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ABSTRAK 

 

Teknologi dalam bidang industri sangat pesat berkembang di Indonesia. 

PT. Antar Surya Jaya adalah salah perusahaan yang menggunakan teknologi 

jaringan sebagai penghubung antara satu divisi dengan divisi yang lain. Wireless 

Local Area Network (WLAN) merupakan salah satu teknologi jaringan yang 

digunakan oleh PT. Antar Surya Jaya. Wireless Local Area Network (WLAN) 

merupakan salah satu aplikasi pengembangan  dari  wireless  yang  digunakan  

untuk  komunikasi  data.  Luas cakupan WLAN meliputi daerah satu gedung, 

satu kantor, satu wilayah, dan sebagainya. 

Seiring dengan semakin tingginya kebutuhan dan semakin banyaknya 

penggunaan jaringan dalam suatu perusahaan, maka diharapkan mampu 

memberikan hasil maksimal dari segi jaringan maupun peningkatan keamanan 

jaringan itu sendiri. Berlandaskan pada keinginan-keinginan  tersebut, maka 

dilakukan upaya penyempurnaan dari segi jaringan terutama dari kontrol dan 

monitoring WLAN menggunakan perangkat Mikrotik. The Dude merupakan 

software monitoring jaringan bawaan dari MikroTik. The Dude menyediakan 

beberapa fasilitas untuk melihat host yang aktif dalam suatu jaringan dan 

dilengkapi tampilan berupa gambar host beserta jaringannya, juga fasilitas lain 

seperti ping, traceroute, snmpwalk, scan, winbox, terminal, remote connection, 

torch, bandwidth test, dan sebagainya 

Penarapan teknologi monitoring jaringan sangat diperlukan untuk tetap 

mengontrol dan menjaga resource yang akan digunakan secara benar untuk 

menjadi refrensi dalam menentukan pembuatan sistem keamanan jaringan. 

Dengan menginstal Software The Dude Monitoring pada jaringan dapat 

memberikan tampilan jaringan yang mudah dimengerti, selain itu software 

tersebut dapat mengakses langsung ke router MikroTik serta memberikan report 

tentang kondisi jaringan secara real time, sehingga bila terjadi macet pada trafik 

jaringan akan sangat cepat di ketahui dan ditangani. 

 

Kata Kunci: The Dude , Monitoring, MikroTik, Bandwidth. 
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BAB I       

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi terus berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan 

kebutuhan hidup setiap manusia. Hampir di segala bidang teknologi mempunyai 

peranan penting untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbul dari berjalannya 

sebuah sistem. Teknologi Komputer dan Informasi merupakan salah satu 

terobosan teknologi yang membantu kebutuhan hidup manusia, selain 

menyediakan media informasi dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Teknologi 

informasi diharapkan menjadi media yang dapat mengontrol kebutuhan serta 

keinginan setiap para penggunanya. 

Peranan penting industri juga tak luput dari perkembangan teknologi 

yang semakin lama semakin canggih. Perindustrian saat ini mengharapkan semua 

proses produksi dapat berjalan dengan seefektif mungkin. Banyak industri yang 

sudah memiliki divisi IT Support untuk menangani permasalahan terkait dengan 

software maupun hardware yang dipakai oleh industri tersebut, sehingga peran 

sistem komputer dalam suatu perusahaan sangat dibutuhkan. 

PT. Antar Surya Jaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang percetakan dan penerbitan. Pendirian perusahaan tersebut dimotori Post 

Kota Group, yaitu perusahaan penerbitan yang ada di Jakarta dan Surabaya yang 

mana perusahaan tersebut menerbitkan Harian Post Kota dan Harian Surya. 

Dalam hal ini PT. Antar Surya Jaya, memiliki jumlah lokasi atau area kerja yang 

banyak. Hal ini menjadikan tantangan sekaligus kendala khususnya bagi IT 
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Support untuk mengontrol dan memonitoring semua WLAN pada satu ruang 

server dengan lokasi yang berada. 

Oleh karena itu, PT. Antar Surya Jaya, khususnya bagian IT Support 

bertanggung jawab akan berjalanya kinerja komputer server dan perangkat 

jaringan WLAN yang ada demi menciptakan kinerja WLAN yang optimal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana cara mengontrol dan memonitoring WLAN menggunakan 

Mikrotik pada PT. Antar Surya Jaya? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada pelaksanaan tugas Kerja Praktik ini, terdapat beberapa batasan 

masalah, antara lain: 

a. Mengontrol dan memonitoring WLAN pada area kerja PT. Antar Surya Jaya. 

b. Menggunakan Router dan Switch Mikrotik. 

c. WLAN bagian Office, Marketing, dan Maintenance. 

 

1.4 Tujuan Kerja Praktik  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Kerja Praktik 

antara lain: 

1.4.1 Tujuan Umum 

a. Sebagai persyaratan mahasiswa dalam mengambil mata kuliah Tugas Akhir. 

b. Mendapatkan pengalaman dalam lingkup kerja. 

c. Memperoleh pengetahuan mengenai aplikasi ilmu yang terkait dengan 

instansi terkait. 
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d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan 

kerja berkualitas. 

e. Dapat memecahkan permasalahan pada perusahaan sebagai wujud 

keterkaitan antara industri dan pendidikan. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Membuat perancangan sistem kontrol dan monitoring WLAN 

menggunakan router dan switch mikrotik yang bertujuan untuk mengetahui 

terjadinya troubleshot jaringan terutama WLAN pada ruang kerja. 

 

1.5 Manfaat Kerja Praktik 

Dengan adanya Kerja Praktik ini diharapkan PT. Antar Surya Jaya 

mendapat mengetahui dan menperbaiki troubleshot jaringan yang ada pada ruang 

kerja. Dengan adanya informasi tentang troubleshot jaringan ini diharapkan 

jaringan dapat bekerja secara optimal dan pengecekan menjadi lebih mudah dan 

efisien. 

Dengan adanya Kerja Praktik ini diharapkan mahasiswa mendapatkan 

pengalaman kerja dan juga dapat mengimplementasikan ilmu yang di dapat 

selama perkuliahan ke dalam dunia kerja. 

Manfaat yang diperoleh bagi Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya adalah membangun relasi dengan industri, sehingga menghasilkan 

lulusan yang memiliki keterampilan serta pengalaman kerja serta dapat 

membangun karakter kerja yang mampu mengembangkan ilmu dan 

kemampuannya dalam dunia kerja. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

PT. ANTAR SURYA JAYA 

 

2.1 SEJARAH PERUSAHAAN 

1. Sejarah Perusahaan 

Diawali pada 24 Oktober 1983 tepatnya di jalan Bubutan 17 Surabaya, 

sejumlah wartawan yang dipimpin oleh Ivans Harsono, mendirikan PT. Antar 

Surya Jaya, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang percetakan dan penerbitan. 

Pendirian perusahaan tersebut dimotori Post Kota Group, yaitu perusahaan 

penerbitan yang ada di Jakarta yang antara lain menerbitkan Harian Post Kota. 

