamat MAC 

atau protokol IP. Dengan winbox kita dapat dengan cepat dan mudah 

mengkonfigurasi  routerOS  Mikrotik menggunakan mode GUI.  

Menurut Susianto (Mulkas, 2020:106), mengatakan bahwa winbox adalah 

sebuah utility yang digunakan untuk melakukan remote ke server mikrotik kita 

dalam mode GUI (graphical user interface). Fungsi utamanya adalah untuk 

melakuka pengaturan mikrotik router, pengaturan bandwith jaringan internet dan 

pengaturan blokir sebuah situs.  
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Menurut Agung (Ardianto 2018:136) mengatakan bahwa winbox adalah 

utility yang digunakan untuk konektivitas dan konfigurasi mikrotik menggunakan 

MAC Address atau protocol Ip.  

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa winbox adalah sebuah 

utilitas kecil yang memungkinkan seorang administrasi mikrotik routerOS dapat 

menggunakan GUI yang cepat dan sederhana dalam melakukan konfigurasi 

Mikrotik routerOS. 

2.2  Hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai perbandingan 

penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu : 

1. Penelitian (Aryadi 2017:85), dengan judul penelitian “Pemanfaatan Mikrotik 

RouterBoard untuk optimalisasi Bandwith dan Keamanan Jaringan di PT. 

Semen Baturaja”, Permasalahan  yang timbul adalah pembagian beban yang 

tidak merata. Untuk mengatasi hal tersebut perlu, dilakukan mekanisme 

Management Bandwith. Penggunaan  bandwith yang berbeda-beda akan 

menimbulkan akses internet terganggu. Akibatnya penggunaan internet 

menjadi tidak optimal. Hal semacam ini seringkali terjadi, salah satunya 

sebagaimana yang terjadi di PT. Semen Baturaja Palembang terjadi 

permasalahan seperti data yang dikirim lambat, rusak bahkan tidak sampai ke 

tujuan dan terdapat dua ISP yang tidak terpakai secara optimal, sehingga 

akses internet tidak maksimal dan stabil. Perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya yaitu dipenelitian yang dijelaskan pada judul diatas 

hanya fokus pada mekanisme menajemen bandwith secara merata sedangkan 

pada penelitian yang akan dilakukan peneliti fokus pada sistem keamanan 

jaringan wireless yang mudah diakses oleh pihak manapun menggunkan fitur 

hotspot  dan  firewall filtering  MAC Address untuk memanalisir terjadinya 

kebobolan atau pencurian data. 

2. Penelitian (Purnama, 2021), dengan judul “Optimalisasi Keamanan Jaringan 

Wireless LAN Menggunakan Firewall Filtering MAC Adress”, pada 

penelitian ini membahas tentang sering terjadinya pencurian dan kebobolan 

hak akses didalam wireless dikarenakan banyaknya tools yang mudah didapat 

didalam jaringan internet. Dengan menggunakan kemanan jaringan wireless 



22 

 

 
 

model WEP/WPA2  yang hanya menerapkan single login untuk melakukan 

akses kini sudah dibobol, pengguna keamanan jaringan wireless model 

hotspot login  yang melakukan verifikasi tehadap user dan password pun 

sudah rentan dengan kebobolan hak aksesnya. Untuk memanalisir hal tersebut 

penulis menerapkan optimalisasi keamanan jaringan wireless menggunakan 

metode firewall rule. Metode ini akan melakukan filtering hak akses 

berdasarkan MAC Address perangkat yang akan terhubung kealam jaringan 

internet. Setiap perangkat yang akan tehubung kedalam jaringan tersebut 

terlebih dahulu akan di daftarkan ke MAC Address terlebih dahulu. Yang 

menjadi perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu 

penulis menggunakan filtering firewall untuk memblokir situs-situs web dan 

game online di layer protocol 7. 

3. Penelitian (Dandi, 2020), dengan judul “Analisis Keamanan Jaringan 

Wireless pada SMP Negeri 1 Walenrang Menggunakan Switch port 

Security”, pada penelitian ini peneliti melakukan analisis sistem keamanan 

jaringan menggunakan switch port security pada laboratorium Sekolah 

Mengengah Pertama SMP Negeri 1 Walenrang. Analisis utama yang 

dilakukan adalah menganalisa sistem keamanan yang ada ditempat penelitian. 

Penggunaan keamanan jaringan pada laboratorium yaitu masih menggunakan 

sistem proteksi satu password untuk semua pengguna jaringan wifi Dengan 

menggunakan sistem keamanan port security maka setiap perangkat user akan 

menginformasikan Mac addressnya dan terdeskripsi oleh port yang 

digunakan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 

yaitu untuk management keamanan password menggunakan metode hotspot 

jadi setiap client akan memiliki password yang berbeda-beda dan untuk fitur 

analisis keamanan jaringan menggunakan firewall filtering. 
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2.3 Kerangka pikir 

Kerangka pikir adalah penejelasan sementara terhadap suatu gejala yang 

menjadi objek permasalah peneliti. Kerangka piker ini disusun dengan 

berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Berikut 

adalah kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kantor Kecamatan Wara Timur di Kota Palopo merupakan salah satu Instansi 

pemerintahan yang menggunakan jaringan wireless sebagai media 

komunikasi untuk melakukan pertukaran data dan mengakses internet. 

Sistem keamanan jaringan pada kantor Kecamatan Wara Timur tidak 

membatasi jumlah pengguna jaringan sehingga menyebabkan akses jaringan 

yang lambat. Serta pengguna jaringan masih sering mengakses situs-situs 

negative secara bebas.  

Berdasarkan masalah diatas dibutuhkan system keamanan jaringan dengan 

membatasi jumlah pengguna jaringan dengan cara membuat satu password 

satu user  dan membatasi sharing wifi serta membatasi akses situs yang 

negative dengan menarapkan sistem kemanan filter rule. 

Dengan menerapkan sistem keamanan jaringan wireless berbasis mikrotik 

router pada jaringan wireless di harapkan dapat mengurangi resiko ancaman 

keamanan jaringan serta dapat mengoptimalkan keamanan jaringan wireless 

pada Kantor kecamatan Wara Timur. 

Gambar 16. Kerangka pikir 


