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ABSTRAK 

Dita.2021. Penerapan Sistem Keamanan Jaringan Menggunakan Mikrotik Router 

pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamasi (dibimbing oleh Rahmat 

Hidayat dan Alim Surya Saramun). 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan sistem keamanan 

jaringan menggunakan Mikrotik Router pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 

1 Lamasi dari pengguna yang tidak bertanggung jawab atau pengguna yang tidak 

sahyang ingin mengakses dari setiap sistem pada jaringan wireless yang dapat 

merusak jaringan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat 

deskripsi cenderung menggunakan analisis yang lebih menampakkan proses 

maknanya yang diperolah dari teknik pengumpulan data melalui observasi dimana 

suatu cara mengambil data melalui pengamatan terhadap situasi pada 

lokasipenelitiandan melakukan wawancara secara langsung tehadap terhadap 

pihak sekolah tentang permasalahan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Lamasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan mikrotik tipe Hap mini Lite 

RB931-2nd serta perangkat lunak yang mendukung yaitu aplikasi winbox untuk 

mengamankan jaringan wireless. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan sistem 

keamanan jaringan menggunakan Mikrotik Router pada Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Lamasi telah berjalan semestinya, dan pengguna yang ingin 

mengakses jaringan terlebih dahulu akan mendapatkan tampilan halaman login 

wireless dengan cara memasukkan username dan password yang telah dibuatnya. 

 

Kata kunci: penerapan, sistem keamanan jaringan, mikrotik router, wireless 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi khususnya dibidang salah satunya yang telah 

berkembang saat ini adalah internet, dimana masyarakat memanfaatkan teknologi 

ini untuk kegiatan seperti mencari informasi, berbagi data dengan teman, 

bertransaksi keungan menggunakan fasilitas e-bankinng, seperti berinteraksi 

sosial menggunakan layanan sosial media dan lain-lain. Dari keseluruhan kegiatan 

dilakukan masyarakat dalam internet tersebut agar bisa saling terhubung satu 

sama lain menggunkan fasilitas jaringan internet. 

Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang saling terhubung 

satu sama lain secara fisik dan juga memiliki kemampuan untuk membaca dan 

menguraikan berbagai protokol komunikasi (IP) serta transmision control 

protokol (TCP). Mengenai bagaimana dua atau lebih komputer dapat saling 

bertukar informasi atau saling berinteraksi antar satu orang dengan orang lain. 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamasi Provinsi Sulawesi Selatan, 

Kabupaten Luwu, Kecamatan Lamasi. Yang memiliki 1 laboratorium dan jumlah 

komputernya 21 PC, memiliki kapasitas bandwith 10 Mbps serta masih 

menggunakan konfigurasi modem dan access point dan masih belum memiliki alat 

bantu untuk keamanan jaringannya, maka dari itu kondisi keamanan wireless 

kurang baik, serta tidak aman sehingga orang dapat bebas mengakses jaringan 

dengan mudah. 

Penerapan sistem keamanan jaringan pada Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 1 Lamasi adalah bertujuan untuk menjaga keamanan jaringan seperti 

data/file baik dalam komputer maupun pada jalur komunikasi dari pemakaian 

yang tidak dikehendaki, dengan menggunakan wireless dapat membantu dalam 

pegelolaan keamanan jaringan serta mempercepat jalurnya komunikasi intruden 

ini menjaga kerahasiaan data agar data tidak mudah disalah gunakan oleh hacker.  

Berdasarkan uraian singkatan diatas, maka penulis mengambil judul 

Penerapan Sistem Keamanan Jaringan Wireless Berbasis Wireless pada Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Lamasi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarka latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah 

“Bagaimana Penerapan Sistem Keamanan Jaringan Menggunakan Mikrotik 

Router pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamasi”? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menerapkan sistem keamanan jaringan 

menggunakan mikrotik router pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian anatara lain adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah dapat mengaplikasikan ilmu yang di 

peroleh selama duduk dibangku kuliah dan sebagai pembekalan dalam 

menghadapi dunia kerja. 

2. Bagi Dunia Akademik 

Dapat memberikan sumbangsi pemikiran pengetahuan ilmu teknologi 

informasi dan dapat dijadikan referensi yang berguna dalam penelitian 

selanjutnya. 

3. Bagi Instansi 

Mengetahui permasalahan dan solusi keamanan jaringan pada jaringan 

wireless-nya sehingga jaringan dapat di akses secara baik dan optimal. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

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

berisi tentang materi yang berhubungan dengan judul penelitian yang penulis 

ajukan. 

 

1. Keamanan Jaringan 

Menurut (Mutaqin & Fauzi, 2016), keamanan jaringan adalah proses untuk 

mencegah dan mengindentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan 

komputer. Langkah-langkah mencegahan membantu menghentikan pengguna 

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

Keamanan jaringan komputer sendiri bertujuan untuk mengantisifasi resiko pada 

jaringan komputer berupa ancaman fisik maupun logic baik langsung maupun 

tidak langsung mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan 

komputer. 

Menurut (Wajong, 2012), keamanan jaringan didefinisikan sebagai 

perlindungan sumber daya terhadap pengungkapan yang tidak sah, modifikasi, 

pemanfaatan, larangan dan penghancuran oleh orang yang tidak berwenang. 

Menurut (Khairunnisa & Sutarti, 2017), keamanan jaringan adalah 

komputer yang terhubung ke jaringan, menimbulkan ancaman keamanan yang 

lebih besar dari pada komputer yang tidak terhubung di mana pun. 

Berdasarkan definisi diatas, keamanan jaringan adalah melindungi data 

serta mencengah serangan pengguna yang tidak sah dalam mengakses jaringan. 

 

2. Pengertian Jaringan Komputer 

Menurut (Wahana Komputer, 2010), jaringan komputer adalah sistem 

yang terdiri dari komputer-komputer, serta piranti-piranti yang saling terhubung 

sebagai satu kesatuan. Dengan di hubungkannya piranti-piranti tersebut, hal hasil 

dapat saling berbagi sumber daya antar satu piranti dengan piranti lainnya. 

Menurut (Nirsal & Syafriadi, 2017), jaringan komputer adalah sekumpulan 

komputer yang didukung oleh perangkat lain, seperti printer, CD-Rom dan 
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pemindai yang terhubung sebagai satu kesatuan. Jaringan dapat dilakukan antar 

komputer dalam satu ruangan, ruangan berbeda, lokasi berbeda, kota berbeda atau 

bahkan benua berbeda. 

Menurut (Istiana, 2008), pengertian jaringan komputer (computer network) 

adalah dua, sepuluh atau bahkan ribuan komputer yang di hubungkan bersaman 

melalui saluran telekomunikasi (kabel atau tanpa kabel ‘wireless’) untuk tujuan 

berkomunikasi dan sharing data. 

Berdasarkan beberapa defenisi diatas, pengertian jaringan komputer adalah 

kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak didalam sebuah sistem 

mempunyai atuaran anggotanya dalam melakukan aktivitas komunikasi dan saling 

bertukar data. 

 

3. Jenis-Jenis Jaringan Komputer 

Suatu jaringan memilikiskop dan luasnya masing-masing, untuk secara 

geografis jaringan komputer dibedakan menjadi beberapa macam sebagai berikut: 

a. WLAN (Wireless LAN) 

Menurut (Agung, 2010), pengertian WLAN adalah jaringan komputer 

yang menggunakan gelombang radio sebagai media trasmisi data. Informasi (data) 

ditrasfer dari satu komputer ke komputer lain tanpa menggunkan kabel sebagai 

media perantara. WLAN sering disebut sebagai jaringa nirkabel atau jaringan 

tanpa kabel. 

Menurut (Wogkar & Dkk, 2015), pengertian WLAN adalah sebuah sistem 

komunikasi data yang fleksibel yang dapat diaplikasikan sebagai ekstensi ataupun 

sebagai alternatif pengganti untuk jaringan LAN kabel. Jaringan Wireless LAN 

menggunakan teknologi frekuensi radio, mengirim dan menerima data melalui 

media udara, dengan meminimalisasi kebutuhan akan sambungankabel, 

Menurut (Marlinda, 2015), pengertian WLAN adalah mewakili local Area 

netword wireless, seperti lab atau perpustakaan, untuk membentuk suatu jaringan 

atau koneksi ke internet. Jaringan sementara dapat dibentuk oleh beberapa 

pemakai membentuhkan access point. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulan bahwa jaringan 

WLAN adalah Wireless Local Area Network yang salah satu jaringan yang 
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menggunakan gelombang radio atau elektronmagnetik sebagai alat media 

komunikasi 

b. LAN (Local Area Network) 

Menurut (Anggraeni & Irviani, 2017), jaringan LAN adalah jaringan 

komputer yang mencakup area dalam satu ruang, satu gedung, atau beberapa 

gedung yang berdekatan. 

Menurut (Istiana, 2008), jaringan LAN adalah sebuah jaringan komputer 

yang terbatas pada wilayah yang relatif kecil seperti dalam sebuah ruang, sebuah 

gedung, kapal, atau pesawat terbang LAN kadang-kadang disebut sebagai jaringan 

satu lokasi (single location network). 

Menurut (Haryanto & Victor, 2012), jaringan LAN adalah singkatan dari 

Local Area Network, LAN teridiri dari berberapa komputer yang terhubung dalam 

suatu jaringan. Pada jaringan ini, setiap komputer dapat mengakses data dari 

komputer lain. 

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulakan bahwa jaringan LAN 

merupakan sebuah jaringan komputer dengan skala kecil (local) seperti gedung 

perkantoran, sekolah atau rumah. 

 

 

 

Gambar 1. Jaringan LAN 

Sumber:(Lia Kuswayantno, 2016) 

 

c. MAN (Metropolitan Area Network) 

Menurut (Anggraeni & Irviani, 2017), jaringan MAN adalah jaringan yang 

mencakup area satu kota atau rentang sekitar 10-45 km. Jaringan ini 

menghubungkan beberapa bank atau kampus yang tersebar di beberapa lokasi. 
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MAN menggunakan transmisi atau mikrogelombang atau gelombang radio dan 

jalur sewa (leaset line). 