Perusahaan ini berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang dituangkan dalam 

akte pendirian perseroan no 63 di depan notaris Lukito SH di Surabaya. Akte ini 

kemudian disempurnakan dengan akte no 57 tanggal 30 Oktober 1985 di depan 

notaris yang sama dan selanjutnya didaftarkan dalam lembaran Negara dengan 

nomor 02-1350-NT-0101 tanggal 18 Februari 1986. 

Pada tahun 1986 dengan surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen 

No. 202/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986, tanggal 28 juni 1986, PT. Antar Surya 

Jaya menerbitkan Surat Kabar Mingguan Surya. Pertumbuhan oplah mingguan ini 

cukup menggembirakan hingga mencapai 25.000 eksemplar setiap terbit dengan 

jangkauan distribusi di Surabaya dan beberapa kota di Jawa Timur. Lokasi 

perusahaan saat itu beralamatkan di jalan Kiai Abdul Karim 37-39 Surabaya. 

Pada tahun 1989 Kelompok Kompas Gramedia (Jakarta) yang antar lain 

menerbitkan Harian Kompas, menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Post 
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Kota Grup. Akhirnya terjadilah kerjasama itu yang kemudian ditandai dengan 

terbitnya Harian Surya pada tanggal 10 November 1989. 

Sejak saat itu pula divisi di PT. Antar Surya Jaya bertambah satu yaitu 

Divisi Bisnis, dan kegiatan operasional PT. Antar Surya Jaya khususnya divisi 

bisnis dan divisi penerbitan pindah lokasi ke jalan Basuki Rahmad 93-95 

Surabaya. Pada 24 Maret 1997 Divisi Bisnis dan Divisi Penerbitan pindah lokasi 

lagi ke jalan Raya Margorejo Indah D-108 Surabaya, Gedung milik PT. Antar 

Surya Jaya Sendiri. 

Oplah Harian Surya juga terus menanjak dari waktu ke waktu, dari 

75.000 eksemplar per hari bahkan pernah mencapai hingga 250.000 per hari 

dengan jumlah halaman bervariasi dari 16-24 halaman. Bergabungnya KKG 

mengelola PT. Antar Surya Jaya ini, membawa pengaruh pada komposisi 

saham.Jika sebelumnya 100 persen saham PT. Antar Surya Jaya dimiliki oleh Post 

Kota Group maka dengan bergabungnya Kelompok Kompas Gramedia, saham 

Post Kota menjadi 50 persen dan 50 persen lainnya menjadi milik KKG. Dari 

masing-masing saham sebesar 50 persen tersebut, 10 persen di antaranya 

dialokasikan untuk saham karyawan PT. Antar Surya Jaya. Pada Mei 2001, 

Kelompok Kompas Gramedia mengambil alih seluruh saham Post Kota di PT. 

Antar Surya Jaya. Dengan demikian sejak saat itu PT. Antar Surya Jaya 

bergabung sepenuhnya dengan Kelompok Kompas Gramedia. Sebagai 

konsekuensi, organisasi, manajemen, dan karyawan berada dalam pengawasan 

Kelompok Kompas Gramedia. 

Di bawah kendali KKG inilah, PT. Antar Surya Jaya semakin 

berkembang ke arah perusahaan yang profesional. Saat ini Harian Surya sebagai 
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produk unggulan PT. Antar Surya Jaya terbit setiap hari dengan 32 halaman yang 

mencapai oplah sekitar kurang lebih 100.000 eksemplar. Daerah peredarannya 

lebih difokuskan untuk kota-kota di seluruh jawa timur. Hal ini sesuai dengan 

semangat baru yang menginginkan Harian Surya menjadi regional newspaper. 

Jumlah karyawan PT. Antar Surya Jaya hingga juni 2006 adalah 312 

orang. Sejak Mei 2003 perusahaan mengikutsertakan semua karyawan dalam 

program dana pensiun. Lembaga yang ditunjuk untuk menangani hal ini adalah 

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank BNI 46(“Surya (surat kabar) - Wikipedia 

bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas,” 2015). 

2. Logo Perusahaan 

PT. Antar Surya Jaya memiliki logo perusahaan seperti Gambar 2.1 

 

Gambar 2. 1 Logo PT. Antar Surya Jaya 

 

2.2 Jenis Usaha 

Adapun jenis usaha PT. Antar Surya Jaya ini adalah bergerak pada 

bidang Penerbitan (Harian Surya) dan Jasa Percetakan. Pada tanggal 1 Januari 

2011 terjadi pembagian pengelolaan secara sendiri-secndiri yaitu untuk Penerbitan 

(Harian Surya) dikelola oleh PT. Antar Surya Media sedangkan untuk Jasa 
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Percetakan dikelola oleh PT. Antar Surya Jaya. Pada PT. Antar Surya Media 

terdapat beberapa departemen. 

Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam bisnis percetakan media, 

kami mampu menjadi percetakan bagi Koran, Majalah dan Buku Sekolah untuk 

seluruh Indonesia. Dengan mesin cetak yang canggih dan handal, kami bertekad 

menjadi perusahaan yang berkomitmen kepada Kepuasan Pelanggan. Unit bisnis 

percetakan kemasan atau paper packaging printing menjadi andalan baru kami. 

Dengan dukungan produksi mesin dan operator yang berpengalaman, percayakan 

segala kebutuhan percetakan kemasan, box dan sebagainya kepada kami. 

 

2.3 Visi, Misi dan Moto Perusahaan 

PT. ANTAR SURYA JAYA berdiri pada 28 Januari 1989 dengan unit 

bisnis di bidang Media Massa dan percetakan. Dan tepat tanggal 10 November 

2001 kami bergabung dalam unit bisnis Kelompok Kompas Gramedia (KKG). 

Dan sampai saat ini kami fokus dalam bisnis Percetakan Media dan Paper 

Packaging / Percetakan Kemasan. 

a. Visi 

Menjadi perusahaan percetakan terbesar dan terbaik di Jawa Timur dan 

Indonesia Timur 

b. Misi 

Menjalankan bisnis secara sehat yang menguntungkan bagi Shareholder, 

Karyawan dan Masyarakat serta berorientasi kepada Kepuasan pelanggan. 
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c. Moto 

Sedangkan motto Harian Surya terus berkembang dari waktu ke waktu. 

Sedangkan motto pertama adalah "Suara Jawa Timur dan Indonesia Timur. 

Berubah menjadi "Pendamping berpikir kritis" berubah lagi menjadi "Ayo 

berpikir kritis" kemudian menjadi "Mengupas tuntas dan pas" lalu menjadi 

"Korannya Arek Jawa Timur" dan sekarang motor nya adalah "Aspirasi Baru 

Jawa Timur" 

 

2.4 Struktur Organisasi 

 

  

     

     

   

 

                 

Gambar 2. 2 Struktur Organisani PT. Antar Surya Jaya 

2.5 Lokasi 

Lokasi Kerja Praktik ini dilaksanakan di lantai 2 ruang IT Support pada 

PT. Antar Surya Jaya Surabaya yang beralamat di jalan Rungkut Industri III No. 

68 & 70 Sier Surabaya. 

