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ABSTRAK 

 
MikroTik adalah perusahaan yang berkantor pusat di Latvia, dibentuk oleh 

Johnson Trully dan Armin Riekstins pada tahun 1996.  MikroTik  merupakan sistem 

operasi dan perangkat lunak yang bisa digunakan dengan  menjadikan  sebuah PC 

untuk router network yang dapat diandalkan yang dapat diterapkan dengan berbagai 

fitur seperti IP network jaringan wireless, firewall dan NAT, monitoring atau 

accounting serta proxy server di PT. PLN Rayon Taman Sidoarjo. 

Proxy server merupakan komputer server atau program komputer  yang 

dapat bertindak sebagai komputer lainnya untuk melakukan request terhadap  

content dari Internet ataupun intranet. Pada PT. PLN  Rayon  Taman  Sidoarjo  

proxy server digunakan untuk mengamankan jaringan komputer pribadi yang 

terhubung dengan jaringan publik. 

. 

 
Kata Kunci: WAN, Proxy Server, Mikrotik 
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BAB I 
 

 
 

1.1 Latar Belakang 

PENDAHULUAN 

 

Semakin besar dan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

memicu meningkatnya keamanan sistem informasi yang harus dijaga demi mendukung 

kinerja secara keseluruhan. Salah satu sistem informasi yang memerlukan penanganan 

khusus adalah jaringan komputer sebagai urat sistem komputer secara keseluruhan pada 

era teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang. 

Penambahan perangkat pendukung  jaringan  komputer  serta 

meningkatkan kapasitas bandwidth ternyata  tidak  menjamin  kehandalan 

transaksi data dan informasi dikarenakan banyak faktor yang harus diperhatikan 

dalam pengelolaan jaringan komputer. Disinilah dibutuhkan metode, inovasi dan 

terobosan-terobosan sehingga sistem informasi yang dibangun tidak menjadi 

percuma dan terjamin keamanannya. 

Dalam memenuhi tuntutan yang tinggi terhadap ketersediaan jaringan 

komputer yang aman dan handal, sudah barang tentu tersedia Proxy server adalah 

sebuah server yang dapat dikonfigurasi untuk beberapa hal yaitu sebagai cache 

server, url filtering, pengaturan bandwidth, autentikasi akses internet dan lain 

sebagainya. Dengan digunakannya Proxy server maka diharapkan dapat 

memaksimalkan akses internet sehingga dapat dipergunakan dengan baik. Salah 

satu sistem operasi yang semakin banyak digunakan adalah GNU/LINUX atau 

sering disebut Linux dan perangkat yang mendukung sistem jaringan seperti 

Router, Switch, Hub,Bridge, Repeater, Modem dan yang tak kalah pentingnya 

adalah unit komputer itu sendiri. 
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Dalam membangun sebuah proxy server, spesifikasi komputer server harus 

disesuaikan dengan banyaknya komputer client. Semakin banyak  komputer  client 

maka spesifikasi komputer server harus semakin tinggi. Komponen paling  penting 

yang harus diperhatikan adalah memory, karena pada dasarnya manejemen  proxy 

adalah sharing memory antara komputer server dengan client. Memory disesuaikan 

dengan jumlah Komputer client memory minimal 1 Gbyte layak  untuk  

dipertimbangkan untuk mengatasi masalah pada Komputer client yang  tersendat- 

sendat saat menjalankan aplikasi 

 
 

1.2 Perumusan Masalah 
 

Dalam perumusan masalah yang ada pada kerja praktik yang dilakukan oleh 

penulis terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan. Adapun masalah 

yang harus diselesaikan berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara konfigurasi Mikrotik melalui winbox di laboratorium  PT.  

PLN Rayon Taman Sidoarjo 

2. Bagaimana cara penerapan Mikrotik di PT. PLN Rayon Taman SIdoarjo 

 

 

1.3 Batasan Masalah 
 

Melihat permasalahan yang ada, maka penulis membatasi masalah dari 

kerja praktik, yaitu: 

1. Pengaplikasian di tempat hanya menggunakan mikrotik. 

 
2. Konfigurasi Mikrotik melalui winbox. 
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1.4 Tujuan 
 

Tujuan umum dari kerja praktik yang dilaksanakan mahasiswa adalah agar 

mahasiswa dapat melihat serta merasakan kondisi dan keadaan real yang ada pada 

dunia kerja sehingga mendapatkan pengalaman yang lebih banyak lagi dan dapat 

memperdalam kemampuan pada suatu bidang. 

 

1.5 Kontribusi 

 

Adapun kontribusi dari kerja praktik terhadap PLN Rayon Taman Sidoarjo 

adalah membantu meningkatkan kinerja jaringan dan  meningkatkan  keamanan 

pada jaringan yang berada di kantor PLN Rayon Taman Sidoarjo 



 

BAB II 

 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
2.1 Sejarah Singkat PLN 

 

Berawal di akhir abad 19, bidang pabrik gula  dan pabrik ketenagalistrikan  

di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang 

bergerak di bidang pabrik gula dan pebrik teh mendirikan pembangkit tenaga lisrik 

untuk keperluan sendiri 

Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan- 

perusahaan Belanda tersebt oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan 

tentara Jepang di awal Perang Dunia II 

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada 

Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan 

oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delagasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas 

yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden 

Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah 

Republik Indinesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan 

Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan 

kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. 