Menurut (Istiana, 2008), jaringan MAN adalah sebuah jaringan kompuer 

yang menghubungkan dua atau lebih LAN atau CAN bersama-sama dalam batas 

kira-kira satu wilayah kota atau metropolitan. Untuk membangun jaringan MAN 

biasanya dibutuhkan peralatan tambahan seperti multiple routers dan switches 

serta hubs 

Menurut (Haryanto & Victor, 2012), jaringan MAN adalah jaringan yang 

lebih luas dari pada LAN. Beberapa LAN yang menjadi satu jaringan juga dapat 

disebut MAN. MAN biasanya terdapat didalam satu kampus atau satu wilayah 

yang agak luas (dapat juga satu kota). 

Berdasarkan beberapa defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu 

jaringan komputer dengan kecepatan tinggi dengan menghubungkan beberapa 

lokasi dari jarak luas atau satu kota. 

 

 

Gambar 2. Jaringan MAN 

Sumber: (Lia Kuswayatno, 2016) 

 

d. WAN (Wide Area Network) 

Menurut (Anggraeni & Irviani, 2017), jaringan WAN adalah merupakan 

jaringan yang mencakup antar kota, antar provensi, antar negara, bahkan antar 

benua misalnya jaringan yang menghubugkan ATM, internet. 

Menurut (Haryanto & Victor, 2012), jaringan WAN adalah kumpulan dari 

LAN atau workgroup yang dihubungkan dengan menggunakan alat komunikasi 

modem dan jaringan internet dari kekota pusat dan kantor cabang, ataupun 
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antarkantor cabang. Dengan sistem ini pertukaran data antarkantor dapat 

dilakukan dengan cepat, serta dengan biaya yang relatif murah. 

Menurut (Syafrizal, 2005), jaringan WAN adalah jaringan yang biasanya 

sudah menggunakan jaringan wireless, sarana satelit, ataupun kabel serat optic, 

kerana jangkauannya lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antarkota 

dalam suatu wilayah, tetapi menjangkau area atau wilaya otoritas negara lain. 

Berdasarkan beberapa defenisi diatas, dapat di simpulkan bahwa WAN 

atau wide area network adalah jaringan komputer yang mencakup area yang 

sangat luas seperti antar negara bahkan benua. 

 

Gambar 3. Jaringan WAN 

Sumber: (Imam Marzuki, 2017) 

 

4. Topologi Jaringan Komputer 

Menurut (Istiana, 2008), topologi komputer adalah struktur jaringan 

komputer yang tampak secara fisik dan diterapkan pada jaringan jenis LAN. Ada 

lima topologi jaringan yang digunakan dalam jaringan komputer. 

Menurut (Athailah, 2013), topologi jaringan komputer adalah sebuah 

jaringan komputer yang berbentuk berdasarkan model atau disebut juga dengan 

topologi, jenis topologi yang akan digunakan akan menentukan kemampuan 

jaringan tersebut dimasa yang akan datang. 

Menurut (Maryono, 2008), topologi jaringan komputer merupakan struktur 

jaringan komputer yang tampak secara fisik dan diterapkan pada jaringan jenis 

LAN.   
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Berdasarkan defenisi diatas, dapat di simpulkan bahwa topologi jaringan 

adalah hubungan suatu perangkat komputer yang satu dengan komputer lainnya 

yang saling terhubung membentuk jaringan, sehingga dapat melakukan interaksi. 

a. Topologi Bus 

Menurut (Haryanto & Victor, 2012), topologi bus adalah topologi awal 

yang digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini masing-

masing komputer terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal dan 

pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. 

Menurut (Istiana, 2008), topologi bus adalah dibagun dengan 

menggunakan kabel (coaxial) yang dihubungkan ke kartu ethernet. Topologi ini 

biasanya digunakan untuk jaringan komputer berskala kecil. 

Menurut (Naproni, 2007), topologi bus adalah seluruh komputer dalam 

sebuah jaringan terhubung pada sebuah bus berupa kabel. Cara kerja topologi ini 

adalah dengan mengirim dan menerima informasi di sepanjang bus tersebut yang 

melewati semua terminal 

Berdasarkan beberapa defenisi diatas, dapat di simpulkan bahwa topologi 

bus adalah metode yang menghubungkan dua atau lebih komputer, dengan cara 

menghubungkan kabel utama yang menghubungkan semua peralatan jaringan dan 

jika jaringan kabel utamanya putus maka jaringan tidak akan bekerja. 

 

Gamabar 4. Topologi Bus 

Sumber: (Sembiring &Novendra, 2015) 

 

b. Topologi Ring 

Menurut (Istiana, 2008), topologi ring adalah disebut topologi ring karena 

bentuknya menyerupai cincin (ring). Ujung-ujung dari kabel jaringan disatukan 

kembali sehingga membentuk lingkaran. 
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Menurut (Haryanto & Victor, 2012), topologi ring adalah topologi 

jaringan yang setiap komputer yang terhubung akan membuat lingkaran. Dengan 

artinya setiap komputer yang terhubung kedalam satu jaringan akan saling 

terkoneksi ke dua komputer lainnya sehingga membentuk satu jaringan yang sama 

dengan bentuk cincin. 

Menurut (Athailah, 2013), topologi ring adalah jaringan komputer yang 

berbentuk seperti lingkaran atau dalam bahasa inggris disebut ring, dimana 

komputer dalam topologi jaringan ini terhitung di masing-masing di dua titik dari 

komputer lainnya. 

Berdasarkan defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa topologi masing 

tersambung kedua titik lainnya. 

 

 

Gambar 5. Topologi Ring 

Sumber: (Ginta & Dkk, 2013) 

 

c. Topologi Star 

Menurut (Istiana, 2008), topologi star (bintang) adalah agar setiap titik 

(node) berhubungan dengan sebuah konsentrator atau hub/switch. Bentuknya 

mirip dengan bintang. 

Menurut (Haryanto & Victor, 2012), topologi star adalah topologi bintang 

atau sering disebut dengan star topologi. Dengan topologi ini kita sudah 

menggunakan bantuan alat lain untuk mengkoneksikan jarinngan komputer. 

Menurut (Athailah, 2013), topologi star adalah topologi yang level 

menengah dan semua jaringan komputer di level LAN menggunakan topologi ini 

di kerenakan paling mudah dibuat, dan di kembangkan untuk keperluan peluasan. 
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Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa topologi 

star adalah penghubung antara komputer dengan komputer lain dalam jaringan 

komputer, baik komputer sebagai server maupun komputer sebagai sebuah clien 

dan level LAN menggunakan topologi ini di karenakan paling mudah dibuat. 

 

 

Gamabar 6. Topologi Star 

Sumber: (Ginta & Dkk, 2013) 

 

d. Topologi Mesh 

Menurut (Istiana, 2008), topologi mesh adalah disebut juga topologi jaring 

karena bentuknya yang mirip jaring-jaring (web) dengan setiap node terhubung 

dengan node-node lainnya. Topologi ini jarang diterapkan pada LAN, tetapi pada 

WAN. 

Menurut (Ahtailah, 2013), topologi mesh adalah sebuah jaringan komputer 

dimana sebuah node dalam jaringandapat berkomunikasi secara langsung dengan 

node lainnya. Akibatnya dalam topologi mesh dalam topologi ini setiap perangkat 

jaringan (computer, wireless, Access point) dapat berkomunikasi dengan 

caradirect links. 

Menurut (Syafrizal, 2005), topologi jaringan ini menerapkan hubungan 

antar sentral secara penuh. Jumlah saluran yang harus disediakan untuk 

membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dukurangi 1 (n-1, n= jumlah 

sentral). Tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatka jumlah 

sentral terpasang. Di samping kurang ekonomis juga relatif mahal dalam 

pengoperasiannya. 

Berdasarkan beberapa defenisi diatas, dapat di simpulkan bahwa topologi 

mesh merupakan bentuk hubungan yang ada antara perangkat dimana setiap 
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perangkat yang ada akan saling terhubung lain dengan perangkat lainnya yang ada 

di dalam satu jaringan. 

 

Gambar 7. Topologi Mesh 

Sumber: (Marzuki, 2017) 

 

e. Topologi Tree 

Menurut (Maryono, 2008), topologi tree (pohon) merupakan perpaduan 

antara topologi bus dan topologi star. Topologi tree menghubungkan kelompok-

kelompok komputer dalam topologi star dengan menggunakan kabel utama yang 

bertopologi bus. 

Menurut (Athaliah, 2013), topologi tree adalah penggabungan dari dua 

topologi sebelumnya, topologi ini sekelompok node yang terhubung satu sama 

lainnya dengan menggunakan topologi star, kemudia kelompok node jaringan 

topologi star tersebut terhubung ke kelompok jaringan lain dengan menggunakan 

topologi bus. Topologi model ini biasanya digunakan pada jaringan komputer 

yang sangat luas, salah satunya adalah jaringan internet.   

Menurut (Istiana, 2008), topologi tree (pohon) merupakan perpaduan 

antara topologi bus dan topologi star. Topologi tree menghubungkan kelompok-

kelompok komputer dalam topologi star dengan menggunakan kabel utama yang 

bertopologi bus. 

Berdasrkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa topologi 

tree merupakan gabungan antara topologi bus dengan topologi star, di mana 

jaringan didalamini merupakan topologi star yang di hubungkan dengan topologi 

bus. 
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Gambar 8. Topologi Tree 

Sumber: (www.kajianpustaka.com) 

 

5. Perangkat Jaringan Komputer 

Perangkat jaringan komputer merupakan alat pendukung untuk 

menjalankan tranformasi data sehingga perangkat bersangkutan dapat beroperasi. 

Sebuah komputer yang digunakan biasanya memerlukan beberapa alat sebagai 

pengirim data. Misalnya router, wireless, wireless card, LAN Card dan masih 

banyak yang lainnya. Sebagaimana berfungsi perangkat keras jaringan bahwa 

alat-alat seperti router itu akan bekarja sesuai dengan kegunaan, ia akan 

mengirimkan data ke perangkat lain sehingga jaringan bisa terhubung. 

a. Router 

 Menurut (Haryanto & Victor, 2012), router adalah suatu perangkat yang 

berfungsi untuk menghubungkan dua buah jaringan yang memiliki perbedaaan 

pada lapisan OSI I, II, dan III. Misal LAN dengan networe akan terhubung dengan 

menggunakan UNIX 

 Menurut (Istiana, 2008), router adalah sebuah perangkat jaringan yang 

bertugas menghubungkan antara jaringan yang berbeda arsitekturnya. Sebuah 

router akan menerima paket-paket data disebut menuju sebuah alamat IP tertentu. 