HR & GA Manager Production Manager Sales Manager 

CS Attendant 

IT Officer Quality Control Attendant 

AR Attendant Quality Assurance Officer 

AB Officer Staff to GM 

Surabaya Printing 

GM / Vice GM 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Pengertian Mikrotik 

Mikrotik adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi 

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang berhubungan 

dengan sistem jaringan komputer yang berkantor pusat di Latvia, bersebelahan 

dengan Rusia. Mikrotik didirikan pada tahun 1995 untuk mengembangkan router 

dan sistem ISP (Internet Service Provider) nirkabel.  

  

 

 

Mikrotik dibuat oleh MikroTikls sebuah perusahaan di kota Riga, 

Latvia. Latvia adalah sebuah negara yang merupakan “pecahan” dari negara Uni 

Soviet dulunya atau Rusia sekarang ini. Mikrotik awalnya ditujukan untuk 

perusahaan jasa layanan Internet (PJI) atau Internet Service Provider (ISP) yang 

melayani pelanggannya menggunakan teknologi nirkabel atau wireless. Saat ini 

MikroTikls memberikan layanan kepada banyak ISP nirkabel untuk layanan akses 

Gambar 3.1 Logo Mikrotik 
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Internet dibanyak negara di dunia dan juga sangat populer di Indonesia. MikroTik 

sekarang menyediakan hardware dan software untuk konektivitas internet di 

sebagian besar negara di seluruh dunia. Produk hardware unggulan Mikrotik 

berupa Router, Switch, Antena, dan perangkat pendukung lainnya. Sedangkan 

produk software unggulan Mikrotik adalah MikroTik RouterOS (Pribadi, 2013). 

 

3.2 Mikrotik RouterOS 

 

 

Mikrotik RouterOS adalah sistem operasi dan perangkat lunak yang 

dapat digunakan untuk menjadikan komputer manjadi router network yang 

handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk IP network dan jaringan 

wireless, cocok digunakan oleh ISP dan provider hotspot. Untuk instalasi 

Mikrotik tidak dibutuhkan piranti lunak tambahan atau komponen tambahan lain. 

Mikrotik didesain untuk mudah digunakan dan sangat baik digunakan untuk 

keperluan administrasi jaringan komputer seperti merancang dan membangun 

sebuah sistem jaringan komputer skala kecil hingga yang kompleks sekalipun. 

Gambar 3.2 Tampilan CMD Mikrotik RouterOS 
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Kelebihan Router Mikrotik adalah mudah dalam pengoperasian. Disebut 

mudah bila dibandingkan dengan ROuter OS lain seperti Cisco dan lainnya. 

Kemudahan pengoperasian Router berbasis Mikrotik OS salah satunya adalah 

berkat tersedianya fitur GUI. Jadi bisa setup router tidak hanya melalui tampilan 

text yang biasa digunakan OS router lain, tapi juga bisa dilakukan melalui sebuah 

aplikasi remote berbasis GUI bernama Winbox. Kelebihan lain dari Mikrotik 

RouterOS adalah banyaknya fitur yang didukung. Fitur-fitur network yang 

terdapat pada Mikrotik OS tersebut adalah: 

 Routing – Static Routing 

 Hotspot 

 Simple Tunnels 

 Web Proxy 

 DHCP 

 VRRP 

 NTP 

 SNMP 

 MNDP 

 Firewall & NAT 

 Data Rate Management 

 Point-to-Point Tunneling Protocols 

 IPsec 

 Caching DNS Client 

 Universal Client 

 UPnP 
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 Monitoring/Accounting 

 M3P 

 Tools 

 

3.3 Mikrotik Router Board 

 

 

 

Router Board adalah router embedded produk dari mikrotik. Routerboard 

seperti sebuah pc mini yang terintegrasi karena dalam satu board tertanam 

prosesor, ram, rom, dan memori flash. Routerboard menggunakan os RouterOS 

yang berfungsi sebagai router jaringan, bandwidth management, proxy server, 

DHCP, DNS server dan bisa juga berfungsi sebagai hotspot server. 

Ada beberapa seri routerboard yang juga bisa berfungsi sebagai Wifi. 

sebagai Wifi access point, bridge, WDS ataupun sebagai Wifi client, seperti seri 

RB411, RB433, RB600, dan sebagian besar ISP wireless menggunakan 

routerboard untuk menjalankan fungsi wirelessnya baik sebagai AP ataupun 

client. Dengan routerboard bisa menjalankan fungsi sebuah router tanpa 

tergantung pada PC lagi. karena semua fungsi pada router sudah ada dalam 

Gambar 3.3 Router Board Mikrotik
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routerboard. Jika dibandingkan dengan PC yang diinstal routerOS, routerboard 

ukurannya lebih kecil, lebih kompak dan hemat listrik karena hanya menggunakan 

adaptor, untuk digunakan di jaringan Wifi bisa dipasang diatas tower dan 

menggunakan PoE sebagai sumber arusnya. 

Router Mikrotik bisa digunakan pada jaringan komputer berskala kecil 

atau besar, hal ini tentunya disesuaikan pada resource daripada komputer itu 

sendiri. Jika mikrotik digunakan untuk mengatur network kecil maka penggunaan 

perangkat komputernya bisa yang biasa-biasa saja, namun jika yang ditanganinya 

adalah jaringan berskala besar seperti kelas ISP maka penggunaan perangkat 

komputernya pun harus yang benar-benar handal yang memiliki spesifikasi tinggi. 

Mikrotik pada standar perangkat keras berbasiskan Personal Computer 

(PC) dikenal dengan kestabilan, kualitas kontrol dan fleksibilitas untuk berbagai 

jenis paket data dan penanganan proses rute atau lebih dikenal dengan 

istilah routing. Mikrotik yang dibuat sebagai router berbasiskan PC banyak 

bermanfaat untuk sebuah ISP yang ingin menjalankan beberapa aplikasi mulai 

dari hal yang paling ringan hingga tingkat lanjut. Contoh aplikasi yang dapat 

diterapkan dengan adanya Mikrotik selain routing adalah aplikasi kapasitas akses 

(bandwidth) manajemen, firewall, wireless access point (Wifi), backhaul link, 

sistem hotspot, Virtual Private Netword  (VPN)  server  dan masih banyak 

lainnya(Handriyanto, 2009). 
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3.4 Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah himpunan interkoneksi sejumlah komputer 

autonomous. Kata “autonomous” mengandung pengertian bahwa komputer 

tersebut memiliki kendali atas dirinya sendiri. Bukan merupakan bagian komputer 

lain, seperti sistem terminal yang biasa digunakan pada komputer mainframe. 

Komputer juga tidak mengendalikan komputer lain yang dapat mengakibatkan 

komputer lain restart, shutdown, hibernate, merusak file dan hal merugikan 

lainnya. 

Dua buah komputer dapat dikatakan “interkoneksi” apabila keduanya dapat 

berbagi resources yang dimiliki, seperti saling bertukar data/informasi, berbagi 

perangkat keras seperti printer maupun scanner, berbagi storage dan lain 

sebagainya.  

Jadi, jaringan komputer dapat dikatakan sebagai sekumpulan beberapa buah 

komputer yang terhubung satu sama lain dan dapat saling berbagi resources. 