Pada tanggal 1 januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU- 

PLN (Bada Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang 

listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang 

sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai 
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pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai 

pengelola gas diresmikan. 

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17, status 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik 

Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan 

tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. 

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan 

kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak 

tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan 

Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi 

kepentingan umum hingga sekarang. 

2.2 Struktur Organisasi 

 

Struktur Organisasi PT. PLN Rayon Taman Sidoarjo adalah sebagai berikut: 
 

 
 
 

 
Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT.PLN Rayon Taman Sidoarjo 
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2.3 VISI, MISI DAN TUJUAN PLN Rayon Taman Sidoarjo 

 

2.3.1 Visi PLN Rayon Taman Sidoarjo 

 
Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul 

dan terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani. 

 
2.3.2 Misi PT.PLN Rayon Taman Sidoarjo 

 
1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi 

pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 

2. Menjadikan energi listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

3. Mengupayakan akan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 

 
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan 

 

 
2.3.3 Tujuan PLN Rayon Taman Sidoarjo 

 
Untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan 

umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan 

melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka 

menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. 



 

 

BAB III 

 
LANDASAN TEORI 

 

3.1 Proxy Server 

 
 

3.1.1 Pengertian Proxy Server 

 
Proxy Server adalah merupakan sebuah perangkat komputer yang bertindak  

untuk melakukan request terhadap content dari Internet atau intranet. Proxy server 

bertugas untuk menjembatani dan mengendalikan aktivitas dari lalu lintas paket  data 

yang melewatinya. Dengan adanya proxy server, sehingga setiap aplikasi client maupun 

aplikasi server, seperti FTP, web server, web browser dan semacamnya bisa dimonitor 

dan juga dikendalikan oleh proxy server. Pada penggunaan proxy server biasanya  

dirubah untuk membuat koneksi, terutama untuk koneksi pada jaringan internet menjadi 

lebih cepat dan juga lebih stabil. 

 
3.1.2 Fungsi Proxy Server 

 
Fungsi proxy suatu sistem yang memungkinkan untuk mengakses jaringan 

internet menggunakan IP yang berbeda dengan yang diterima oleh perangkat.  

Fungsi utama proxy server yaitu: 

a.  Connection sharing sebagai gateway yang menjadi batas  antara  jaringan  lokal 

dan jaringan luar. Pada Gateway juga bertindak sebagai titik dalam sejumlah 

koneksi dari pengguna lokal terhubung kepadanya dan koneksi jaringan luar juga 

terhubung kepadanya. Sehingga koneksi dari jaringan lokal ke internet akan 

menggunakan sambungan yang dimiliki oleh gateway secara bersama-sama 

(connecion sharing). 
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b. Filtering sebagai firewall yang digunakan untuk melindungi jaringan lokal 

terhadap gangguan atau serangan dari jaringan luar. Sehingga dapat 

dikonfigurasi untuk menolak situs web tertentu pada waktu-waktu tertentu. 

c. Caching diterapkan pada proxy server memiliki mekanisme penyimpanan 

obyek-obyek yang sudah diminta dari server-server di internet. Untuk 

mekanisme caching akan menyimpan obyek-obyek yang merupakan 

permintaan dari para pengguna yang diperoleh dari internet. 

 

 
3.1.3 Manfaat Proxy Server 

 

 
a. Manfaat privasi, Perusahaan yang menggunakan proxy untuk browsing 

internet sebenarnya memiliki privacy yang lebih terjaga. Karena beberapa 

proxy mengubah alamat IP dan data informasi pribadi lainnya. Hal Ini akan 

membuat server akan menerima alamat baru yang diakses lewat IP. Sehingga 

data anda aman dan tidak mudah untuk dicuri. 

b. Manfaat penghematan bandwidth dan meningkatkan kecepatan, Proxy server 

juga dapat melakukan cache untuk website-website yang sering dikunjungi.  

Jika dalam satu perusahaan ada banyak orang mengakses satu website tertentu 

pada saat yang sama, server proxy hanya mengirimkan satu permintaan ke 

website tersebut. Hal ini akan menghemat bandwidth untuk perusahaan dan 

meningkatkan kinerja jaringan. 

c. Mengontrol pengunaan internet, Perusahaan juga menggunakan proxy untuk 

memonitor dan me-log semua permintaan web agar para karyawan tidak 

membuka situs website yang dapat menganggu produktivitas karyawan. 
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3.1.4 Jenis Proxy 

 
 

a. Transparent Proxy, Jenis proxy ini sebaiknya tidak perlu untuk dipakai. Jenis 

proxy ini memberi informasi ke website jika koneksi yang dituju  

menggunakan proxy untuk server dan tetap akan dilanjutkan  informasi  

dengan IP address yang pengguna miliki. Karena itu, alamat IP yang Anda 

miliki jelas terlihat di dunia maya dan tentu akan sangat merugikan jika 

digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. 

b. Anonymous Proxy, Jenis proxy ini bakal mengidentifikasikan dirinya menjadi 
 

proxy namun tidak mengirimkan atau meneruskan alamat IP asli yang dipakai saat 

itu. Sebagai gantinya, IP samaran akan diberikan sehingga tidak membuat 

pengguna dicurigai. Saat pengguna mengakses internet, alamat IP merupakan hal 

wajib yang harus pengguna hubungkan dengan internet. 

c. High Anoymith Proxy, Saat pengguna mengakses situs, alamat IP dari 

pengguna tidak terbaca oleh situs yang bersangkutan maupun  internet.  

