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ABSTRACT

In this modern era of internet has become a staple of everyday life.

However, there are still many people who do not feel the internet for 24 hours and

without having to buy additional devices. Mendungan Hotspot is an internet

service with low prices and convenient services in accessing the internet. Working

closely with Telkom Speedy as a provider of Internet access point. This is because

Telkom Speedy is cheaper and easier to install network for Internet servers. To do

that required a server as a recipient of the internet and the center of the mikrotik

router. On the server takes the pole and the access point with an omni antenna to

spread the Internet to customers. Then distributed using a proxy internet to set

bandwidth, filter out adult websites, control network traffic, IP addresses

connecting to one another, making the authentication username and password, and

provide the IP address automatically. In addition, by using the easy admin

mikrotik router maintenance on Mendungan Hotspot Internet network. Once the

Internet is divided according to the package, and then distributed to customers

Mendungan internet hotspot using an access point with an omni antenna. To

capture and re menyeberkan internet from Mendungan Hotpost of the customers

are given access point. Before the subscribers enjoy access to the internet from

Mendungan Hotspot. Customer first fill username and password to log in



Mendungan Hotspot network. This is done to maintain the privacy of each

customer being disturbed by other customers. To enjoy internet access in

Mendungan Hotspot customers can select two packages namely Package 6 hours

with a registration fee of Rp 5,000, - and 24-hour package with a registration fee

of Rp 15.000, -. Customers can enjoy unlimited internet bandwidth quota

restrictions on Internet network connection is only done on time. From the results

of the monthly income can be calculated on average Rp .1.200.000, -.

Keyword : Router Mikrotik, Hotspot, Bandwidth

Abstraksi

Di jaman yang modern ini internet sudah menjadi suatu kebutuhan pokok bagi

kehidupan sehari-hari. Namun, masih banyak orang yang belum merasakan

internet selama 24 jam dan tanpa harus membeli perangkat tambahan lain.

Mendungan Hotspot merupakan suatu jasa internet dengan harga layanan yang

murah dan mudah dalam pengaksesan internet. Bekerja sama dengan Telkom

Speedy sebagai penyedia jalur akses internet. Hal ini dikarenakan Telkom Speedy

lebih murah dan mudah dalam instalasi jaringan untuk server internet. Untuk

melakukan itu diperlukan server sebagai penerima internet dan pusat dari router

mikrotik. Pada server membutuhkan tiang dan access point dengan antena omni

untuk menyebarkan jaringan internet kepada pelanggan. Kemudian internet

didistribusikan menggunakan mikrotik untuk melakukan pengaturan bandwidth,

memfilter situs-situs dewasa, mengontrol lalu lintas jaringan, menghubungkan IP

Address satu dengan yang lainnya, membuat autentifikasi user dan password, dan

memberikan IP Address secara otomatis. Selain itu dengan menggunakan router

mikrotik admin mudah dalam maintenance jaringan internet pada Mendungan

Hotspot. Setelah internet dibagi menurut paketnya, kemudian internet disebarkan

kepada pelanggan Mendungan Hotspot menggunakan access point dengan antena

omni. Untuk menangkap dan menyeberkan kembali internet dari Mendungan

Hotpost dari sisi pelanggan diberi access point. Sebelum pelanggan menikmati

akses internet dari Mendungan Hotspot. Pelanggan terlebih dahulu mengisi user



dan password untuk masuk dalam jaringan Mendungan Hotspot. Hal ini dilakukan

untuk menjaga privasi setiap pelanggan agar tidak terganggu oleh pelanggan

lainnya. Untuk menikmati akses internet di Mendungan Hotspot pelanggan dapat

memilih 2 paket yaitu : Paket 6 jam dengan biaya registrasi Rp 5.000,- dan Paket

24 jam dengan biaya registrasi Rp 15.000,-. Pelanggan dapat menikmati layanan

internet dengan quota bandwidth unlimited pembatasan koneksi jaringan internet

hanya dilakukan pada waktu saja. Dari hasil pendapatan per bulan dapat dihitung

rata-rata mencapai Rp .1.200.000,-.

Kata Kunci : Router Mikrotik, Hotspot, Bandwidth

PENDAHULUAN

Di jaman yang semakin

modern ini internet sudah menjadi

suatu kebutuhan pokok bagi

kehidupan sehari-hari. Namun untuk

melakukan akses internet tidak

murah dan mudah. Diperlukan biaya

yang cukup mahal dan alat khusus

yang dapat menghubungkan laptop

dengan internet.