Teknologi jaringan komputer selalu berkembang. Dengan semakin luasnya 

infrastruktur jaringan telepon seluler, maka jaringan komputer telah memasuki era 

yang selama ini belum pernah dijangkau, yakni perkawinan antara mobile 

networks dan computer networks.  

1. Manfaat Jaringan Komputer 

Manfaat yang didapat dalam membangun jaringan komputer, yaitu : 

a. Sharing Resources 

Bertujuan agar seluruh program, peralatan atau perangkat keras lainnya 

dapat dimanfaatkan oleh setiap komputer yang terdapat pada jaringan yang 

sama tanpa adanya pengaruh oleh lokasi maupun pemakai. 
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b. Media Komunikasi 

Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antara 

pengguna, baik untuk teleconference maupun untuk mengirim pesan atau 

informasi penting lainnya. 

c. Integrasi Data 

Jaringan komputer dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat, 

Karena setiap proses data tidak harus dilakukan pada satu komputer saja, 

melainkan dapat didistribusikan ke tempat lainnya. Oleh karena itu, dapat 

terbentuk data yang terintegrasi yang memudahkan pemakai untuk 

memperoleh dan mengolah informasi setiap saat.  

d. Pengembangan dan Pemeliharaan 

Pengembangan peralatan dapat dilakukan dengan mudah dan menghemat 

biaya, karena setiap pembelian komponen seperti printer tidak akan perlu 

membeli printer sejumlah dengan komputer yang ada. Jaringan komputer juga 

memudahkan pemakai dalam merawat storage dan peralatan lainnya, 

misalnya untuk memberi perlindungan terhadap serangan virus. 

e. Keamanan Data 

Sistem jaringan komputer dapat memberikan perlindungan terhadap data. 

Karena pemberian dan pengaturan hak akses kepada para pemakai serta teknik 

perlindugnan terhadap storage sehingga data mendapat perlindungan secara 

efektif. 

f. Sumber Daya Lebih Efisien dan Informasi Terkini 

Dengan pemakaian sumber daya secara bersama akan mendapat hasil yang 

maksimal dan kualitas tinggi. Selain itu, data atau informasi yang diakses 
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selalu terbaru karena setiap ada perubahan yang terjadi dapat segera langsung 

diketahui oleh setiap pemakai. 

2. Tujuan Jaringan Komputer 

Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah untuk membawa informasi 

secara tepat dan cepat tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim menuju sisi 

penerima melalui media komunikasi. 

Namun, ada beberapa kendala dalam melakukan pembangunan jaringan 

komputer. Antara lain : 

a. Mahalnya fasilitas komunikasi yang tersedia dan bagaimana memanfaatkan 

jaringan komunikasi yang ada secara efektif dan efisien. 

b. Jalur transmisi yang digunakan tidak benar – benar bebas dari masalah 

gangguan (noise). 

  

3.5 Pengertian WLAN atau Wireless LAN 

WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network yaitu suatu 

jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau 

media transmisi data. Informasi atau data ditransfer dari satu komputer ke 

komputer yang lainnya menggunakan gelombang radio. WLAN juga sering 

disebut dengan Jaringan Nirkabel atau jaringan wireless. Salah satu jenis jaringan 

berdarsarkan media komunikasinya, yang memungkinkan perangkat-perangat 

didalamnya seperti komputer, hp, dll bisa saling berkomunikasi secara 

wireless/tanpa kabel. Wireless network umumnya diimplementasikan 

menggunakan komunikasi radio. Implementasi ini berada pada level lapisan fisik 

(pysical layer) dari OSI model. 
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Komponen-komponen WLAN, pada umumnya seperti: 

1. Mobile atau Desktop PC–Perangkat akses untuk user, mobile PC biasanya 

sudah terpasang pada port PCMCIA. Tetapi untuk Desktop PC umumnya 

harus ditambahkan wireless adapter melalui PCI card ataupun USB. 

2. Access Point–Perangkat yang menjadi sentral koneksi dari user ke ISP, 

Access-Point memiliki fungsi untuk mengkonversikan sinyal Radio Frekuensi 

(RF) menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui media kabel, 

ataupun disalurkan ke perangkat WLAN yang lainnya dengan dikonversikan 

ulang menjadi sinyal frekuensi radio. 

3. WLAN Interface–Peralatan yang dipasangkan di Mobile atau desktop PC 

(Personal Computer), peralatan yang dikembangkan secara massal yaitu 

dalam bentuk PCMCIA (Personal Computer Memory Card International 

Association) card, PCI card maupun melalui port USB. 

4. Antena–Antena eksternal (optional) yang dipakai untuk memperkuat daya 

pancar. Antena tersebut dapat dirakit sendiri oleh pengguna/user. 

 

3.6 Standar WLAN IEEE802.11a & WLAN IEEE802.11n 

Standar WLAN IEEE802.11a dikenalkan pada tahun 1999 dengan 

pengembangan menggunakan teknik OFDM pada physical layer. Standar ini 

menggunakan frekuensi yang lebih tinggi dari sebelumnya yaitu 5 GHz dan dapat 

menghasilkan kecepatan hingga 54 Mbps dengan menggunakan bandwidth 20 

MHz. wireless LAN 802.11a menyediakan pilihan laju data 6, 9, 12, 18, 24, 36, 

48, 54 Mbps dengan modulasi BPSK, QPSK, 16-QAM atau 64 QAM. Berikut ini 

adalah parameter-parameter IEEE802.11a. sedangkan susunan paket pada 
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IEEE802.11a yang terdiri dari Short Training Field (STF), Long Training Field 

(LTF), Signal Field, dan Data Field ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

 

Standar WLAN IEEE802.11n dikenalkan pada tahun 2007 dengan 

menggunakan frekuensi yang sama dengan 802.11a yaitu 5 GHz dan bandwidth 

40 MHz. pada standar ini digunakan teknik Multiple-Input Multiple-Output 

(MIMO) pada physical layer. Dngan teknik MIMO ini menyediakan SDM 

(Spatial Division Multiplexing) sehingga dapat secara spasial memultipleks data 

menjadi beberapa stream data sehingga mengalami peningkatan laju data hingga 

600 Mbps. Untuk memastikan backward compability dengan IEEE802.11a maka 

digunakan mixed format (MF) preamble. 

  

Gambar 3.5 Mixed Format Preamble pada IEEE802.11na 

 

3.7 Tipe–tipe Wireless Network 

3.7.1 Wireless PAN (WPAN)  

Wireless Personal Area Network (WPAN) adalah jaringan wireless 

dengan jangkauan area yang kecil. Contohnya Bluetooth, Infrared, dan ZigBee. 

Gambar 3.4 Format Paket pada IEEE802.11a 
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Gambar 3.6 Model Wireless PAN 

 

3.7.2 Wireless LAN (WLAN) / Wifi  

Wireless Local Area Network (WLAN) atau biasa disebut Wifi memiliki 

jangkauan yang jauh lebih luas dibanding WPAN. Saat ini WLAN mengalami 

banyak peningkatan dari segi kecepatan dan luas cakupannya. Awalnya WLAN 

ditujukan untuk penggunaan perangkat jaringan lokal, namun saat ini lebih 

banyak digunakan untuk mengakses internet. 