Hanya saja pengguna akan terbaca sebagai klien. Secara  tidak  langsung, 

jenis proxy ini benar-benar merahasiakan alamat IP pengguna. 

d. Distorting proxy memiliki fungsi yang sama dengan anonim proxy, yakni 

membuat alamat IP pengguna tidak terlihat. Bedanya, anonim proxy 

mengubah bagian alamat IP asli, sedangkan untuk jenis proxy ini adalah 

merekayasa IP address penggunanya. Sedangkan IP address asli  yang  

mereka miliki bisa dilihat melalui HTTP Header. 

e. Reverse Proxy dipakai untuk mencegah user terhubung  melalui  internet 

tanpa ada monitor sebelumnya. Proxy ini kerap diaplikasikan perusahaan 

untuk membatasi pengguna koneksi internetnya. Biasanya sering dipakai 

untuk jaringan lokal. 
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3.1.5 Cara Kerja Proxy Server 

 
Cara kerja proxy server adalah client yang tersambung dengan proxy server dan 

meminta layanan tertentu seperti file, koneksi, akses web page, ataupun lainnya. Proxy 

server yang digunakan akan mengevaluasi permintaan layanan tersebut sesuai dengan 

aturan filternya. Sebagai contoh, proxy server dapat menyaring traffic berdasarkan IP 

(Internet Protocol) address. Jika permintaan itu divalidasi oleh  fiternya,  maka  proxy 

akan menyediakan apa yang diminta dengan menyambung ke server yang diminta dan 

meminta layanan dari server tersebut untuk clientnya. 

 

Gambar 3.1 Cara Kerja Proxy Server 

 
 

3.2 Mikrotik 

 
Pada tahun 1996 John dan Arnis memulai dengan sistem Linux dan MS DOS 

yang dikombinasikan dengan teknologi Wireless  LAN  (W-LAN)  Aeronet 

berkecepatan 2Mbps di Moldova. Prinsip dasar MikroTik  bukan membuat  Wireless 

ISP (WISP), tapi membuat program router yang handal dan  dapat  dijalankan  di 

seluruh dunia. 
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Linux yang mereka gunakan pertama kali adalah Kernel yang dikembangkan 

secara bersama-sama dengan bantuan 5 - 15 orang staf R&D Mikrotik yang sekarang 

menguasai dunia routing di negara-negara berkembang.Selain staf di lingkungan, 

mereka merekrut juga tenaga-tenaga lepas dan pihak ketiga yang dengan intensif 

mengembangkan Mikrotik secara maraton. 

 
3.2.1 Fitur-Fitur Mikrotik 

 
Hotspot di Mikrotik adalah sebuah system untuk memberikan fitur autentikasi 

pada user yang akan menggunakan jaringan. Agar bisa akses ke jaringan, client 

diharuskan memasukkan username dan password pada login page disediakan. Dari 

penjelasan diatas, berarti Hotspot tidak hanya menunjuk ke jaringan wireless saja. Fitur 

Hotspot ini bisa diterapkan di semua tipe interface jaringan seperti ethernet  base.  

Hotspot merupakan gabungan dari fungsi Proxy, Firewall, DNS, DHCP dan lain-lain  

yang dapat diatur dalam bentuk Setup Wizard untuk membuatnya. 

a. Limitasi 

 
Dengan menggunakan hotspot server di jaringan anda, anda nanti bisa melakukan 

limitasi berdasarkan berapa lama user akses jaringan (uptime), kecepatan akses (data 

rate), banyak data yang sudah digunakan (quota based), bahkan kebijakan policy 

firewall. Limitasi ini bisa diterapkan per user atau mungkin per group dari jaringan. 

b. Plug and play connectivity 

 
Dengan menggunakan Hotspot Server, Pengguna dapat menggunakan sembarang IP 

statik di perangkatnya atau DHCP, nanti secara otomatis Hotspot server  akan 

melakukan one to one nat agar client tersebut bisa akses ke jaringan 
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c. Bypass 

 
Normalnya, semua koneksi dari berbagai perangkat yang ada dijaringan Hotspot akan 

diblock sebelum melakukan login / autentikasi ke hotspot server. Tetapi tidak semua 

perangkat bisa melakukan sistem autentikasi tersebut, misalnya: Printer  server,  IP  

Cam, VoIP server dan sebagainya. Atau ada user VIP yang memang istimewa tidak 

perlu melakukan login. Untuk perangkat-perangkat yang ingin anda  bypass,  tidak  

perlu melakukan login untuk akses ke jaringan. 

d. Advertisement 

 
Dengan menggunakan fitur ini dapat menampilkan popup halaman  sebuah  web  ke  

user anda dan popup-popup yang akan muncul bisa anda atur intervalnya. 

e. Voucher 

 
Pada mikrotik, juga dapat membuat sistem voucher prabayar untuk calon pelanggan  

jasa internet anda. Dengan menentukan harga dan jenis / detil limitasinya, nanti setiap 

ada calon pelanggan yang datang anda tinggal generate voucher yang akan berisi 

custom username dan password. 