 Menurut (Athailah, 2013), router adalah sebuah alat yang digunakan untuk 

mengatur rute sinyal atau data yang ada di jaringan komputer sehingga dapat 

diarahkan menuju ke rute tertentu yang telah diatur sebelumnya dan menghasilkan 

suatu hubunngan antar jaringan komputer itu sendiri. 

 Berdasarkan beberapa defenisi diatas, dapat di simpulkan bahwa router 

adalah sebuah alat Jaringan Komputeruntuk melewatkan paket IP dari suatu host 

ke host lain yang berbeda. 

 

http://www.kajianpustaka.com/
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Gambar 9. Router 

Sumber: (Athailah, 2013) 

 

b. LAN Card 

 Menurut (Agung, 2010), LAN Card adalah merupakan perangkat yang 

terpasang pada pc yang berfungsi untuk dapat berkomunikasi dengan komputer 

lain melalui jaringan LAN (Local Area Network). 

 Menurut (Haryanto & Victor, 2012), LAN Card merupakan sebuah alat 

yang sangat penting dalam membangun sebuah jaringan, baik dalam skala kecil 

maupun besar. Alat ini dapat berupa kartu (card) atau yang melekat pada 

motherboard (onboard) alat ini berfungsi untuk menghubungkan kabel dari hub 

ke komputer dan masing-masing komputer agar dapat saling terhubung harus ada 

namanya LAN Card. 

 Menurut (Deni & Dkk, 2009), LAN Card adalah merupakan port jaringan 

komunikasi antar komunikasi, yaitu kartu yang digunakan untuk menghubungkan 

sebuah komputer kesuatu jaringan lokal. Dengan teknologi ini, seseorang dapat 

mengakses internet pada komputer lain yang di share. Hal ini memudahkan dan 

membuat pekerjaan lebih efektif karena transfer data dapat dilakukan dengan 

mudah dan tanpa membutuhkan media penyimpanan data eksternal, seperti disket, 

CD, dan USB fleshdisk. 

 Menurut (Andi, 2010), LAN Card adalah kartu jaringan merupakan 

perangkat yang di pasang pada sebuah PC yang berfungsi untuk dapat 

berkomunikasi dengan komputer lain yang berfungsi untuk dapat berkomunikasi 

dengan komputer lain melalui jaringan LAN (local area network). Setiap kartu 

jaringan memiliki MAC address (medium access control) yang bersifat unik, yang 

berarti tidak ada 2 buah kartu jaringan yang memiliki MAC address yang sama. 

 Berdasarkan beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa LAN Car 

adalah sebuah alat yang penting dalam mmbangun sebuah jaringan yang berfungsi 

sebagai menghubungkan kabel dari hub ke komputer dan masing-masing 

komputer agar dapat saling terhubung harus ada namanya LAN Card. 
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Gambar 10. LAN Card 

Sumber: (Andi, 2010) 

 

c. Bridge 

 Menurut (Haryanto & Victor, 2012), bridge adalah suatu perangkat yang 

berfungsi untuk menghubungkan dua buah LAN yang mempunyai perbedaan pada 

lapisan OSI I dan II, misal LAN  dengan ethernet akan terhubung dengan LAN 

yang menggunakan metode token bus. 

 Menurut (Yani & Ahmad, 2008), bridge adalah sebagai penghubung antar 

LAN keunggulannya adalah lebih fleksibel dan lebih cerdas dibanding repeater 

karean bridge mampu menghubungkan jaringan yang menggunakan metode 

trasmisi yang berbeda.Selain ini, bridge juga mampu melakukan filtering frame. 

 Menurut (Ryan, 2018), bridge adalah “intellgent repeater”, bridge 

menguatkan sinyal yang mentrasmisikannya tetapi tidak seperti repeater bridge 

mampu menentukan tujuan. Bridge berfungsi sebagi penghubung antara dua atau 

lebih jaringan yang menggunakan protokol yang sama. Koneksi jaringan yang 

berbeda ke bentuk jaringan logika bridge adalah perangkat yang berfungsi 

menghubungkan komputer atau router ke hub Switch dapat digunakan langsung 

untuk menggantikan hub yang sudah terpasang pada jaringan. 

 Berdasarkan beberapa defenis diatas dapat di simpulkan bridge adalah 

perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan terpisah. 

Bridge bisa menghubungkan tipe jaringan berbeda (seperti ethernet dan fast 

ethernet) atau tipe jaringan yang sama. Bridge memetakan alamat ethernet dari 

setiap node yang ada pada masing-masing segmen jaringan dan memperolehkan 

hanya lalu lintas data yang diperlukan melintasi bridge. 
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Gambar 11. bridge 

Sumber: (Yani & Ahmad, 2008,)  

 

d. Hub 

 Menurut (Haryanto & Victor, 2012), hub adalah kotak persegi panjang 

kecil, biasanya terbuat dari plastik, yang menerima daya dari stop kontak pada 

dinding biasa.Hub menggabungkan beberapa komputer (atau perangkat jaringan 

lainnya) secara bersama-sama untuk membentuk network segmen tunggal. Pada 

sengmen jaringan, semua komputer dapat berkomunikasi secara langsung dengan 

setiap hub. 

 Menurut (Rafiudin, 2003), hub adalah untuk menghubungkan dua 

komputer atau lebih, atau ketika ingin membangun sebuah jaringan sederhana. 

Hub merupakan perangkat yang simpel, praktis, dan efektif untuk layer protokol 

jaringan level dasar. Fungsi hub adalah menghubungkan komputer-komputer atau 

device-device jaringan lainnya (seperti router, switch, bahkan hub lainnya) 

sehingga membentuk satu segmen jaringan. 

 Menurut (Maryono, 2008), hub merupakan perangkat penting untuk 

menghubungkan komponen-komponen dakam jaringan. 

 Berdarkan beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa hub adalah 

perangkat jaringan yang menghubungkan perangkat-perangkat dengan kabel 

ethernet atau serat optik yang berfungsi untuk menerima sinyal dari server atau 

host dan kemudian mentransmisikannya ke clint yang akan membentuk suatu 

jaringan. 

 

 
 

Gambar 12. Hub 

 

Sumber: (Mariyono, 2008) 
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e. Switch 

 Menurut (Syafrizal, 2005), switch adalah sebuah perangkat yang 

menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation, server atau peranngkat 

lain. Dalam topologi bintang, kabel twisted pair datang dari sebuah workstation 

masuk kedalam hub atau switch. 

 Menurut (Agung, 2010), switch merupakan perangkat jaringan yang 

bekerja pada OSI layer 2 (Data Link Layer). Switch berfungsi sebagai hampir 

sama dengan Hub. Switch mengenal MAC address yang digunakan untuk 

memilih data mana yang harus ditrasmisikan. Switch menampung daftar MAC 

address yang dihubungkan dengan port-port yang digunakan untuk menentukan 

kemana harus mengirim paket, sehingga akan mengurangi traffic pada jaringan. 

 Menurut (Komputer, 2010), switch adalah komponen yang mencakup kecil 

dan fungsinnya sama seperti hub, yaitu menghubungkan piranti-piranti untuk 

menjadi satu jaringan besar, secara teknis, switch bekerja dari lapisan dua dari 

model OSI, yaitu lapisan data link. 

 Berdasarkan beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa switch 

adalah perangkat atau device yang berfungsi sebagai pengaturan dan pembagi 

sinyal data dari suatu komputer ke komputer lainnya yang terhubung pada 

perangkat tersebut, fungsi tersebut sama dengan fungsi hub yang menjadi 

perbedaan adalah switch bisa melakukan peraturan berupa proses filter paket data. 

Biasanya masing-masing port pada switch bisa setting sehingga bisa ditentukan 

port mana saja yang bisa saling terhubung. Switch beroperasi pada layer dua (data 

link layer) dari OSI model. 

 

 
 

Gambar 13. Switch 

Sumber: (Wahana Komputer, 2010) 
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f. AP (Access Point) 

 Menurut (Hasan & Dkk, 2016), access point merupakan titik akses 

nirkabel (Wireless Access Point) yang memungkinkan piranti nirkabel terhubung 

ke jaringan dengan wifi, bluetooth atau standar lain. 

 Menurut (Purwanto, 2015), access point adalah sebuah alat untuk 

menghubungkan antara client dengan media pengantar tanpa kabel menggunakan 

sinyal wifi (Wireless Fidelity) wifi adalah sekumpulan standar yang digunakan 

untuk jaringan localnirkabel (Wireless Local Area Networks) WLAN yang 

didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. 

 Menurut (Komputer, 2010), access point adalah sebuah piranti yang 

memungkinkan piranti wireless berkomunikasi untuk berhubungan ke jaringan 

wireless menggunakan WIFI.  

 Bersarkan beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan adalah access point 

untuk menyambungkan alat-alat wireless ke sebuah jaringan berkabel (wired 

netword) menggunakan wifi, point digunakan untuk membuat jaringan WLAN 

(Wireless Local Area Network) atau pun untuk memperbesar cakupan jaringan 

wifi yang sudah ada (menggunakan mode bridge). 

 

 
Gambar 14. Access point 

Sumber: (Purwanto, 2015) 

 

g. Kabel 

 Menurut (Winamo, 2013), kabel jaringan merupakan kabel yang 

menghubungkan antar komponen secara fisik. Kabel ini nantinya akan di 

colokkan ke lubang yang ada di kartu jaringan/NIC di bagian belakang komputer 

atau laptop anda. 

 Menurut (Komputer, 2010), kabel adalah kabel di jaringan digunakan 

untuk menghubungkan satu piranti ke piranti lainnya sehingga komputer bisa 

mengakses printer, scanner, dan lain sebagainnya yang ada di komputer lain.  
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 Menurut (Maryono, 2006), kabel adalah perangkat komputer banyak 

menggunakan kabel. Di antarannya, kabel power listrik, kabel monitor, kabel 

keyboard, kabel mouse, kabel printer, dan kabel speaker. Letak kabel-kabel 

tersebut perlu diatur agar tidak terkesan semrawut. 