   

Gambar 3.7 Model Wireless LAN 
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3.7.3 Wireless MAN (WMAN)  

Wireless Metropolitan Area Network (WMAN) adalah jaringan wireless 

network yang menghubungkan beberapa jaringan WLAN. Contoh teknologi 

WMAN adalah WiMAX. 

 

Gambar 3.8 Model Wireless MAN 

 

3.7.4 Wireless WAN (WWAN)  

Wireless Wide Area Network adalah jaringan wireless yang umumnya 

menjangkau area luas misalnya menghubungkan kantor pusat dan cabang antar 

provinsi. 

 

Gambar 3.9 Model Wireless WAN 
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3.8 Topologi Jaringan 

Topologi jaringan adalah suatu bentuk atau struktur jaringan yang 

menghubungkan antara komputer satu dan komputer lain dengan menggunakan 

media kabel maupun nirkabel (wireless). Berdasarkan jenis topologinya yang 

terlihat pada Gambar 3.6., jaringan komputer dibedakan menjadi : 

 

3.8.1 Topologi Bus 

Sering disebut juga topologi backbone, dimana ada sebuah kabel coaxial 

yang dibentangkan kemudian beberapa komputer akan dihubungkan pada kabel 

tersebut.  

 

Gambar 3. 10 Topologi Bus 

 

 Keuntungan : 

a. Jarak LAN tidak terbatas 

b. Kecepatan pengiriman tinggi. 

c. Tidak diperlukan pengendali pusat. 

d. Kemampuan pengandalan tinggi. 
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 Kekurangan : 

a. Operasi jaringan LAN tergantung tiap perangkat. 

b. Deteksi dan isolasi kesalahan sangat minim. 

c. Bila salah satu client tidak berfungsi, maka jaringan gagal. 

d. Diperlukan repeater untuk jarak yang jauh. 

 

3.8.2 Topologi Ring 

Semua komputer dalam topologi ini dihubungkan seperti sebuah cincin. 

Cincin ini hampir sama fungsinya dengan concentrator pada topologi star yang 

menjadi pusat berkumpulnya ujung kabel yang terhubung. Topologi ini 

menghubungkan host ke host setelah maupun sebelumnya, komunikasi data dapat 

terganggu jika salah satu titik mengalami gangguan namun jaringan FDDi dapat 

mengantisipasi kelemahan ini dengan mengirim data searah jarum jam dan 

berlawanan dengan arah jarum jam secara bersamaan. 

 

Gambar 3. 11 Topologi Ring 
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 Keuntungan : 

a. Hemat kabel. 

b. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. 

c. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau 

kanan server. 

d. Transmisi data relative sederhana seperti perjalanan paket dalam satu arah 

saja. 

 Kekurangan : 

a. Kerusakan pada salah satu media pengirim/ terminal dapat melumpuhkan 

kinerja seluruh jaringan. 

b. Paket data harus melewati setiap komputer antara pengirim dan penerima, 

sehingga menjadi lebih lambat. 

c. Pengembangan jaringan menjadi lebih kaku karena penambahan terminal 

atau node menjadi lebih sulit bila port habis. 

 

3.8.3 Topologi Star 

Topologi ini menghubungkan semua kabel pada host ke satu titik utama 

yang dimana titik tersebut biasanya menggunakan hub atau switch. Topologi star 

merupakan bentuk topologi jaringan konvergen dari node tengah ke setiap node 

yang dimana semua komputer dihubungkan dalam concentrator. 
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Gambar 3. 12 Topologi Star 

 

 Keuntungan : 

a. Karena setiap komponen dihubungkan langsung ke simpul pusat, maka 

pengelolahan menjadi mudah. 

b. Kegagalan komunikasi mudah ditelusuri. 

c. Kegagaan pada satu komponen/terminal tidak mempengaruhi komunikasi 

terminal lain. 

d. Kontrol terpusat sehingga memudahkan dalam mendeteksi dan isolasi 

kesalahan serta memudahkan pengelolahan jaringan. 

e. Memiliki tingkat keamanan yang tinggi. 

 Kekurangan : 

a. Kegagalan pusat kontrol dapat memutuskan semua komunikasi. 

b. Menggunakan banyak kabel. 
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c. Bila pusatnya adalah hub, maka kecepatan akan berkurang sesuai dengan 

penambahan komputer dan kondisi hub juga harus tetap dalam kondisi 

baik, jika hub rusak maka jaringan seluruhnya lumpuh. 

 

3.8.4 Topologi Tree 

Topologi ini adalah pengembangan dari topologi bus yang dimana media 

transmisinya merupakan satu kabel yang bercabang namun dengan loop terbuka. 

 

Gambar 3. 13 Topologi Tree 
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 Keuntungan : 

a. Memungkinkan untuk memiliki jaringan point to point. 

b. Mengatasi keterbatasan pada topologi star yang memiliki keterbatasan 

pada titik koneksi di hub. 

c. Topologi ini membagi seluruh jaringan menjadi bagian yang lebih mudah 

diatur. 

d. Topologi ini juga memiliki keunggulan lebih mampu menjangkau jarak 

yang lebih jauh dengan mengaktifkan fungsi repeater yang dimiliki hub. 

 Kekurangan : 

a. Karena bercabang, maka diperlukan cara untuk menunjukkan kemana data 

dikirim atau kepada siapa transmisi data ditujukan. 

b. Perlu suatu mekanisme untuk mengatur transmisi dari terminal dalam 

jaringan.  

c. Kabel yang digunakan menjadi lebih banyak, sehingga diperlukan 

perencanaan yang matang dalam pengaturannnya termasuk dalamnya 

adalah tata letak ruangan. 

d. Hub menjadi elemen kritis. 

 

3.8.5 Topologi Mesh 

Topologi mesh adalah topologi yang tidak memiliki aturan dalam 

koneksi. Karena tidak teratur, maka kegagalan komunikasi menjadi sulit dideteksi 

dan ada kemungkinan boros dalam pemakaian media transmisi. Setiap perangkat 

terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada dalam sebuah jaringan. 
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Akibatnya, dalam topologi ini setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung 

tanpa konfigurasi tertentu (dedicated links). 

 

Gambar 3. 14 Topologi Mesh 

 

 Keuntungan : 

a. Dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat tujuan. 

b. Data dapat dikirim langsung ke komputer tujuan tanpa harus melalui 

komputer lain. Satu link digunakan khusus untuk berkomunikasi dengan 

komputer yang dituju. 

c. Memiliki sifat robust, yaitu apabila terjadi gangguan pada koneksi 

komputer satu dengan yang lain karena rusaknya kabel koneksi, maka 

gangguan tidak akan mempengaruhi koneksi komputer lainnya. 

d. Mudah dalam proses identifikasi permasalahan pada saat terjadi kerusakan 

koneksi antar komputer. 
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 Kekurangan : 

a. Setiap perangkat harus memiliki I/O port. Butuh banyak kabel sehingga 

butuh banyak biaya. 

b. Instalasi dan konfigurasi lebih sulit, karena komputer yang satu dengan 

lainnya harus saling terkoneksi. 

c. Biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang lebih. 