 
Gambar 3.2 Router Mikrotik dan Tampilan Winbox 
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3.3 Jaringan 

 

3.3.1 Jaringan Komputer 

 
Jaringan komputer merupakan kumpulan komputer dan peralatan lainnya 

yang saling terhubung dan membentuk suatu kesatuan system”. Sebuah jaringan 

komputer memungkinkan informasi dan data berpindah dari satu jaringan ke 

jaringan yang lain sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat 

saling bertukar dokumen dan data. Tidak hanya itu, sebuah jaringan komputer juga 

memungkinkan penggunakanya mencetak pada printer yang sama dan digunakan 

secara bersama sama. (Indra W, 2012) Jaringan komputer secara umum yaitu  

sebuah sistem yang terdiri dari atas komputer, software dan perangkat jaringan 

lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, setiap  

bagian komputer meminta dan memberikan layanan (service), jaringan komputer 

terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 

a. Local Area Network (LAN) 

 
Local Area Network (LAN) adalah jaringan komputer yang jaringannya 

hanya mencakup wilayah kecil, seperti jaringan komputer kampus, kantor, gedung 

atau yang lebih kecil. 

 
 

Gambar 3.3 Jaringan LAN 
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b. Metropolitan Area Network (MAN) 

 
Metropolitan Area Network (MAN) adalah suatu jaringan dalam suatu kota 

dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi 

seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah 

gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 Km. 

 
 

Gambar 3.4 Jaringan MAN 

c. Wide Area Network (WAN) 

 
Wide Area Network (WAN) merupakan jaringan komputer yang mencakup 

area besar. Jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, sebagai contoh 

yaitu jaringan komputer antar wilayah, antar kota, antar negara, bahkan benua. 

 
 

Gambar 3 5 Jaringan WAN 
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3.3.2 Tujuan Membangun Jaringan Komputer 

 
Tujuan dibangunnya suatu jaringan komputer adalah membawa informasi 

secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim (transmitter) menuju ke 

sisi penerima (receiver) melalui media komunikasi. 

Ada beberapa kendala dalam membangun jaringan komputer, yaitu: 

 
1. Masih mahalnya fasilitas komunikasi yang tersedia dan bagaimana 

memanfaatkan jaringan komunikasi yang ada secara efektif dan efisien. 

2. Jalur transmisi yang digunakan tidak benar-benar bebas dari masalah gangguan 

(noise). 

 
3.3.3 Manfaat Jaringan Komputer 

 
Manfaat yang didapat dalam membangun jaringan komputer yaitu: 

 
1. Sharing Resources 

 
Sharing Resources bertujuan agar seluruh program, peralatan atau peripheral 

lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer 

tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai. 

2. Media Komunikasi 

 
Jaringan Komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna, baik 

untuk mengirim pesan atau informasi penting lainnya. 

3. 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 sebab itu maka dapat terbentuk data 
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yang terintegrasi yang memudahkan pemakai untuk memperoleh dan mengola 

informasi setiap saat. 

4. Pengembangan dan Pemeliharaan 

 
Pengembangan peralatan dapat dilakukan dengan mudah dan menghemat biaya. 

Jaringan komputer juga memudahkan pemakai dalam merawat harddisk dan 

peralatan lainnya. 

5. Keamanan Data 

 
Sistem Jaringan Komputer dapat memberikan perlindungan terhadap data. 

Karena pemberian dan pengaturan hak akses kepada para pemakai, serta teknik 

perlindungan terhadap hardisk sehingga data mendapatkan perlindungan yang 

efektif. 

6. Sumber Daya Lebih Efisien dan Informasi Terkini 

 
Dengan pemakaian sumber daya secara bersama-sama, akan mendapatkan hasil 

yang maksimal dan kualitas yang tinggi. Selain itu data atau informasi yang diakses 

selalu terbaru, karena setiap ada perubahan yang terjadi dapat segera langsung 

diketahui oleh setiap pemakai. 

 
3.4 Topologi 

 

Topologi Jaringan adalah sebuah pola interkoneksi dari beberapa terminal 

komputer. Topologi menggambarkan struktur dari suatu jaringan atau bagaimana 

sebuah jaringan didesain. Dalam definisi topologi terbagi menjadi dua, yaitu 

topologi fisik (physical topology) yang menunjukan posisi pemasangan kabel secara 

fisik dan topologi logika (logical topology) yang menunjukan bagaimana suatu 

media diakses oleh host. 
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3.4.1 Topologi Bus 

 
Topologi ini menggunakan satu segment (panjang kabel) backbone, yaitu 

yang menyambungkan semua host secara langsung. Apabila komunikasinya dua 

arah di sepanjang ring, maka jarak maksimum antara dua simpul pada ring dengan  

n simpul adalah n/2.Topologi ini cocok untuk jumlah prosesor yang relatif sedikit 

dengan komunikasi data minimal. 