Namun dengan dibangunnya

ISP (Internet Service Provider)

“Mendungan Hotspot” akan

mempermudah pengguna internet

untuk melakukan browing,

download, chatting, dll. Dengan

biaya murah dan alat yang sudah ada

pada laptop yaitu Wifi. Pengguna

bisa mengakses internet sesuai

dengan pilihan paket yang dipilih.

Paket 1 pengguna dapat mengakses

internet selama 6 jam dengan biaya

Rp. 5.000,- dan Paket 2 pengguna

dapat mengakses internet selama 24

jam dengan biaya Rp. 15.000,-.

Mendungan Hotspot

merupakan salah satu usaha yang

bergerak dalam bidang internet.

Server Mendungan Hotspot berada di

daerah Mendungan tepatnya didepan

Kuburan Mendungan. Mendungan

Hotspot memiliki pengguna kira-kira

30 orang yang berada di kos-kosan

sekitar kampus PIGNATELLI

Surakarta. Namun pada malam hari

pengguna bisa bertambah mencapai

40-50 orang. Hal ini membuat

kecepatan bandwidth Mendungan

Hotspot menjadi tidak stabil dan lalu



lintas jaringan menjadi padat. Selain

itu Mendungan Hotspot belum

memberikan privasi kepada setiap

penggunanya berupa user dan

password yang sesuai dengan

keinginan pengguna sehingga

mempermudah pengguna ilegal

untuk mendapatkan akses internet

secara gratis dari Mendungan

Hotspot. Pengguna Mendungan

Hotspot masih banyak yang mencoba

untuk membuka situs-situs

dewasa/berbahaya yang dapat

memberikan efek buruk untuk

dirinya sendiri maupun orang lain.

Agar pengguna Mendungan Hotspot

tidak menuliskan IP Address mereka

secara manual maka diperlukan suatu

sistem yang otomatis untuk

mempermudah pengguna melakukan

koneksi pada Mendungan Hotspot.

Pembagian nomor untuk

internet atau biasa disebut dalam

dunia networking adalah IP

Address sudah sangat menipis atau

sudah hampir habis Satu IP

Address perlu sekali berhubungan

dengan IP address lainnya yang

berbeda class atau subnet, maka

diperlukanlah suatu proses system

untuk menghubungkan IP Address

itu, yaitu routing. Routing akan

membuat sebuah rantai jaringan

saling terhubung dan bisa

berkomunikasi dengan baik, dan

informasi yang tersedia di satu IP

Address akan didapatkan di IP

address yang lainnya. Device atau

perangkat yang digunakan untuk

proses routing biasa disebut router.

Mikrotik adalah salah satu

vendor baik hardware dan software

yang menyediakan fasilitas untuk

membuat router. Salah  satunya

adalah Mikrotik Router OS, ini

adalah Operating system yang

khusus digunakan untuk membuat

sebuah router.

METODE PENELITIAN

Dalam Perancangan Jaringan dan

Manajemen Bandwidth di

Mendungan Hotspot menggunakan

beberapa metode. Beberapa metode

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Pengumpulan data secara metode

wawancara adalah suatu metode

yang mengharuskan peneliti bertatap

muka dengan orang yang

diwawancarai untuk mendapatkan



informasi yang dibutuhkan guna

mendapatkan jawaban atas

pertanyaan si peneliti.

2. Metode Literatur

Metode literatur merupakan

penelusuran literatur yang bersumber

dari buku, media, pakar ataupun dari

hasil penelitian orang lain yang

bertujuan untuk menyusun dasar

teori yang kita gunakan dalam

melakukan penelitian.

3. Eksperimen

Pada metode ini peneliti melakukan

beberapa tahap yaitu observasi,

desain dan perancangan sistem,

pengujian sampai implementasi

sistem yang telah dibuat.

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Perancangan jaringan pada

Mendungan Hotspot menggunakan

sebuah RouterBoard Mikrotik 450G

dengan jumlah ethernet card 5 buah

yang digunakan sebagai interface

untuk jaringan nantinya. Jaringan

yang dirancang juga menggunakan

Userman untuk membuat

management bandwidth dan waktu

untuk melakukan koneksi internet di

Mendungan Hotspot. Selain itu juga

dilakukan pemblokiran situs-situs

dewasa dengan menggunakan

konfigurasi DNS pada router.

Alasan dibuatnya rancangan

jaringan yang baru adalah karena

pada jaringan lama hanyalah jaringan

yang standard tanpa adanya

manajemen di dalam jaringan

tersebut. Dengan adanya router maka

jaringan di Mendungan Hotspot

dapat maksimal dalam memberikan

pelayanan jasa kepada pelanggan.