 Berdasarkan beberapa defenisi diatas dapat simpulkan bahwa kabel dalam 

bahasa inggris disebut cable merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 

mentrsmisikan sinyal dari satu tempat lain. Kabel berfungsi untuk membawah 

paket data dari server menuju client, tentunya dalam suatu jaringan yang bukan 

merupakan jaringan wireless. 

 

 
 

Gambar 15. Kabel Jaringan 

Sumber: (Maryono, 2006) 

 

h. Modem 

Menurut (Victor & Edy, 2012), modem adalah singkatan dari modulator 

demodulator. Suatu alat yang mengubah data dari kode digital kedalam sistem 

kode analog dan sebaliknya. 

Menurut (Muslih dan Eka, 2013), modem berasal dari singkatan modulator 

demulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi 

kedalam sinyal pembawah (carrier) dan siap untuk dikirimkan, sedangkan 

demulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi (yang berisi data atau 

pesan) dari sinyal pembawah yang di terima sehingga informasi tersebut dapat 

diterima dengan baik. Modem menggabungkan kedua-keduannya, artinya modem 

adalah alat komunikasi dua arah. 

 Menurut (Wati, 2016), modem adalah singkatan bagi modulator- 

demulator ini adalah proses dimana sinyal berbentuk digital yang dihasilkan oleh 

komputer dialihkan kepada sinyal berbentuk gelombang dan sebaliknya yaitu 

berkemampuan untuk mengalihkan sinyal gelombang kepada sinyal digital. 
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Berdasarkan beberapa defenisi diatas dapat di simpulkan bahwa model 

adalah suatu alat dari kode digital dari sistem kode analog dan sebalinya. 

 
Gambar 16. Modem 

Sumber: (Lidya Wati, 2016) 

 

6. Wireless 

Menurut (Hasan & Dkk, 2016), wireless adalah teknologi yang 

menghubungkan dua piranti untuk bertukar data. Tanpa media kabel. Adapun 

wireless fidelity (wifi), yaitu perangkat standar yang digunakan untuk komunikasi 

jaringan lokal tanpa kabel (Wireless Lokal Area Network /WLAN) yang di dasari 

pada spesifikasi IEEE 802.11. 

Menurut (Assidik, 2015), wireless adalah jaringan dengan media berupa 

gelombang elektromagneti. Dalam jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk 

menghubunkan antar komputer karena menggunakan elektrimagnetik yang akan 

mengirimkan sinyal informasi antar komputer dalam jaringan. 

Menurut (Supriyanto, 2006), komunikasi wireless dalam lingkup area 

terbatas, biasanya antara 10 sampai dengan 100 meter dari base station ke access 

point (AP). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa wireless adalah jaringan nirkabel atau tanpa 

kabel dengan menggunakan frekuensi radio dan infrared sebagai media transmisi 

data. 

 

7. Mikrotik  

Menurut (Hasan & Dkk, 2016), mikrotik adalah sistem operasi independen 

berbasis linux, khusus untuk komputer yang berfungsi sebagai router. Mikrotik 

sangat baik untuk keperluan administrasi jaringan komputer seperti merancang 

sebuah sistem jaringan berskala kecil hingga yang kompleks. 

Menurut (Athailah, 2013), mikrotik adalah sebuah merek dari sebuah 

perangkat jaringa, pada awalnya mikrotik hanyalah sebuah perangkat lunak atau 

software yang diistall dalam komputer yang digunakan untuk mengontrol 
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jaringan, tetapi dalam perkembagannya saat ini telah menjadi sebuah device atau 

perangkat jarinngan yang andal dan harga terjagkau serta banyak digunakan pada 

level perusahaan yang menyedia jasa internet (ISP). 

Menurut (Purwanto, 2015), mikrotik adalah merupakan sistem operasi 

linux base yang diperuntukkan sebagai network router. Didesain untuk 

memberikan kemudahan bagi penggunanya. Administrasinya bisa dilakukan 

melalui windows application (winbox). Selain itu istalasi dapat dilakukan pada 

standard komputer PC (Personal Computer). 

 Berdasarkan beberapa defenisi diatas dapat di simpulkan bahwa mikrotik 

adalah peralatan jaringan komputer sistem opersasi berbasis kernel linux 

dirancang untuk menagani kebutuhan pengelolaan jaringan komputer baik 

jaringan jangka kecil, sedang, maupun jaringan skala besar. 

 
Gamabar 17. Mikrotik 

Sumber: (Hasan, 2016) 

 

8. winbox 

Menurut (Pamungkas, 2016), winbox adalah sebuah software atau utility 

yang digunakan untuk meremote sebuah server mikrotik kedalam mode GUI 

(Graphical User Interface) memiliki operating system windows. 

Menurut ( Fitriastuti & Utomo, 2014), winbox adalah sebuah utility yang 

digunakan untuk melakukan remote ke server mikrotik dalam mode GUI. Jika 

untuk konfigurasi mikrotik dalam text mode melalui PC itu sendiri, maka untuk 

mode GUI yang menggunakan winbox ini dapat melakukan konfigurasi mikrotk 

melalui komputer client. 

Menurut (Susianto, 2016), winbox adalah sebuah utility yang digunakan 

untuk melakukan remote ke server mikrotik kita dalam mode GUI. Jika kita 

mengkonfigurasi mikrotik dalam text mode melalui PC itu sendiri, maka untuk 

mode GUI yang menggunakan winbox ini kita akan mengkonfigurasi mikrotik 

melalui komputer client. Mengkonfigurasi mikrotik melalui winbox ini lebih 



21 
 

 
 

banyak digunakan karena selain penggunaannya yang mudah kita juga tidak harus 

menghapal perintah-perintah console.   

Berdasarkan beberapa defenisi diatas dapat simpulkan bahwa winbox 

merupakan sebuah software yang digunakan masuk kedalam sistem mikrotik dan 

untuk melakukan konfigurasi. 

 

9. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamasi 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Lamasi merupakan sekolah 

negeri yang berlokasikan di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu Provinsi 

Sulawesi Selatan dan memiliki peserta didik 810 siswa -siswi serta staff dan 

pengajar/guru sebanyak 26. Dan memiliki 1 Laboratorium yang bertujuan 

mendukung proses pembelajaran di sekolah. Dalam mengakses jaringan, sekolah 

menyediakan 21 Unit Personal computer (PC) yang berada dalam laboraterium 

komputer, 1 unit switch dan 3 unit laptop/notebook yang digunakan oleh guru, dan 

satu unit untuk tata usaha. Koneksi internet melalui wireless ini dapat digunakan 

oleh kepala sekolah, guru dan siswa. Jaringan SMP Negeri 1 Lamasi memiliki 

kapasitas bandwith berupa 10 Mbps. Namun konfigurasi jaringan tersebut masih 

menggunakan modem dan access poit dan belum memiliki alat bantu untuk 

keamanan jaringannya. 

 

2.2 Hasil Penelitian yang di Relevan 

Penelitian terdahulu yang menjadi bahan rujukan atau referensi yaitu adalah: 

1. Penelitian Suryayusra & Dkk (2017), “Penerapan Sistem Keamanan Jaringan 

SMK Negeri 1 Indralaya Utara dengan Mikrotik”. Penerapan internet sebagai 

bagain dari semua aktivitas dan media pembelajaran yang ada dalam 

boraterium, sistem keamanan jaringan yang ada, dalam memanajemen jaringan 

LAN dan WLAN telah menerapkan aplikasi keamanan jaringan pada perangkat 

acces point yang digunakan, permasalahan pada jaringan yaitu kinerja jaringan 

menjadi lambat dan terkadang tidak terkoneksi dengan meningkatkan kinerja 

jaringan dengan menggunakan wireless. 

2. Penelitian Selpiansia (2020), “Pembuatan dan implementasi jaringan wireless 

berbasis wireless pada sekolah menengah kejuruan kristen seriti”. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan wireless Hap Lite RB941-2nd dan aplikasi 
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winbox untuk mengamankan jaringan wirelessSekolah Menengah Kejuruan 

Kristen Seriti. Serta pembuatan sistem keamanan jaringan wireless 

menggunakan wireless. 

3. Penelitian Eti Rohani (2013), “Analisis keamanan Jaringan SMK 1 

Muhammadiyah Sukoharjo”. Perkembangan teknologi yang terus berkembang 

pesat membuktikan peranan komputer penting di berbagai bidang yang saling 

terintegrasi aspek kehidupan, penelitian ini. Memetaan jaringan, denial of 

service, MITM, penetration key, injection proxy. Daripercobaan diatas 

melakukan analisis keamanan jaringan yang dilakukan dengan menguji tingkat 

keamanan dengan cara flooding yang dikirim pada IP yang akan diserang. 

Terdapat celah keamanan pada sistem wereless yang masih rawan terdapat 

ancaman dari dalam maupun laur tanpa menggunakan enkripsi sama sekali. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri 1 Lamasi Kabupaten luwu yang 

menggunakan jaringan wireless. Jaringan tersebut dapat di akses oleh kepala 

sekolah, guru, dan siswa. Sistem keamanan jaringan belum diterapkan memiliki 

kinerja jaringan yang baik, hal ini dapat di lihat dari kendala-kendala yang sering 

di keluhkan yaitu kecepatan akses agak lambat dan keamanan jaringan kurang 

terjamin sehingga dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak hak untuk 

mengakses jaringan tersebut. Akhinya, dibutuhkan suatu sistem keamanan 

jaringan yang baik dan dapat mengatur keamanan jaringan wireless sehingga 

peneliti melakukan penganalisisan terhadap keamanan wireless dengan 

menggunakan wireless sehinnga jaringan tersebut dapat berjalan dengan baik dan 

aman dari orang-orang yang tidak berhak mengakses jaringan tersebut 

Kerangka Pikir dalam Penelitian ini adalah: 
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 Gambar 18. Karangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMP Negeri 1 Lamasi yang merupakan salah satu sekolah yang 

menggunakan jaringan wireless, dan masih menggunakan topologi tree 

Sistem jaringannya memiliki kinerja yang baik, kecepatan mengakses 

agak lambat dan keamanan jaringannya kurang mendukung sehingga 

dapat saja digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 

Memerlukan sistem kenerja jaringan yang baik yang dapat mengatur 

keamanan jaringan dan kecepatan mengakses jaringan. 