 

Gambar 3.6 Topologi Bus 

A. Keuntungan  Topologi Bus: 

 
1. Jarak LAN tidak terbatas 

 
2. Kecepatan pengiriman tinggi. 

 
3. Tidak diperlukan pengendali pusat. 

 
4. Kemampuan pengandalan tinggi 

 

B. Kerugian Topologi Bus: 

 
1. Operasi jaringan LAN tergantung tiap perangkat. 

 
2. Deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. 

 
3. Bila salah satu client rusak, maka jaringan tidak bisa berfungsi. 

 
4. Diperlukan repeater untuk jarak jauh. 
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3.4.2 Topologi Ring 

 
Topologi ini menghubungkan satu host ke host setelah dan sebelumnya. 

Secara fisik jaringan ini berbentuk ring (lingkaran). Topologi cincin  juga 

merupakan topologi jaringan dimana setiap titik terkoneksi ke dua titik lainnya, 

membentuk jalur melingkar membentuk cincin. 

 

 
Gambar 3.7 Topologi Ring 

Pada topologi cincin, komunikasi data dapat terganggu jika satu titik mengalami 

gangguan. Jaringan FDDI mengantisipasi kelemahan ini dengan mengirim data 

searah jarum jam dan berlawanan dengan arah jarum jam secara bersamaan. 

A. Keuntungan Topologi Ring: 

 
1. Hemat Kabel. 

 
2. Tidak terjadi tabrakan saat pengiriman data. 

 
 

B. Kerugian Topologi Ring: 

 
1. Peka kesalahan. 

 
2. Pengembangan jaringan lebih kaku. 
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3.4.3 Topologi Star 

 
Menghubungkan semua kabel pada host ke satu titik utama. Titik ini 

biasanya menggunakan Hub atau Switch. Topologi bintang merupakan bentuk 

topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau 

pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya 

menengah. 

 
Gambar 3.8 Topologi Star 

A. Keuntungan Topologi Star: 

 
1. Kerusakan pada satu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada 

saluran tersebut dan station yang terpaut. 

2. Tingkat keamanan termasuk tinggi. 

 
3. Tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. 

 
4. Penambahan dan pengurangan station dapat dilakukan dengan mudah. 

 

B. Kerugian Topologi Star: 

 
1. Jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan 

terhenti. 

2. Penggunaan kabel terlalu boros. 
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3.4.4 Topologi Mesh 

 
Topologi Mesh adalah suatu topologi yang memang didisain untuk memiliki 

tingkat restorasi dengan berbagai alternatif rute atau penjaluran yang biasanya 

disiapkan dengan dukungan perangkat lunak atau software 

 

 
Gambar 3.9 Topologi Mesh 

A. Kelebihan Topologi Mesh: 

 
1. Jika ingin mengirimkan data ke komputer tujuan, tidak membutuhkan 

komputer lain (langsung sampai ke tujuan). 

2. Memiliki sifat robust, yaitu: jika komputer A mengalami gangguan  

koneksi dengan komputer B, maka koneksi komputer A dengan komputer 

lain tetap baik. 

3. Lebih aman. 

 
4. Memudahkan proses identifikasi kesalahan. 

 
B. Kekurangan Topologi Mesh: 

 
1. Membutuhkan banyak kabel. 

 
2. Instalasi & konfigurasi sulit. 

 
3. Perlunya space yang memungkinkan. 
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3.5 Tipe Jaringan 

 

Secara garis besar tipe jaringan dibagi menjadi dua macam, yaitu tipe 

jaringan Peer-to-Peer dan Client-Server. 

 
3.5.1 Jaringan Peer To Peer 

 
Pada jaringan tipe ini, setiap komputer yang terhubung dalam jaringan dapat 

saling berkomunikasi dengan komputer lainnya secara langsung tanpa perantara. 

Bukan hanya komunikasi langsung tetapi juga sumber daya komputer dapat 

digunakan oleh komputer lainnya tanpa ada pengendali dan pembagian hak akses. 

Setiap komputer dalam jaringan Peer to Peer mampu berdiri sendiri sekalipun 

komputer yang tidak bekerja atau beroperasi. Masing-masing komputer tidak terikat 

dan tidak tergantung pada komputer yang lainnya. Komputer yang digunakan pun 

bisa beragam dan tidak harus setara, karena fungsi komputer dan keamanannya 

diatur dan dikelola sendiri oleh masing-masing komputer. 

 

 
Gambar 3.10 Jaringan Peer To Peer 

 
B. Keunggulan Jaringan Peer To Peer: 

 
1. Antar Komputer dalam jaringan dapat saling berbagi-pakai fasilitas yang 

dimilikinya serperti: harddisk, drive, fax/modem, printer. 
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2. Biaya operasional relatif lebih murah dibandingkan dengan tipe jaringan 

client-server, salah satunya karena tidak memerlukan adanya server yang 

memiliki kemampuan khusus untuk mengorganisasikan dan menyediakan 

fasilitas jaringan. 

3. Kelangsungan kerja jaringan tidak tergantung pada satu server. Sehingga 

bila salah satu komputer atau peer mati atau rusak, jaringan secara 

keseluruhan tidak akan mengalami gangguan. 