 

3.9 Pengalamatan Jaringan 

Pengalamatan jaringan merupakan suatu metode pengalamatan IP yang 

bertujuan untuk mengatur alamat suatu komputer yang terhubung dalam jaringan 

global maupun lokal. Pengalamatan jaringan juga dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi sebuah komputer dalam suatu jaringan atau dalam sebuah 

jaringan internet. Pengalamatan IP berupa alamat yang terdiri dari 32-bit yang 

dibagi menjadi 4 yang masing masing berukuran 8-bit. Format pengalamatan IP 

pada umumnya di tulis xxx.xxx.xxx.xxx. Sebuah alamat IP dapat dibagi dua 

bagian dengan menggunakan subnet mask yakni metode yang digunakan untuk 

membagi alamat IP dalam jaringan menjadi kelompok-kelompok tertentu. Bagian 

pertama di dalam alamat IP adalah Network Identifier (NetID) yang bertujuan 

untuk mengidentifikasikan jaringan lokal dalam sebuah jaringan internet dan 

bagian yang kedua adalah Host Identifier (HostID) yang bertujuan untuk 

mengidentifikasikan host dalam jaringan.  

Pengalamatan IP merupakan sesuatu hal yang sangat penting karena 

pengalamatan ini yang akan menentukan dan mengidentifikasi alamat dari dalam 

sebuah komputer pada jaringan dan juga memilki identitas yang unik. adanya 
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alamat IP ini memudahkan untuk mengetahui sumber dan tujuan dari pengiriman 

paket ataupun menerima paket data. 

3.9.1 IP Address 

Setiap komputer yang ingin berhubungan atau berkomunikasi haruslah 

menggunakan TCP/UDP paket harus memiliki IP sebagai alat pengenal host pada 

jaringan internet. IP merupakan kepanjangan dari internet protocol yang juga 

merupakan protokol network layer yang digunakan oleh protokol TCP 

(Transmission Control Protocol) ataupun IP (Internet Protocol) untuk melakukan 

pengalamatan dan routing paket data antar host di jaringan komputer. Tentunya 

sebuah komputer harus memiliki IP address yang berbeda dari setiap komputer. 

IP address merupakan sekumpulan angka dengan panjang tertentu yang 

digunakan untuk mengidentifikasikan alamat sebuah komputer maupun setiap 

host pada suatu jaringan. Dalam pemilihan alamat pada IP haruslah bersifat unik 

yakni dimana tidak boleh ada satu alamat IP yang sama dipakai oleh dua 

komputer atau host yang berbeda.  

IP address adalah sebuah alamat yang unik yang telah ditetapkan hanya 

untuk sebuah komputer dan tidak ada alamat yang sama antara setiap komputer 

yang bertujuan untuk memudahkan mengidentifikasi sebuah alamat komputer 

dalam jaringan internet. Dalam hal pengiriman sebuah data melalui jaringan 

internet dapat dilakukan dengan berdasarkan alamat IP address komputer 

pengirim dengan komputer penerima. Seperti yang diterangkan sebelumnya IP 

address memiliki dua bagian yakni, alamat jaringan (network address) dan alamat 

host (host address) dalam sebuah jaringan internet. Network address digunakan 

oleh router untuk mencari jaringan tempat sebuah komputer dalam jaringan lokal 



30 
 

 
 

berada, sedangkan host address digunakan untuk mengidentifikasi sebuah 

komputer pada jaringan lokal. Dalam sistem pengalamatan IP, ada dua sistem 

yang digunakan yakni alamat versi 4 (Ipv4) dan alamat IP versi 6 (Ipv6). 

3.9.1.1 IPv4 

IP address versi 4 merupakan sebuah sistem pengalamatan jaringan yang 

digunakan didalam protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol IP 

versi 4. Panjang alamat dalam IPv4 adalah 32-bit dan prinsip kerjannya adalah 

paket-paket data ygn dimuat dalam alamat IP dari komputer pengirim data kepada 

alamat IP pada komputer yang akan dituju (reciever), lalu paket data tersebut 

selanjutya akan dikirim kedalam jaringan. Paket data kemudia dikirim dari router 

ke router berdasarkan alamat IP menuju alamat IP/komputer yang akan dituju. IP 

address versi 4 memiliki lima kelas yang berbeda, kelas ini nantinya akan 

menentukan batas antara prefix dengan suffix. Kelas pada IPv4 terbagi sebagai 

berikut: 

1. Class A: network prefix 8 bit dan IP address biasanya dimulai dengan “0”. 

Bit pertama dari alamat IP kelas A adalah 0 dan 7 bit berikutnya merupakan 

bit network sedangkan 24 bit terakhir merupakan bit host dan terdapat 128 

network pada kelas ini, yakni dari nomor 0.xxx.xxx.xxx sampai 

127.xxx.xxx.xxx. 

2. Class B: network prefix 16 bit dan IP address biasanya dimulai dengan 

“10”. Dua bit pertama bernilai “10” dari alamat IP kelas B, 14 bit berikutnya 

merupakan bit network sedangkan 16 bit terakhir merupakan bit host. Ada 

lebih dari 16 ribu network kelas B yakni dari 128.xxx.xxx sampai dengan 
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191.255.xxx.xxx dan host yang dapat ditampung pada kelas B adalah 

sebanyak 65 ribu host. 

3. Class C: network prefix 24 bit dan IP address dimulai dengan “110”. Tiga 

bit pertama diawali dengan 110 pada alamat IP kelas C, 21 bit berikutnya 

merupakan bit network dan 8 bit terakhir merupakan bit host. Pada alamat 

IP kelas C terdapat lebih dari 2 juta network dari nomor 192.0.0.xxx sampai 

223.255.255.xxx. 

4. Class D: network prefix multicast dan IP address dimulai dengan “1110”. 4 

bit pertama adalah 1110 dan IP address pada kelas ini merupakan IP yang 

digunakan untuk multicast address. 

5. Class E: network prefix eksperimen dan IP address dmulai dengan “11110”. 

Alamat IP kelas ini memiliki sifat yang khusus sama seperti kelas D yang 

dimana pada kelas ini alamat IP di sini digunakan untuk bereksperimen. 

3.9.1.2 IPv6 

IPv6 yang memiliki panjang 128-bit  mempunyai alamat 4 miliar akan tetapi 

jumlah ini mempunyai limit dalam penggunaan alamatnya dan jumlahnya pun 

tidak mencapai 4 miliar. IPv6 ini akan memberikan ruang yang sangat banyak 

dalam penggunaan alamatnya dan dapat dipakai untuk masa depan nanti 

persediaanya. IP versi 6 ini juga membentuk inftastruktur routing yang di susun 

secara hirarki yang tujuannya untuk mengurangi kompleksitas proses routing 

yang panjang dan tabel routing. Berbeda dengan IP versi 4, pada IP versi 6 

menggunakan konfigurasi alamat dengan menggunakan DHCP server yang istilah 

asingnya disebut stateful address configuration. Ada juga konfigurasi alamat IPv6 

yang tanpa menggunakan DHCP server yang disebut dengan istilah stateless 
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address configuration.  Dalam IPv6  bit-bit tingkat tinggi akan digunakan sebagai 

identitas dalam alamat IPv6 yang disebut dengan istilah Format Prefix. IPv6 tidak 

mengenal istilah subnetting  yang ada hanyalah format prefix. Dalam IPv6 

pengalamatan didefinisikan dalam RFC 2373. IPv6 ini memiliki fitur-fitur baru 

yakni sebagai berikut: 

1. Peningkatan kapasitas menjadi 128 bit. 

2. Penyederhanaan format header untuk mempercepat proses paket. 

3. Option dan ekstensi header agar lebih efisien dalam penerusan paket (packet 

forwarding). 