Dengan melakukan penerapan sistem keamanan jaringan menggunakan 

wireless diharapkan dapat memberikan tingkat keamanan jaringan dan 

dapat mengakses jaringan baik dan cepat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif dipilih karena penelitian kualitatif adalah 

sebuah penelitian riset yang bersifat deskripsi cenderung menggunakan analisis 

dan lebih menampakkan proses maknanya penelitian kualitatif merupakan sebuah 

penelitian yang berpola pada investigasi dimana data-data dan pernyataan 

diperoleh dari hasil interaksi langsung antara peneliti, objek yang akan diteliti dan 

orang-orang yang ada di tempat penelitian 

3.2 Tempat Dan Waktu penelitian 

 Tempat penelitian adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamasi 

kabupaten luwu, merupakan salah satu sekolah yang beralamatkan di Kecamatan 

Lamasi Timur Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan. Adapun waktu 

penelitian kurang lebih 3 bulan dimulai pada bulan Juni 2021 sampai dengan 

Agustus 2021. 

 

3.3 Batas Penelitian 

Adapun batas penelitian dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Lamasi. 

2. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada keamanan jaringan wireless. 

3. Proses konfigurasi keamanan jaringan menggunakan mikrotik router. 

4. Aplikasi yang digunakan dalam mengkonfigurasi mikrotik adalah winbox. 

5. Pembuatan keamanan menggunakan mikrotik, penulis membatasi pembuatan 

keamanan yaitu: 

a. Pembuatan login hotspot menggunakan mikrotik router. 

b. Pembuatan user login hotspot menggunakan mikrotik router. 
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3.4 Tahapan Penelitian 

Gambaran Skema tahapan penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 19. Skema Tahap Penelitian 

 

1. Pengumpulan Data 

Dalam melakukan pengumpulan data, ada beberapa carayang dilakukan 

yaitu: 

a. Observasi 

 Observasi yang dilakukan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Lamasi di mana sekolah tersebut akan menjadi tempat memperoleh gambaran 

mengenai sistem jaringan wireless. 

b. Wawancara 

 Wawancara ini di lakukan dengan proses dialog dan bertanya jawab secara 

langsung dengan pihak kepala untuk mengumpulkan informasi terkait dengan 

kondisi sistem keamanan jaringan di sekolah menengah pertama negeri 1 lamasi. 

pada tahapan ini, wawancara di lakukan berdialog dengan operator lab komputer 

untuk mendapatkan data dan penelitian yang akan dilakukan. 

c. Studi Pustaka 

 Tahapan selajutnya yaitu studi keputusan atau strudy literatur, 

pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari referensi yang relevan 

menyangkut dengan penelitian yang akan dilakukan. Referensi-referensi tersebut 

Pengumpulan Data 

Analisis Data 

Observasi Wawancara 

Penarikan Kesimpulan 

Studi Pustaka 
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diporoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian terdahulu, karangan-karangan 

ilmiah, skripsi, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, jurnal online dan sumber-

sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Salah satu yang dilakukan 

oleh peneliti dalam studi pustaka yaitu dengan memanfaatkan google Scholar dan 

google book. 

 

2. Analisis Data 

 Proses analisis data adalah analisis dilakukan untuk mengamati bentuk 

rancangan jaringan yang akan dilakukan dalam penelitian ini untuk menjadikan 

jaringan yang lebih baik. 

a. Sistem Yang Berjalan 

 

 

Gambar 20. Sistem yang berjalan pada SMP Negeri 1 Lamasi. 

 

 Penerapan sistem yang berjalan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

lamasi telah menerapkan jaringan komputer untuk mengakses internet. Jenis 

jaringan yang diterapkan yaitu wireless LAN denngan menggunakan mode 

infrastruktur dengan perangkat jaringan seperti modem, dan akses point untuk 

dapat terkoneksi pada jaringan internet sehingga dapat memudahkan dalam proses 

belajar, dengan mudah mendapatkan informasi serta membantu para pelajar 

kepala sekolah, dan pengajar dalam mengakses jaringan. Internet pada Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 lamasi menggunakan 21 PC serta topologi 

jaringannya masih menggunakan topologi tree pada laboraterium menggunakan 

perangkat switch yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan koneksi 
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jaringan LAN dan menggunakan kabel jaringan sehingga komputer dapat saling 

terkoneksi. Jaringan wireless menggunakan perangkat lain seperti laptop PC dapat 

saling terhubung pada jaringan internet sehingga memudahkan dalam mengakses 

data dan informasi. Dalam penerapan tersebut dan masih belum menerapkan 

keamanan jaringan sehingga jaringan dengan mudah orang lain masuk atau orang-

orang yang tidak bertanggung jawab. Karena masih sebatas satu proteksi 

password 

b. Sistem Yang di Usulkan 

 Sistem yang diusulkan peneliti pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Lamasi berdasarkan penerapan yang sudah berjalan, yaitu mengajukan solusi 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan masalah yang ada pada keamanan 

jaringan dengan menggunakan mikrotik seperti pengontrolan pembuatan login 

wireless dan user login kepada setiap pengguna yang mengakses jaringan 

sehingga jaringan dapat berjalan dengan lancar dan optimal. 

 

Gambar 21. Sistem yang di Usulkan 

 

c. Kebutuhan fungsional  

Kebutuhan fungsional sistem yang terdiri dari atas beberapa fungsi utama    

yang saling terhubung dan serta mendukung sistem satu sama lain sebagai berikut: 

1) Server sebagai halaman login untuk bisa masukkan username serta password. 

2) Setiap pengguna menggunakan satu password untuk dapat mengakses jaringan 

internet. 

3) Kegunaan server dapat membantu dalam membatasi pengguna dalam 

mengakses internet.  
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d. Kebutuhan Non fungsional 

 Adapun Non fungsional dalam penerapan jaringan wireless pada Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Lamasi. 

1) Perangkat Keras 

a. Komputer/laptop 

Komputer atau laptop yang digunakan dalam konfigurasi yaitu spesifikasi 

AMD A4, RAM 4. 

b. Modem 

 Modem yang digunakan dalam komunikasi jaringan. 

c. Kabel UTP Straight dan RJ-45. 

 Kabel UTP straight dan RJ45 ini digunakan untuk menghubungkan perangkat 

modem ke router mikrotik kemudian digunakan untuk menghubungkan router 

mikrotik ke switch dan menghubungkan switch ke personal computer. 

d. Wireless di gunakan untuk pengkonfigurasian jaringan. 

e. Access point membagi akses jaringan ke pengguna. 

f. Switch sebagai menghubungkan setiap komputer. 

2). Perangkat Lunak 

a. Google chromeWinbox. 

b. Sistem operasi windows 10.  

 

3. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah keamanan jaringan 

menggunakan jaringan wireless pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Lamasi ada dua macam diantaranya adalah sebagai berikut: Membuat halaman 

login serta user login dengan penerapan keamanan jaringan tersebut sehingga 

pihak lain tidak bisa lagi mengakses internet dengan bebas pada Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Lamasi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

4.1 Hasil dan Pembahasan Penelitian 

1. Hasil Observasi dan Wawancara 

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan waktu dan lokasi yang telah 

dikakukan sebelumnya. Sebelum melakukan kegiatan penelitian terlebih dahulu 

penulis meninjauh lokasi atau tempat penelitian untuk bertemu dengan pihak 

sekolah untuk memintah izin dalam melakukan penelitian dan melihat secara 

langsung sistem keamanan jaringan yang berada pada Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 1 Lamasi seperti melihat secara langsung lokasi atau objek penelitian yang 

berada di laboratorium jaringan komputer pada Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 1 Lamasi kemudian melakukan wawancara pada pihak ketua laboratorium   

dengan berbagai pertanyaan yang di pertanyakan penulis kepada pihak ketua 

Laboratorium yang mencakup dengan sistem keamanan jaringan wireless yang 

berada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamasi. Kemudian proses 

wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai sistem 

berjalannya keamanan jaringan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Lamasi. Sudah menerapkan jaringan komputer untuk pengaksesan pada jaringan 

internet. Jenis jaringan yang telah berjalan pada Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 1 Lamasi yaitu jaringan wireless dengan menggunakan perangkat jaringan 

seperti modem, access point, dan switch. Sedangkan yang penulis terapkan dengan 

tambahan perangkat jaringan seperti wireless sehingga memudahkan sharing data 

maupun memudahkan siswa-siswi serta staff dan guru-guru dalam mengakses 

jaringan dalam proses belajar mengajar. 

Pada ruangan laboratorium menghubungkan semua komputer serta 

menerapkan sistem jaringan LAN sehingga personal computer (PC) yang berada 

dalam laboratorium saling terkoneksi dengan menggunakan kabel, sehingga 

perangkat jaringan seperti access point yang fungsinya untuk membagi jaringan 

wireless kepada client untuk dapat digunakan secara bersamaan. Maka perangkat 

lain seperti laptop dan PC dapat terhubung langsung pada jaringan internet 

sehingga memudahkan dalam mengakses data dan informasi. Namun dalam 

penerapan jaringan tersebut belum menerapkan sistem keamanan jaringan, belum 
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ada batasannya pengguna dalam mengakses jaringan dan sangat mudah digunakan 

oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dari hasil observasi dan 

wawancara maka diperlukan keamanan jaringan berupa pembuatan wireless login 

seperti halaman username dan passoword kepada setiap pengguna yang akan 

terhubung ke internet terlebih dahulu mengisi pendaftaran username dan 

passoword dan pengguna yang akan terhubung ke jaringan mempunyai batasan 

jumlah pengguna yang akan terhubung ke jaringan sehingga jaringan dapat 

bekerja secara optimal. 