 
C. Kelemahan Jaringan Peer To Peer: 

 
1. Troubleshooting jaringan relatif lebih sulit, karena pada jaringan tipe  peer  

to peer setiap komputer dimungkinkan untuk terlibat dalam  komunikasi 

yang ada. Di jaringan client-server, komunikasi adalah anatara server  

dengan workstation. 

2. Unjuk kerja lebih rendah dibandingkan dengan jaringan client-server,  

karena setiap komputer atau peer disamping harus mengelola pemakaian 

fasilitas jaringan juga harus mengelola pekerjaan atau aplikasi sendiri. 

3. Sistem keamanan jaringan ditentukan oleh masing-masing user dengan 

mengatur masing-masing fasilitas yang dimiliki. 

 
3.5.2 Jaringan Client-Server 

 
Sesuai dengan namanya, jaringan komputer tipe ini memperlukan sebuah 

(atau lebih) komputer yang difungsikan sebagai pusat pelayanan dala jaringan yang 

disebut server. Komputer-komputer lain disebut sebagai Client atau Workstation. 

Sesuai sebutannya, komputer server bertugas melayani semua kebutuhan komputer 
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lain yang berada dalam jaringan. Semua fungsi jaringan dikendalikan dan diatur  

oleh komputer server, termasuk masalah keamanan jaringan seperti hak akses data, 

waktu akses, sumber daya dan sebagainya. 

 

Gambar 3.11 Jaringan Client-Server 

A. Keunggulan Jaringan Client-Server: 

 
1. Memberikan keamanan yang lebih baik. 

 
2. Lebih mudah pengaturannya bila network nya besar karena 

administrasinya di sentralkan. 

3. Semua data dapat di backup pada satu lokasi sentral. 

 

B. Kelemahan Jaringan Client-Server: 

 
1. Membutuhkan hardware yang lebih tinggi dan mahal untuk mesin server. 

 
2. Mempunyai satu titik lemah jika menggunakan satu server, data user 

menjadi tidak ada jika server mati. 

 
3.5.4 Protokol Jaringan 

 
Protokol adalah serangkaian aturan yang mengatur unit fungsional agar 

komunikasi bisa terlaksana. Misalnya mengirim pesan, data, dan informasi.  

Protokol juga berfungsi untuk memungkinkan dua atau lebih komputer dapat 

berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Secara umum fungsi dari protocol adalah 

untuk menghubungkan sisi pengirim dan penerima dalam berkomunikasi serta 
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dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik dan benar dengan 

kehandalan yang tinggi. 

 
3.5.5 IP Address 

 
Alamat IP (Internet Protocol Address atau sering disingkat IP) adalah 

deretan angka biner antara 32-bit sampai 128-bit yang dipakai sebagai alamat 

identifikasi untuk tiap komputer host yang berada dalam jaringan internet. Panjang 

dari angka ini adalah 32-bit (untuk IP versi 4) dan 128-bit (untuk IP versi 6) yang 

menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan internet berbasis TCP/IP. 

IP address yang terdiri dari bilangan biner 32-bit tersebut dipisahkan oleh tanda  

titik pada setiap 8 bitnya. Tiap 8 bit ini disebut sebagai oktet, bentuk IP address 

dapat dituliskan sebagai berikut: xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx jadi IP 

address ini mempunyai range dari 00000000.00000000.00000000.00000000. 

sampai 11111111.11111111.11111111.11111111. Notasi IP address dengan 

bilangan seperti ini susah untuk digunakan, sehingga sering ditulis dalam  4  

bilangan decimal yang masing-masing dipisahkan 4 buah titik yang lebih dikenal 

dengan “notasi desimal bertitik”. Setiap bilangan desimal  merupakan  nilai  dari 

satu oktet IP address. Contoh hubungan suatu IP address dalam format biner dan 

desimal: 

A. Kelas-kelas IP Address 

 
IP address dapat dipisahkan menjadi 2 bagian, yakni bagian network (net ID) 

dan bagian host (host ID). Net ID berperan dalam identifikasi suatu network dari 

network yang lain, sedangkan host ID berperan untuk identifikasi host dalam suatu 

network. 
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1. Bit pertama IP address kelas A adalah 0, dengan panjang net ID 8 bit dan 

panjang host ID 24 bit. Jadi byte pertama IP address kelas A mempunyai range 

dari 0-127. Jadi pada kelas A terdapat 127 network dengan tiap network dapat 

menampung sekitar 16 juta host (255x255x255x255). 

2. Dua bit IP address kelas B selalu diset 10 sehingga byte pertamanya selalu 

bernilai antara 128-191. Network ID adalah 16 bit pertama dan 16 bit sisanya 

adalah host ID sehingga kalau ada komputer mempunyai IP address 

192.168.26.161, net ID = 192.168 dan host ID = 26.161. Pada IP address kelas 

B ini mempunyai range IP dari 128.0.xxx.xxx sampai 191.155.xxx.xxx yakni 

berjumlah 65.255 network dengan jumlah host tiap network 255x255 host atau 

sekitar 65 ribu host. 

3. IP address kelas C mulanya digunakan untuk jaringan berukuran kecil seperti 

LAN. Tiga bit pertama IP address kelas C selalu diset 111. Network ID terdiri 

dari 24bit dan host ID 8 bit sisanya sehingga dapat terbentuk sekitar 2 juta 

network dengan masing-masing network memiliki 256 host. 