4. Kemampuan pelabelan aliran untuk kualitas layanan yang lebih baik. 

5. Autentifikasi dan kemampuan privasi untuk keamanan. 

6. Konfigurasi yang otomatis. 

7. Alamat yang anycast (penyampaian paket data kepada anggota terdekat dari 

sebuah grup). 

 

3.10 pThe Dude Network Monitoring 

The Dude merupakan software monitoring jaringan bawaan dari 

MikroTik. The Dude menyediakan beberapa fasilitas untuk melihat host yang 

aktif dalam suatu jaringan dan dilengkapi tampilan berupa gambar host beserta 

jaringannya, juga fasilitas lain seperti ping, traceroute, snmpwalk, scan, winbox, 

terminal, remote connection, torch, bandwidth test, dansebagainya(Adi, 2015). 

The   Dude   memiliki   fitur yang sangat lengkap di dalam menunjang kegiatan   

operasional sebuah “Network Operations Center” antara lain adalah: 
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a. Merupakan   free   software   yang disediakan oleh MikroTik atau tidak 

ber-licenses/berbayar sehingga siapa saja baik perorangan ataupun 

kelompok/organisasi dapat menggunakannya secara bebas. 

b. erupakan free software yang dapat berjalan  diatas  platform  sistem operasi  

berbasis linux ataupun microsoft windows . 

c. Memiliki fitur dapat membuat peta sistem dan networks infrastruktur secara 

automatis ataupun manual. 

d. Memiliki fitur sistem alert dan log setiap kejadian/event secara  real-time  

terhadap setiap aktifitas perangkat system dan networks infrastruktur. 

e. Memiliki fitur untuk melakukan remote access terhadap perangkat mikrotik 

ataupun perangkat lain yang terhubung terhadap sistem dan network 

infrastruktur yang ada. 

f. Memiliki sistem pelaporan (reporting) secara real time. 

Secara umum tampilan jendela panel terdiri dari: 

Menu Pane : menu yang terletak disebelah kiri jendela yang menampilkan 

interface yang berisikan bermacam pane dengan meng-klik pane 

yang dituju. 

Main Pane : tampilan dari interface yang diklik  yang menampilkan mapping 

dari sebuah jaringan yang wakili oleh simbol-simbol perangkat 

yang terletak di sebelah kanan Menu pane. 

Device Map : tata letak dari device yang terdeteksi oleh dude monitoring yang 

diwakili dengan simbol-simbol dan keterangan berupa traffic 

dari network yang dilihat berada di dalam jendela Main pane. 
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Gambar 3.15 Tampilan Device Map 

 



35 
 

 
 

 

 

NO Simbol Keterangan 
1 

 

Maps Lingkaran berwarna Merah menandakan BTS (Base 
Tranciver Stasion) terdapat perangkat yang tidak aktif atau 
mengalami ganguan. 

2 

 

Maps Lingkaran berwarna Hijau menandakan BTS (Base 
Tranciver Stasion) beserta seluruh perangkat dalam kondisi 
aktif 

3 

 

Merupakan symbol perangkat mikrotik 

4 

 

Merupakan symbol perangkat radio yang sudah terhubung ke 
Internet 

 

Merupakan symbol LAN/Interface yang terhubung ke 
perangkat customer 

 

Dengan    adanya    simbol-simbol    tersebut  dapat  memudah  fault  

handler  atau  staff monitoring   melakukan pemantauan terhadap sistem dan 

networks infrasruktur yang ada, disamping indikator  warna,  log  dan  alarm  

serta news yang didistribusikan melalui sms server ataupun email (Rini 

Agustina, Muhammad Zaini Yusuf, Idian Purnama, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Simbol dan Keterangan Perangkat di Device Map 
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BAB IV 

DISKRIPSI KERJA PRAKTIK 

 

PT. Antar Surya Jaya saat ini sudah mengunakan layanan jaringan 

internet baik secara regional maupun secara global. Tidak hanya fasilitas LAN 

yang mengkoneksikan antar komputer tiap lantai dalam 1 gedung menggunakan 

perantara kabel, hingga menggunakan sistem sedang berkembang jaringan tanpa 

kabel atau yang dikenal dengan istilah Wireless LAN (WLAN).  Adanya  

fasilitas  jaringan  inilah  yang  nanti  diharapkan akan  mempercepat akses 

informasi bagi para karyawan. oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem kontrol 

dan monitoring untuk selalu memantau kinerja dalam jaringan tersebut supaya 

berkerja dengan optimal dan terkendali. Terganggunya sistem jaringan Komputer 

(networking) akan menimbulkan terhambatnya komunikasi data yang diperlukan, 

oleh karena itu diperlukannya suatu Network Monitoring and Management 

System (NMS) yang baik, guna meminimalkan troubleshooting yang terjadi dan 

membuat sistem keamanan jaringan berdasarkan traffic data yang dimonitor 

secara real time.  

 

4.1 Perancangan Sistem Control dan Monitoring 

Dalam perancangan sistem ini ada beberapa hal perlu diperhatikan yaitu 

antara lain: 
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4.1.1  Topologi jaringan sekarang 

 

Gambar 4.1 Skema Topologi Jaringan PT. Antar Surya Jaya 

 

4.1.2 Topologi jaringan baru yang akan diusulkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Skema Rancangan Topologi Jaringan Baru 
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4.2 Langkah Pembuatan Rancangan 

Berdasarkan skema jaringan di atas terdapat penambahan sebuah 

perangkat router board MikroTik yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas data 

dari jaringan lokal ke jaringan publik. Perbedaan antara jaringan berjalan dengan 

rancangan jaringan usulan: 

1. Pada jaringan usulan kita dapat menjadikan router board sebagai proxy 

server sehingga proses lalu-lintas data dari internet ke LAN atau sebaliknya 

menjadi lebih aman dan cepat. 

2. Adanya penyetingan DHCP server sehingga user dapat mendapatkan IP 

address secara otomatis yang sebelumnya penyetingan IP address dilakukan 

secara manual. 

3. Dengan mikrotik penyetingan firewall menjadi lebih berlapis baik di-filter 

dari segi port, url ataupun ip address. 

4. Dapat melakukan manajemen bandwidth dari winbox atau webbox dan 

monitoring jaringan dengan aplikasi yang diakses dari client yaitu The Dude. 