 

2. Hasil Analisis Data 

 Hasil yang dilakukan analisis data terhadap keamanan jaringan wireless 

yang berada pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamasi adalah penulis 

dapat melihat dari sebelum dan sesudah melakukan penelitian.ada perbedaan 

antara yang sebelumnnya yaitu penggunaannya belum bisa diatur, dan saat ini 

sudah ada keamanan jaringan dengan menggunakan login wireless dan user login 

yang disediakan kepada setiap pengguna yaitu guru dan siswa di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Lamasi. Jaringan internet dapat di akses dengan 

memasukkan username dan password yang sudah terdaftarkan pada mikrotik. 
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a. Hasil Analisis Sebelum Penerapan 

Hasil analisis sebelum penerapaan sistem keamanan jaringan dapat di lihat 

pada tebel di bawah ini. 

Tabel 1. Hasil analisis sebelum penerapan sistem keamanan jaringan 

Uraian Keterangan Sumber 

Topologi jaringan hanya 

menggunakan koneksi dari modem 

kemudian di hubungkan ke switch 

dan access point untuk 

menghubungkan jaringan wireless. 

Pengujian koneksi menggunakan 

perangkat komputer penulis. 

IP Address yang berasal hanya dari 

modem 

Pengujian koneksi menggunakan 

perangkat komputer penulis. 

Jaringan wireless masih terbuka, 

belum adanya keamanan jaringan 

Pengujian koneksi menggunakan 

perangkat komputer penulis 

Sistem authenticationuser untuk 

mengakses jaringan internet hanya 

terproteksi pada access point di 

jaringan wifi menggunakan 1 

password tanpa batasan jumlah 

pengguna 

Pengujian koneksi menggunakan 

perangkat komputer penulis. 

 

  

 

b. Hasil analisis sesudah penerapan sistem keamanan jaringan 

Hasil analisis sesudah penerapan sistem keamanan jaringan dapat di lihat 

pada tebel di bawah ini. 
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Tabel 2. Hasil analisis sesudah penerapansistem keamanan jaringan 
 

 

Uraian  Keterangan Sumber 

Topologi jaringan diberi 

penambahan wireless setelah modem 

untukmembatasi hak akses user. 

Pengujian koneksi menggunakan 

perangkat komputer penulis. 

Menambahkan IP address 

10.5.50.1/24 yang dikonfigurasi 

padamikrotik. 

Pengujian koneksi menggunakan 

perangkat komputer penulis. 

Jaringan wireless sudah 

menggunakan keamanan berupa 

username dan passworduntuk setiap 

user yang  ingin mengakses jaringan 

pada SMPN 1 Lamasi. 

Pengujian koneksi menggunakan 

perangkat komputer penulis. 

Sistem authenticationuser untuk 

mengakses jaringan internet 

terproteksi dengan password dan 

username yang terdaftar di sistem 

mikrotik sehingga bilamana client 

ingin terkoneksi harus terlebih 

dahulu login melalui browser 

melalui jaringan wireless “SMPN 1 

LAMASI”. 

Pengujian koneksi menggunakan 

perangkat komputer penulis. 

 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Pengujian yang dilakukan dalam penerapan keamanan jaringan ini adalah 

uji koneksi, pengujian wireless dan uji keamanan jaringan. Berikut pengujian 

yang telah dilakakukan oleh penulis dapat dilihat pada tabel 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 
 

Tabel 3. Hasil pengujian sistem keamanan jaringan pada Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Lamasi 
 

Jenis Pengujian Hasil Pengujian keterangan 

Uji Koneksi pada 

jaringan wireless 
Berhasil 

Pengujian koneksi 

berhasil dengan 

menunjukkan status  

reply saat menguji 

ping ke 

addressgoogle. Com 
 

Pengujian Wireless 
Berhasil 

 

Pengujian wireless 

berhasil untuk akses 

jaringan “SMPN 1 

LAMASI”. 

Uji keamanan Berhasil 

Pengujian dilakukan 

koneksi ke jaringan 

menggunakan 
username dan 

password, pemberian 

password ini berguna 

untuk keamanan 

jaringan yang hanya 

bisa diakses oleh 1 

user dan tidak bisa di 

akses oleh user yang 

lain dan untuk siswa 

dibatasihanya 40user. 
 

Pada pengujian ini, penguji melakukan pengujian pada PC Server, 5 

Laptop, dan 6 handphone dari hasil pengujian semua berhasil terkoneksi pada 

jaringan wireless “SMPN 1 LAMASI” dan berhasil login dengan username dan 

password yang berbeda untuk setiap pengguna.  
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Berikut tabel pengujian yang telah dilakukan penulis yang dapat dilihat pada tabel 

4. 

Tabel 4. Hasil Koneksi 

No Perangkat IP Address Subnet Mask Hasil 

1 PC Server 10.5.50.250 255.255.255.0 Terkoneksi 

2 Laptop 1 10.5.50.249 255.255.255.0 Terkoneksi 

3 Laptop 2 10.5.50.248 255.255.255.0 Terkoneksi 

4 Laptop 3 10.5.50.247 255.255.255.0 Terkoneksi 

5 Laptop 4 10.5.50.246 255.255.255.0 Terkoneksi 

6 Laptop 5 10.5.50.245 255.255.255.0 Terkoneksi 

7 Handphone 1 10.5.50.244 255.255.255.0 Terkoneksi 

8 Handphone 2 10.5.50.243 255.255.255.0 Terkoneksi 

9 Handphone 3 10.5.50.242 255.255.255.0 Terkoneksi 

10 Handphone 4 10.5.50.241 255.255.255.0 Terkoneksi 

11 Handphone 5 10.5.50.240 255.255.255.0 Terkoneksi 

12 Handphone6 10.5.50.239 255.255.255.0 Terkoneksi 
 

Dalam pembuatan keamanan jaringan wireless menggunakan wireless 

pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamasi, maka peneliti menyimpulkan 

ada beberapa konfigurasi yang diperlukan dalam melakukan pembuatan keamanan 

jaringan wireless menggunakan wireless pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 

1 Lamasi. 

 

1. Konfigurasi pada Mikrotik 

a. Menghubungkan Mikrotik Dengan Modem/Internet 

Perangkat mikrotik dapat diakses dengan menggunakan media, dan cara 

akses mikrotiknya pun berbeda-beda. Akan tetapi, jenis yang digunakan dalam 

pengaturan ini adalah menggunakan winbox. Mikrotik dapat diakses dengan 

menggunakan perangkat winbox. Perangkat ini yang paling populer karena selain 

mudah juga dapat menampilkan menu-menu pada mikrotik menggunakan graphic 

user interface (GUI). Winbox dapat mendeteksi mikrotik secara otomatis yang 

sudah terinstal asalkan berada dalam satu jaringan, yaitu dengan mendeteksi MAC 

address atau IP address mikrotik seperti pada gambar berikut: 
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Gambar 22. Tampilan Login Winbox 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

Berikut adalah gambar menu utama winbox dapat dilihat pada gambar 27: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Tampilan Awal Winbox 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

b. Membuat Konfigurasi Interface Mikrotik 

Interface ini dilakukan dengan tujuan untuk membedakan jalur koneksi 

pada mikrotik pada ether 1, dan ether 2. Untuk ether 1 sebagai jalur yang 

menghubungkan ke modem dan ether 2 untuk koneksi LAN. Untuk melakukan 

konfigurasi tersebut, pada aplikasi winbox, pilih menu Interface. Berikut adalah 

gambar interface mikrotik dapat diuraikan pada gambar berikut ini: 
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Gambar 24. Ether Internet 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Ether LAN 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

Pada bagian wlan pilih (√) pada bagian atas, kemudian klik 2 kali. Lalu 

pada menu general isi pada kolom “name” tuliskan “wlan1_Wireless”. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26.Ether Wlan 

Sumber : Hasil Dokumentasi Penulis 

Klik 2x 

Klik 2X 

Klik 2x 
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c. Membuat  Konfigurasi  IP Address 

Selanjutnya setelah mengkonfigurasi interface, kemudian diberi IP 

address. Pemberian IP address bertujuan agar kedua interface dapat terkoneksi ke 

internet. Beri alamat IP pada “ether1-internet: 192.168.1.11/24”, “ether2-LAN: 

10.1.1.1/24” dan “wlan1-wireless: 10.5.50.1/24” dengan cara masuk pada menu 

IP kemudian pilih address lalu masukkan IP di kotak address dan bagian kotak 

ether pilih bagian port yang ingin dimasukkan IP address lalu OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 27. Konfigurasi IP Address 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

Hasil akhir setelah memasukkan IP address pada setiap port pada mikrotik 

seperti gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 28. Tampilan IP Address 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 
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d. Konfigurasi Alamat IP Gateway Mikrotik 

Pada tahap sebelumnya, mikrotik belum bias terkoneksi ke internet, karena 

belum dilakukan konfigurasi alamat IP gateway. Setelah konfigurasi IP address 

pada masing-masing ether maka selanjutnya harus mengkonfigurasi default 

gateway. Default gateway merupakan IP router yang berfungsi sebagai gerbang 

router mikrotik untuk menuju internet. Routing pada mikrotik bertujuan untuk 

menentukan alamat gateway untuk masing-masing ether agar dapat terkoneksi 

melalui alamat IP address yang telah diberikan. Masuk ke IP lalu pilih routers 

kemudian pilih tanda (+).Pada jendela konfigurasi static routing, isi kotak 

“dst.address: 0.0.0.0/0” dan kotak “gateway: 192.168.1.1” lalu klik ok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29. Membuat IP Gateway Mikrotik 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

e. Konfigurasi Alamat IP Domain Name Server (DNS Server) 

Langkah selanjutnya adalah konfigurasi IP DNS server, fungsi pengaturan 

DNS server ini adalah sebagai layanan domain, dimana address sebuah website 

yang berbentuk IP dikonversi menjadi sebuah URL yang mudah diakses oleh 

pengguna jaringan intrenet. Langkah untuk melakukan setting IP DNS server di 

mikrotik adalah melalui IP kemudian pilih DNS. 