3.6 Network Device 

 
3.6.5 Switch 

 
Switch tidak digunakan untuk membuat internetwork tapi digunakan untuk 

memaksimalkan jaringan LAN. Tugas utama dari switch adalah membuat LAN 

bekerja dengan lebih baik dengan mengoptimalkan unjuk kerja (performance), 

menyediakan lebih banyak bandwidth untuk penggunaan LAN. Switch tidak seperti 

router, switch tidak meneruskan paket ke jaringanlain. Switch hanya menghubung- 

hubungkan frame dari satu port ke port yang lainnya di jaringan mana dia berada. 
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Secara default, switch memisahkan collision domain. Istilah  collision 

domain adalah istilah di dalam Ethernet yang menggambarkan sebuah kondisi 

network dimana sebuah alat mengirimkan paket pada sebuah segment network, 

kemudian memaksa semua alat yang lain di segment tersebut untuk memperhatikan 

paketnya. Pada saat yang bersamaan, alat yang berbeda mencoba  mengirimkan 

paket yang lain, yang mengakibatkan terjadinya collision. Paket yang dikirim 

menjadi rusak akibatnya semua alat harus melakukan pengiriman ulang paket, 

sehingga seperti ini menjadi tidak efisien. 

Switch dapat dikatakan sebagai multi-port brigde karena mempunyai 

collision domain dan broadcast domain tersendiri, dapat mengatur lalu lintas paket 

yang melalui switch jaringan. Cara menghubungkan komputer ke switch sangat 

mirip dengan cara menghubungkan komputer atau router ke hub. Switch dapat 

digunakan langsung untuk menggantikan hub yang sudah terpasang pada jaringan. 

 

Gambar 3.11 Switch 

 
3.6.2 Hub 

 
Hub biasanya titik koneksi pertama antara sebuah titik koneksi jaringan dan 

sebuah LAN.Variasi hub sangat luas dalam fungsi dan kapabilitasnya. Hub yang 

paling sederhana tidak lebih dari koneksi pemasangan terpusat pada titik tunggal  

dan biasanya dinamakan Wiring Concentrator. 

Jaringan hub sesuai dengan perkembangan teknik mutakhir lebih tidak dapat 

bekerja sama dengan fungsi routing, bridges dan switching. Hub untuk token ring 

LAN lebih sophisticated dari hub untuk tipe LAN karena mereka harus 
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mengenerate sebuah token ketika jaringan dimulai atau jika token asli hilang dan 

sekitar jalur transmisi ulang terputus atau gagal terhubung. Jalur transmisi yang 

dihubungkan ke sebuah NIU atau jaringan hub dengan standar konektor. Konektor 

RJ-45 seperti konektor telepon RJ-11 kecuali lebih besar dan menghubungkan 8 

kabel, ada beberapa standar untuk konektor fiber optic termasuk ST,SC,LT and MT-

RJ. Standar MT-RJ telah mendukung peralatan vendor termasuk Cisco dan 3com. 

 

 

Gambar 3.12 Hub 

 
3.6.3 Server 

 
Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan 

tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor yang 

bersifat scalable dan RAM yang besar, juga dilengkapi dengan sistem operasi 

khusus, yang disebut sebagai sistem operasi jaringan atau network  operating  

system. Server juga menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol 

akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya, seperti halnya 

berkas atau alat penectak (printer) dan memberikan akses kepada workstation 

anggota jaringan. 

Umumnya, di atas sistem operasi server terdapat aplikasi-aplikasi yang 

menggunakan arsitektur client/server. Contoh dari aplikasi ini adalah DHCP Server, 

Mail Server, HTTP Server, FTP Server, DNS Server dan lain sebagainya. Setiap 
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sistem operasi server umumnya membundle layanan-layanan tersebut atau layanan 

tersebut juga dapat diperoleh dari pihak ketiga. Setiap layanan-layanan  tersebut 

akan merespon terhadap request dari klien. Sebagai contoh, client DHCP akan 

memberikan request kepada server yang menjalankan server DHCP, ketika sebuah 

client membutuhkan alamat IP, klien akan memberikan perintah atau request  

kepada server, dengan bahasa yng dipahami oleh server DHCP, yaitu protocol 

DHCP itu sendiri. 

Contoh sistem operasi server adalah Windows NT 3.51, dan dilanjutkan 

dengan Windows NT 4.0. Saat ini sistem yang cukup popular adalah Windows 2000 

Server dan Windows Server 2003, kemudian Sun Solaris, Unix dan GNU/Linux. 

Server biasanya terhubung dengan client dengan kabel UTP dan sebuah Network 

Card. Kartu jaringan ini biasanya berupa kartu PCI atau ISA. Fungsi server sangat 

banyak, misalnya untuk situs internet, ilmu pengetahuan atau sekedar penyimpanan 

data. Namun yang paling umum adalah untuk mengkoneksikan komputer client ke 

Internet. 



 

 

BAB IV 

DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

 
Pada bab ini akan membahas tentang bagaimana proses konfigurasi Mikrotik yang 

telah di diterapkan selama Kerja Praktik berlangsung. 