5. Hasil dari proses monitoring The Dude dapat dijadikan rujukan untuk 

melakukan tindakan antisipasi jika ada trouble dalam jaringan, seperti dapat 

mendeteksi ketika terjadi kondisi “down” pada server. 

 

4.3 Perancangan Layer 

4.3.1 Network Access Layer 

Mempunyai fungsi yang  mirip  dengan  Data  Link  layer  pada OSI.  

Lapisan ini mengatur penyaluran data frame-frame data pada media fisik yang 

digunakan secara handal. Lapisan ini biasanya memberikan servis untuk deteksi 
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dan  koreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Beberapa contoh  protokol 

yang digunakan pada lapisan ini adalah X.25 jaringan publik, Ethernet untuk  

jaringan Etehernet, AX.25 untuk jaringan Paket Radio. Pada lapisan terjadi 

pembacaan protocol TCP/IP pada IP Address yang disetting pada interface 

ethernet yaitu konversi dari bilangan biner menjadi bilangan hexadecimal. 

 

4.3.2 Internet Layer 

Mendefinisikan bagaimana hubungan  dapat  terjadi  antara  dua  pihak 

yang  berada  pada jaringan  yang  berbeda seperti  Network  Layer  pada  OSI.  

Pada jaringan  Internet  yang terdiri  atas  puluhan juta  host  dan  ratusan  ribu  

jaringan  lokal, lapisan  ini  bertugas untuk  menjamin agar suatu paket  yang  

dikirimkan dapat menemukan tujuannya dimana pun  berada. Oleh  karena  itu,  

lapisan  ini  memiliki peranan  penting  terutama  dalam mewujudkan   

internetworking   yang meliputi wilayah luas (worldwide Internet). Proses ini 

terjadi pada perangkat router yang mengarahkan dan memetakan paket data 

dari alamat asal ke alamat tujuan yang diinginkan. 

 

4.3.3 Transport Layer 

Mendefinisikan cara-cara untuk melakukan pengiriman data antara end 

to  endhost  secara handal.   Lapisan   ini menjamin   bahwa   informasi   yang   

diterima pada   sisi   penerima adalah   sama   dengan informasi   yang   

dikirimkan  pada   pengirim. Disini terjadi proses pertukaran informasi yang 

sebelumnya terjadi proses enkripsi dan dekripsi. Proses ini terjadi pada protokol 
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SNMP yang digunakan untuk memberikan report dalam bentuk email dan 

push email. 

 

4.3.4 Application Layer 

Merupakan lapisan terakhir  dalam  arsitektur TCP/IP yang berfungsi   

mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Karena itu, 

terdapat banyak protokol pada lapisan ini, sesuai dengan banyaknya aplikasi 

TCP/IP yang dapat dijalankan. Contohnya adalah SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol) untuk pengiriman e-mail, FTP (File Transfer Protocol) untuk transfer   

file, HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) untuk aplikasi web, NNTP (Network   

News  Transfer Protocol) untuk distribusi news group dan lain-lain. Setiap 

aplikasi pada umumnya menggunakan protokol TCP dan IP, sehingga  

keseluruhan  keluarga  protokol  ini dinamai dengan TCP/IP. Pada lapisan ini 

bekerja aplikasi seperti winbox, The Dude dan telnet yang dapat mengakses 

perangkat dari luar jaringan lokal yang bekerja dari sisi client. 

 

4.4 Instalasi The Dude 

Langkah-langkah dalam instalasi aplikasi The Dude adalah sebagai berikut: 

1. Mendownload aplikasi The Dude dari official website mikrotik. 

 Memilih Menu “Software” seperti pada gambar 4. 3 
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Gambar 4.3 Tampilan Website Mikrotik 

 

2. Setelah i t u  download software sampai selesai, lalu m e n jalankan proses 

instalasi 

 Memilih “The Dude Client” yang akan didownload seperti gambar 4. 4 

 

Gambar 4.4 Download Software The Dude Client 
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3. Lanjutkan langkah instalasi software “The Dude Client” tahap 1 

 Mengklik kanan pada “dude instaler” pilih “Run as administrator” lalu 

memilih “Yes” 

 Memilih  “I Agree” untuk melanjutkan seperti pada gambar 4. 5 

 

Gambar 4.5 The Dude Setup Step 1 

 Lanjutkan langkah instalasi software “The Dude Client” tahap 2 

 Memilih “Next” untuk melanjutkan seperti pada gambar 4. 6 

 

Gambar 4.6 The Dude Setup Step 2 
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4. Lanjutkan langkah instalasi software “The Dude Client” tahap 3 

 Memilih “Browse” untuk memilih tempat atau directory instalan 

contoh : 

C:\Program Files (x86)\Dude 

 Jika sudah memilih “Install” untuk melanjutkan proses penginstallan 

seperti pada gambar 4. 7 

 

Gambar 4.7 The Dude Setup Step 3 

 

5. Lanjutkan langkah instalasi software “The Dude Client” tahap akhir 

 Menunggu sampai proses penginstallan selesai lalu memilih “Close” 

mengakhiri atau menutup The Dude Setup seperti pada gambar 4.4.6 
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Gambar 4.8 The Dude Setup Last Step 

 

4.5 Membuat Sistem Notifikasi 

1. Memilih server confuguration pada menu di winbox lalu klik tab general 

lakukan penyetingan pada IP DNS, SMTP dan email sumber 

2. Memasukan IP DNS baik yang primary maupun secondary, kemudan 

mengisikan ip SMTP dengan IP address yang merupak alamat dari Server 

SMTP beserta alamat email sumber pengirim notifikasi. 

3. Mendefinisikan interval waktu dari respons suatu perangkat dengan cara meg-

input waktunya dan memberikan nama kondisinya. 

4. Melakukan penyetingan SNMP (Simple Network Management Protocol). 

a. Membuat Community baru contoh: snmp-satu. 

b. Melakukan konfigurasi IP address SNMP. 
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4.6 Pengujian Trafik 

Dengan mengisikan informasi seperti nama pengenal, media yang kita 

gunakan adalah email serta alamat si penerima laporan email, selanjutnya kita 

dapat melihat status perangkat yang terdapat di dalam jaringa yang kita miliki 

dengan mengklik gambar perangkat tersebut maka akan tampil informasi 

penggunaan resources seperti memory, CPU, trafick data dalam jaringan baik di 

LAN dan menuju ke internet. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari laporan Kerja Praktik yang berjudul “Kontrol dan 

Monitoring WLAN menggunakan mikrotik pada PT. Antar Surya Jaya” adalah 

sebagai berikut: 

1. Penarapan teknologi monitoring jaringan sangat diperlukan diperusahan 

yang bergantung pada jaringan untuk pengiriman dan berbagi data. 

2. Dengan menginstal Software The Dude Monitoring pada jaringan dapat 

memberikan tampilan jaringan langsung dari router MikroTik serta 

memberikan report secara real time tentang kondisi jaringan, sehingga bila 

terjadi macet pada trafik jaringan akan sangat cepat di ketahui dan 

ditangani. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang disampaikan berkaitan dengan penulisan laporan 

Kerja Praktik ini adalah memberikan dukungan dalam bentuk software dan 

hardware yang dapat menunjang kinerja dari IT support. 
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