Setelah masuk ke menu DNS langkah selanjutnya tinggal memasukkan IP 

DNS server, tab server, contoh IP DNS adalah 8.8.8.8, centang allow remote 

request kemudian klik ok. 
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Gambar 30. Konfigurasi DNS 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

1. Konfigurasi Wireless pada Mikrotik 

Menggunakan mikrotik sebagai wireless dengan tujuan untuk memberikan 

fitur autentikasi pada user yang akan menggunakan jaringan. Wireless user 

digunakan untuk grouping beberapa user jadi, untuk bisa akses jaringan client 

harus memasukkan user name dan password tertentu. Langkah pertama 

membangun wireless yaitu masuk ke menu wireless lalu pilih interface kemudian 

(+). Maka akan muncul kotak dialog seperti gambar di bawah ini. Pada mode: 

pilih ap-bridge, kemudian pada kotak SSID: masukkan nama wireless yang anda 

inginkan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 31. Konfigurasi WirelessMikrotik 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

a. WirelessUser Konfigurasi pada Mikrotik 

Menggunakan mikrotik sebagai wireless dengan tujuan untuk memberikan 

fitur autentikasi pada user yang akan menggunakan jaringan. 

Klik 2X 
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Wirelessuserdigunakan untuk grouping beberapa user jadi, untuk bisa akses 

jaringan client harus memasukkan username dan password tertentu. Langkah-

langkah yang dilakukan untuk  membuat wirelessmikrotik adalah pada menu IP 

kemudian pilih wireless. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 32. Langkah Awal Konfigurasi Mikrotik 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

Selanjutnya mengisikan IP address dari Wlan (wireless) dan centang 

masquerade networklalu klik next. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 33. Centang Masquerade Network 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

Kemudian pemilihan address pool, address pool sendiri berfungsi sebagai 

pembatas berapa pengguna yang dapat mengakses jaringan wireless yang akan 

dibuat secara keseluruhan. 
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Gambar 34. Jumlah UserWireless 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

Memilih SSL certificate, pilih none klik next. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 35. Select Certificate 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

IP Address untuk SMTP Server dikosongkan, Klik next. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 36. IP AddressSMTP Server 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 
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Memasukkan alamat DNS server. Isikan saja DNS servernya 

google:8.8.8.8 lalu klik next. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 37. DNS Server 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

Selanjutnya penentuan DNS name, fitur ini berfungsi sebagai alamat URL 

yang akan muncul saat pertama kali user ingin melakukan proses login di 

browser. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 38. DNS Name 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 
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Gambar 39. Membuat UserLogin Admin 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

Setelah itu, klik next. Makan akan muncul tampilan berikut yang dimana 

proses tersebut telah berhasil, lalu klik OK. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 40. Wireless Telah Berhasil Dibuat 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

Untuk mengetahui apakah wireless sudah berhasil, dapat dilihat pada 

tampilan desktop seperti gambar berikut: 
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Gambar 41. Hasil Pembuatan Wireless 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

b. Pembuatan user profiles 

Setelah melakukan konfigurasi mikrotik wireless, selanjutnya membuat 

user wireless login yang akan digunakan oleh komputer atau laptop serta telepon 

seluler client, pembuatan wireless dilakukan agar wireless tidak diakses secara 

bebas dan siapa saja yang akan menggunakan wireless tersebut. Dalam proses ini,  

ada 2 user profiles yang akan dibuat yaitu user profiles untuk siswa dan guru. 

Untuk melakukan konfigurasi user profiles pilih menu IP kemudian wireless, lalu 

pada tab user profile klik (+). 

 

 

 

 

 

 
Gambar 42. Tampilan UserProfiles Guru 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 
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Selanjutnya menambahkan user profiles untuk siswa. Dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

 

 

 

 

   

Gambar 43. Tampilan UserProfiles Siswa 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

c. Pembuatan user 

Setelah membuat userprofiles, langkah selanjutnya adalah membuat user 

untuk tiap-tiap profile yang telah dibuat sebelumnya. Untuk membuat user pada 

menu wireless masuk di tab user kemudian klik (+). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 44. User Guru 

Sumber : Hasil Dokumentasi Penulis 
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Gambar 45. UserSiswa 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

Dalam tahap diatas, proses pembuatan user guru dilakukan sebanyak 24 

user untuk digunakan setiap guru yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya, 

lakukan-langkah yang sama dalam pembuatan user siswa yang dimana jumlah 

pengguna dibatasi hanya digunakan 40 user dalam mengakses jaringan. Berikut 

ini user-user yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 46. Tampilan User yang Telah Dibuat 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

2. Pengujian 

Pengujian dilakukan agar dapat diketahui dan dibuktikan bahwa 

konfigurasi pembuatan hotspot yang telah dibuat sebelumnya pada Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Lamasi berjalan sebagaimana yang direncanakan dan 

untuk mengetahui apakah sistem telah aman dengan menggunakan sistem 

keamanan yang baru. 
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a. Pengujian Koneksi mikrotik ke modem 

Dilakukan pengujian koneksi ke modem untuk mengetahui apakah telah 

terhubung ke modem jaringan dengan cara masuk ke new terminal lalu tuliskan 

ping 192.168.1.1 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 47. Hasil Uji Koneksi 192.168.1.1 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

b. Uji koneksi mikrotik ke internet 

Uji mikrotik ke internet dengan melakukan ping ke alamat IP google 

8.8.8.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 48. Uji Koneksi Alamat IP Google 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

c. Uji koneksi DNS Google 

Uji koneksi DNS Google dengan masuk ke new terminal mikrotik lalu 

tuliskan pinggoogle.com. 
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Gambar 49. Uji Koneksi DNS Google Telah Berhasil 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

d. Pengujian keamanan jaringan jaringan wireless 

1) Pengujian login akses user manager dan akses internet 

Untuk menguji login akses yang telah dibuat berfungsi dengan baik, buka 

browser disini penulis menggunakan google crome kemudian ketik nama DNS 

“www.smpn1lamasi.co.id” atau IP di URL 10.5.50.1/24 secara otomatis akan di 

arahkan pada halaman loginmikrotik seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 50. Tampilan Akses LoginMikrotik 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

Untuk membuktikan login user berhasil, masukkan username dan 

password yang dibuat di user manager tadi yaitu username: “Siswa” dan 

password: 12*** agar browser secara otomatis kembali mengarahkan ke alamat 

situs yang tadi dituju dan selanjutnya dapat melakukan browsing ke internet. 
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Gambar 51. Pengujian Akses LoginUser Siswa ke Jaringan 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 52. Login Berhasil 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 53. Membuka Browser 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 
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2) Pengujian Login akses User menggunakan jaringan wi-fi “SMPN 1 LAMASI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 54. Tampilan Halaman Wireless Jaringan Wireless 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

Gambar di atas merupakan tampilan login untuk menggunakan jaringan 

wifi “SMPN 1 LAMASI”. Kemudian isi dengan username dan password yang 

telah di buatkan pada masing-masing user lalu klik “ok”, ketika berhasil login 

maka akan muncul status koneksi. 

 

Gambar 55. Pengujian Akses LoginUser Jaringan Wireless 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 
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Gambar 56. Login Berhasil 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

Setelah proses login telah berhasil, berikut ini beberapa user-user yang 

sedang menggunakan wireless “SMPN 1 LAMASI” yang telah di terapkan. 

 

 

 

 

 

Gambar 57. Tampilan User yang Sedang Aktif 

Sumber: Hasil Dokumentasi Penulis 

 

4.2 Pembahasan Penelitian 

1. Manajemen User 

Konfigurasi manajemen user dilakukan dengan cara mengakses aplikasi 

winbox lalu masuk ke dalam sistem dari mikrotik, untuk melakukan konfigurasi 

pada pengguna yang dapat mengakses jaringan internet pada Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Lamasi, konfigurasi yang dilakukan adalah membuat user 

profile wireless, pada penelitian ini pengguna jaringan dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu user profile untuk guru dan user profile siswa. 



52 
 

 
 

Untuk pengaturan user profile pada mikrotik, dilakukan pada menu IP lalu 

masuk pada menu wireless setelah itu pilih user profile. Setelah proses pembuatan 

user profile selesai, maka langkah selanjutnya adalah konfigurasi username dan 

password untuk tiap-tiap pengguna yang terkoneksi ke dalam jaringan Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Lamasi, untuk melakukan konfigurasi ini, pada menu 

wireless masuk ke tab user, lalu pada tab ini masukkan username dan password 

untuk tiap-tiap penggunayang diizinkan untuk mengakses jaringan internet 

“SMPN 1 LAMASI”. 

Dengan adanya pembuatan user login wireless, pihak lain yang bukan 

merupakan guru dan siswa (i) tidak bisa mengakses jaringan internet yang ada di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamasi tanpa menggunakan username dan 

password yang telah dibuat di dalam konfigurasi mikrotik. Sedangkan bagi user 

yang ingin melakukan koneksi ke jaringan wireless, sebelum login terlebih dahulu 

user harus memasukkan username dan password sesuai dengan yang telah 

dibuatkan. 

 Dengan membuatkan user login yang sudah dijelaskan dalam hasil 

penelitian, terdapat 2 user login yaitu user login untuk guru dan siswa. Setelah 

melakukan percobaan bahwa untuk user login setiap guru dinyatakan berhasil, 

begitu juga dengan user login siswa di nyatakan berhasil dan adapun ketika pihak 

lain yang ingin login dengan memasukkan username atau password yang salah 

maka sistem login akan kembali semula, menandakan bahwa login yang dilakukan 

tidak berhasil.Dengan menggunakan mikrotik sebagai wireless, kita dapat 

mengkonfigurasi jaringan wireless yang hanya bisa digunakan dengan username 

dan password tertentu. Anda juga dapat melakukan manajemen terhadap user-

user tersebut. 
 

2. Pengujian  

Metode pengujian yang di maksud, yaitu untuk mengetahui apakah 

jaringan wireless yang telah di konfigurasi memenuhi tujuan dari penerapan 

sistem keamanan jaringan wireless menggunakan wireless pada Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 1 Lamasi. Pengujian yang dimaksudkan untuk 

memastikan apakah jaringan yang telah di buat dapat menghasilkan jaringan yang 

baik. 
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 Uji koneksi dilakukan untuk memastikan apakah jaringan telah terkoneksi 

ke jaringan internet sesuai dengan yang di butuhkan. Untuk menguji jaringan 

melalui koneksi wifi maka harus di hubungkan terlebih dahulu ke SSID “SMPN 1 

LAMASI”.Jika koneksi telah berhasil di uji dengan baik, maka jaringan dapat di 

gunakan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarakan hasil penelitian yang telah dilakukan, penerapan sistem 

keamanan  jaringan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamasi, dari hasil 

pembahasan secara keseluruhan proses penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa telah dilakukan penerapan 

sistem keamanan jaringan menggunakan wireless pada Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Lamasi sehingga dapat berhasil berdasarkan sebagai berikut: 

1. Jaringan wireless dapat digunakan karena hasil tes ping ke server modem dan 

tes ping ke server google sudah menghasilkan reply yang telah ada. 