 
4.1 Konfigurasi Mikrotik 

 
4.1.1 Pengenalan Tentang Winbox 

 
1. Untuk menggunakan Mikrotik sebagai proxy server saya menggunakan 

aplikasi winbox. Proses pembuatan koneksi disini melibatkan beberapa port 

yaitu port 2, port 3, PC dan modem Mikrotik. Kemudian mulai 

mengkoneksikan antara port 2 dengan modem Mikrotik dan selanjutnya port  

3 dengan computer. Kemudian carilah neighbors. Isi data yang diperlukan 

seperti Connect To, Login, Password (bisa dikosongkan saja) Selanjutnya  

klik button Connect 

 
 
 

Gambar 4.1 Akses Winbox 
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2. Di menu pada winbox tersebut terlihat: 

 
Fitur Safe Mode: Untuk meminimalkan kesalahan konfigurasi kita dapat 

menggunakan tombol "Safe Mode". 

Hide Password: Fitur yang secara default aktif, dimana fitur ini akan 

menyembunyika karakter asli yang diinputkan sebagai password pada 

beberapa konfigurasi, seperti password pada PPP Secret, Wireless Security 

Profile dan Hotspot User. 

Dashboard: Dashboard winbox digunakan untuk menampilkan beberapa 

informasi yaitu Time, Date, CPU load, memory, dan Uptime. 

Kolom Pada Winbox: Pada tampilan - tampilan jendela yang ada di winbox 

secara default hanya menampilkan  sedikit informasi saja. Contoh di queue  

list hanya ada nama, target, upload - download max limit, packet marks, dan 

total max limit. 

Buka Tutup Parameter: Dalam melakukan konfigurasi sering  kita  

membuka parameter yang ada dalam membuat sebuah rule tertentu, namun 

kadang sering lupa untuk menutup kembali parameter yang tidak digunakan. 

 

Gambar 4.2 Tampilan Winbox 
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4.2 Konfigurasi Dasar Mikrotik 

 
4.2.1 Setting IP Address 

 
 

1. Klik Menu IP →Addresses →Create New (melakukan pengisisan  IP  

dengan tujuan membuat IP LAN) akan lebih baik jika menambahkan 

comment pada masing – masing IP Addressnya. 

2. Isi bagian address (alamat IP), network, dan interface kemudian klik ok. 
 

 

Gambar 4.3 IP Address 

 
 

4.2.2 Setting DNS 

 
1. Setting DNS dengan cara klik IP DNS. Berikan DNS dengan nilai 

 
8.8.8.8 atau 9.9.9.9 

 

Gambar 4.4 Setting DNS 
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2. Lakukan test koneksi melalui terminal winbox. Ketik ping google.com 
 

Gambar 4.5 Test Koneksi Terminal 

 
3. Lakukan juga test koneksi melalui CMD. Ketik ping google.com 

 

 

Gambar 4.6 Test Koneksi CMD 

 

 
 

4.2.3 Setting Proxy Server 

 
1. Setting proxy server dengan cara klik IP Web Proxy 

 
2. Klik Enable kemudian ganti port 3128 dan Cache  Administrator.  Dapat 

dilihat pada gambar 4.7 
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Gambar 4.7 Setting Proxy Server 
 
 

4.2.4 Setting NAT 

 
1. Setting NAT dengan cara klik IP Firewall NAT Klik icon + 

 
2. Arahkan semua host yang mengakses port 80 dengan protokol TCP menjadi 

kearah proxy server. 

 
 

Gambar 4.8 Setting NAT 
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3. Pada menu Action pilih redirect dan berikan port proxy server yaitu 3128. 

 
Kemudian klik OK. 

 

 

Gambar 4.9 Setting NAT Menu Action 

 

 
 

4.3 Block Linux lewat Mikrotik 

 
1. Untuk melakukan blocking klik menu IP Web Proxy   Access   Klik  

icon + pada Web Proxy Access. 

2. Ketik alamat website yang akan diblock *.linux.or.id. Jika ingin melakukan 

blocking terhadap ekstensi file pada kolom Path, ketikan *.iso* Jika akan 

memblokir file dengan ekstensi iso. 

3. Lakukan pengujian pada alamat website yang akan dituju. Buka melalui web 

browser. 

 
 

Gambar 4.9 Blocking Address 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 
Proxy server merupakan hal yang tak boleh  dilewatkan  sebelum  

mengakses internet, dikarenakan mempunyai kemampuan untuk menyimpan data 

permintaan dari aplikasi client, Dengan begitu, koneksi langsung pada server 

sumbernya bisa dibatasi. Maka penggunaan bandwidth internet untuk koneksi 

langsung menjadi lebih berkurang dan juga kemampuan untuk membatasi 

akses/memfilter sebuah permintaan data dari suatu situs, server  akan  memfilter 

situs maupun aplikasi yang boleh dan tidak boleh diakses oleh client. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 



 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Indra, W. (2012, 12 14). Pengenalan Mikrotik. Diambil kembali dari 

ilmukomputer.org: https://ilmukomputer.org/author/indra-wicaksono/ 

Setio, D. (2003). Bandwidth and throughput. Artikel Populer IlmuKomputer.Com 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 