2. Sistem authenticationuser untuk mengakses jaringan internet selain terproteksi 

pada access point di jaringan wireless juga terproteksi pada sistem mikrotik, 

sehingga bilamana user ingin terkoneksi harus terlebih dahulu login melalui 

browser. 

3. Dengan adanya jaringan wireless login sebagai penerapan teknologi wi-fi di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamasi, dapat mengoptimalkan jaringan 

sehingga jaringan dapat digunakan dengan baik. 
 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan sistem jaringan yang diteliti, penulis menyadari bahwa dalam 

penerapan jaringan yang di teliti saat ini terbilang masih dalam konteks jaringan 

sederhana, dalam artian kapasitas dan arsitektur jaringannya masih terbilang 

mudah, sehingga pola pengamanan jaringannya pun masih sebatas pemanfaatan 

fitur perangkat yang tersedia. Untuk itu, terkait pengembangan sistem keamanan 

jaringan tingkat lanjut di kemudian hari dan untuk kemajuan proses-proses 

penelitian selanjutnya, penulis menyarankan agar para peneliti selanjutnya untuk 

tidak menggunakan lagi jaringan skala kecil, namun mengembangkan proses 

penelitiannya dalam skala jaringan yang lebih besar. 

 

 

 



55 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Agung, M. (2010). Sistem Jaringan Komputer Untuk Pemula. Yogjakarta: Cv 

Andi Offset. 

Fatsyahrina Fitriastuti, D. P. (2014). Implementasi Bandwith Managemen Dan 

Firewall System Menggunakan Mikrotik Os 2.9.27. 

Febi Ardianto, B. A. (2018). Racangan Bagunan Load Balancing Dua Internet 

Service Provider (Isp) Berbasis Mikrotik. 

Hasan, M. M. (2016). Analisis Dan Pengembangan Jaringan Wireless Berbasis 

Mikrotik Router Os V. 5.20 Sekolah Dasar Negeri 24 Palu. Palu: 

Heryanto, E. V. (2012). Jaringan Komputer. 

Haryanto, E. V. (2012). Jaringan Komputer. Yogjakarta: Cv Andi Offset. 

Istiana. (2008). Teknik Informasi Dan Komunikasi. Perpustakaan Nasional. 

Jurnal Teknik4,4. 

Jurnal Surya Energi. 

Jurnal Elektronik Sistem Informatika Dan Komputer.Ilahi, I. (2020). Jurnal. 

Jody Lasmana Putra, L. I. (2018). Penerapan Sistem Jaringan Menggunakan Vpn 

Dengan Metode Pptp Pada Pt. Asri Pancawarna. Ijcit. 

Jakarta: Pt Elex Media Kompotindo. 

Komputer, W. (2010). Cara Mudah Membangun Jarngan Komputer & Internet. 

Jakarta Selatan: Pt Trasmedia. 

Komputer, W. (2010). Membagun Jaringan Komputer Dan Internet. Jakarta: Pt 

Trasmedia. 

Komputer, W. (2006). Menginstal Perangkat Jaringan Komputer. 

Lampung Jl. Cut Nyak Dien No. 65 Durian Payung (Palapa) Bandar 

Lampung , Jurnal Cendekia. 

Marlinda, D. D. (2015). Implementasi Jaringan Wireless Outdoor Menggunakan 

Nanobridge.Jurnal Teknik Komputer. 

Maryono, Y. (2008). Teknologi Informasi Dan Komunikasi.Perpustakaan 

Nasional. 

Manado: E-Jurnal Teknik Elektro Dan Komputer. 

Naproni. (2007). Memangun Lan Dengan Windows Xp. Jakarta: Pt Elex Media 

Komputindo. 



56 
 

 
 

Naproni. (2007). Memangun Lan Dengan Windows Xp. Jakarta: Pt Elex Media 

Komputindo. Sebagai Penunjang Pembelajaran. Informa Politeknik Indonusa 

Surakarta . 

Pamungkas, C. A. (2016). Manajemen Bandwith Menggunakan Mikrotik 

Routerboad Di Politeknik Indonusa Surakarta. Surakarta: Jurnal Informa. 

Purnama, M. M. (2013). Jurnal. 

Purwanto, E. (2015). Implementasi Jaringan Hotspot Dengan Menggunakan 

Router Mikrotik 

Rafiudin, R. (2003). Panduan Pembangunan Jaringan Komputer Untuk Pemula. 

Jakarta: Pt Elex Media Komputindo. 

Router Board Mikrotik. Jurusan Manajemen Informataka, Amik Dian Cipta 

Cendekia Bandar  

Suprihadi, U. (2021). Tutorial Jaringan Handal Dengan Mikrotik Dan Cisco. 

Media Sains Indonesia. 

Supriadi, U. (2021). Tutorial Jaringan Handal Dengan Mikrotik Dan Sisco. Jawa 

Barat: Cv Median Sains Indonesia. 

Stefen Wogkar, A. S. (2015). Analisis Implementasi Jaringan Internet Degan 

Menggabunngkan Jaringan Lan Dan Wlan Di Desa Kawangkoan Bawah 

Wilayah Amurang Ii. 

Syafrizal, M. (2005). Pengantar Jaringan Komputer.Yogjakarta: Cv Andi Offset. 

Suprihadi, U. (2021). Tutorial Jaringan Handal Dengan Mikrotik Dan Cisco. 

Media Sains Indonesia. 

Susianto, D. (2016). Implementasi Queue Tree Untuk Manajemen Bandwidth 

Menggunakan. 

Wati, L. (2016). Jurnal. 

Widio Rijanto, S. W. (2021). Rancang Bangun Sistem Keamanan Pintu Ruang 

Tata Usaha Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam As-Syafi'yah 

Menggunakan Sidik Jari Dan Androit. Kocenin Serial Konferensi. 

Yulianto, H. (2018). Jaringan Komputer Wire Dan Wireless Beserta 

Penerapannya. Yogjakarta: Budi Utama. Ahtailah. (2013). Panduan Singkat 

Menguasai Router Mikrotik Untuk Pemulah. Jakarta Selatan: Pt Trasmedia. 

Yogjakarta: Cv Offset. 



57 
 

 
 

Yuliandoko, H. (2018). Jaringan Komputer Wire Dan Wireless Beserta 

Penerapannya. Yogjakarta: Cv Budi Utama. 

Y.Maryono. (2008). Teknologi Informasi Dan Komunikasi. Perpustakaan 

Nasional. 

Yani, A. (2008). Panduan Membagun Jaringang Komputer. Jakarta Selatan: Pt 

Kawasan Pustaka. 

Yudiandoko, H. (2018). Jaringan Komputer Wire Dan Wireless Beserta 

Penerapannya. Yogjakarta: Cv Budi Utama. 

Y.Maryono. (2008). Teknologi Informasi Dan Komunikasi. Perpustakaan 

Nasional. 

Yani, A. (2008). Panduan Membagun Jaringang Komputer. Jakarta Selatan: Pt 

Kawasan Pustaka. 

Yudiandoko, H. (2018). Jaringan Komputer Wire Dan Wireless Beserta 

Penerapannya. 

 Yogjakarta: Cv Budi Utama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 
 

Lampiran 1 

 

INSTRUMEN 

PELAKSANAAN OBSERVASI 

 

 

 

Judul Penelitian 

 

 

 

PENERAPAN SISTEM KEAMANAN JARINGAN MENGGUNAKAN 

MIKROTIK ROUTER PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

NEGERI 1 LAMASI 

 

 

 

 

DITA 

1704411449 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TEKNIK KOMPUTER 

UNIVERSITAS COKROAMINOTO PALOPO 

Lampiran 2 Instrumen Wawancara Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamasi 

 



59 
 

 
 

 

LEMBAGA WAWANCARA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

NEGERI 1 LAMASI 

 

Judul Penelitian  : Penerapan Sistem Keamanan Jaringan Menggunakan 

Mikrotik Router Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 

1 Lamasi 

Tempat Penelitian : Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamasi 

Nama Mahasiswa : DITA 

Nim    : 1704411449 

Program Studi  : Informatika 

Petunjuk pengisian :  

 Mengamati hal-hal menyangkut dengan sekolah terutama tentang keamanan 

jaringan dan sistem yang berjalan maupun kegiatan yang berlangsung selama di 

sekolah. Kemudian mengisis lembar pernyataan observasi yang telah di buat 

dalam tabel dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Obsevasi dilakukan sejak berada di sekolah 

2. Berikut disajikan 6 pertanyaan yang harus diamati dan di jawab sesuai 

dengan hasil pengamatan 

3. Berikan tanda ceklis (√ ) pada kolom isian “Ya” atau “Tidak” sesuai dengan 

jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada kolom pertanyaan! 

Tabel 2. Instrumen observasi 

 

No 

 

Pertanyaan 

Jawaban Anda 

Ya Tidak 

 

1 

 

Apakah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Lamasi telah menggunakan jaringan.? 

 

√ 

 

 

2 

 

 

Apakah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Lamasi telah memiliki jaringan LAN.? 

 

 

√ 
 

 

3 

Apakah Sekolah Menengah Pertama Negeri1 

Lamasi telah memiliki perangkat jaringan 

seperti switch, modem, accesspoint.? 

√ 
 

 

4. 

Apakah sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Lamasi sudah memiliki PC/laptop.? 
 

√ 

 



60 
 

 
 

5. Apakah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 

Lamasi telah menerapkan keamanan jaringan. 
  

√ 

6. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lamasi 

telah memiliki jaringan wireless 

 

√ 
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PENERAPAN SISTEM KEAMANAN JARINGAN MENGGUNAKAN 

MIKROTIK ROUTER PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

NEGERI 1 LAMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

DITA 

1704411449 
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Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 
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