Selain itu dengan adanya

pemblokiran situs-situs berbahaya

maka pelanggan dapat melakukan

akses internet dengan aman.

Gambar 4.2. Rancangan jaringan

Mendungan Hotspot yang baru



Pada gambar 4.2 dapat dijelaskan

bahwa koneksi internet dimanajemen

oleh Router RB450G. Pembagian IP

pun juga dilakukan oleh

RouterBoard. Jaringan WIFI

(hotspot) antara kos 1 dan kos 2

dipisahkan dengan subnet yang

berbeda, tidak seperti jaringan yang

lama jaringan WIFI masih dalam 1

jaringan yaitu memakai subnet

192.168.20.0/24 yang berasal dari

modem ADSL speedy. Pada

rancangan jaringan yang baru WIFI

dipisah dengan tujuan agar

bandwidth dapat dimanajemen

sehingga tidak terjadi traffic yang

padat.. Pada  jaringan WIFI kos 1

memiliki subnet 192.168.20.0/24.

Pada jaringan kos 1 menggunakan

mask 24 atau biasa ditulis pada klien

255.255.255.0. Pemberian IP pada

klien dilakukan melalui DHCP server

pada RB 450G. Pada jaringan kos 2

memakai subnet 192.168.30.0/24.

1. Management Bandwidth

Dengan menggunakan router

maka dapat dilakukan pengaturan

bandwidth jaringan yang digunakan

pelanggan dan memberikan level

layanan sesuai dengan kebutuhan dan

prioritas sesuai dengan permintaan

pelanggan. Seperti pada gambagr

4.4.

Gambar 4.4. Penggunaan bandwidth

di Mendungan Hotspot sesudah

dikonfigurasi

Pada gambar 4.4. dapat

dilihat bahwa penggunaan bandwidth

di Mendungan Hotspot sudah merata

untuk setiap pelanggan. Sehingga

semua pelanggan akan mendaptkan

bandwidth yang sama.

2. Firewall

Dengan menggunakan router

admin Mendungan Hotspot dapat

memilih situs-situs mana saja yang

akan diblokir sehingga pelanggan

tidak perlu kuatir pada saat

menggunakan akses internet

Mendungan Hotspot. Seperti pada

gambar 4.5.



Gambar 4.5. Pemblokiran situs-situs

dewasa

Pada gambar 4.5. pelanggan

mencoba membuka situs youjizz

namun dengan adanya Firewall

sekarang pelanggan tidak bisa

mengakses situs tersebut.

3. Hotspot

Setelah menggunakan

RB450G dan mengkonfigurasi

Hotspot setiap pelanggan

Mendungan Hotspot mempunyai

username dan password sendiri-

sendiri sehingga pelanggan akan

lebih nyaman dan aman dalam

melakukan akses internet di

Mendungan Hotpsot. Seperti pada

gambar 4.6.

Gambar 4.7. Login Mendungan

Hotspot setelah menggunakan

Hotpsot

Pada gambar 4.7. dapat

diliat bahwa setelah melakukan

konfigurasi Hotspot pada router

mikrotik sekarang untuk masuk di

jarinfan internet Mendungan

Hotspot pelanggan harus masuk

melalui web login dan setiap

pelanggan mempunyai user dan

password sendiri-sendiri sesuai

dengan keinginan setiap pelanggan

sehingga orang yang belum

berlangganan di Mendungan

Hotspot tidak akan bisa melakukan

akses internet.

4. DNS

Dengan melakukan

konfigurasi DNS pada RB450G

admin dapat menambahkan DNS

lebih dari satu sehingga akan

mengurangi masalah pada saat

pelanggan ingin membuka web-web

tertentu.

Gambar 4.8. Tampilan DNS pada

RB450G

Pada gambar 4.8. dapat

dilihat bahwa konfigurasi DNS

pada router mikrotik dapat

memberikan pilihan DNS lebih dari

2.



5. Routing

Dengan melakukan

konfigurasi Routes pada RB450G

admin dapat mengatur jalur akses

internet yang didapat dari Speedy

sehingga jalur akses akan lebih

ringan dalam menyebarkan internet

kepada setiap pelanggannya.

Gambar 4.9. Tampilan menu Routes

List pada RB 450G

6. DHCP

Dengan menggunakan

konfigurasi DHCP Server pada

router mikrotik maka pelanggan akan

mendapatkan IP Address dengan

cepat sebab pemberian IP Address

dibebankan pada router. Seperti pada

gambar dibawah ini

Gambar 4.12. Menu DHCP Server

pada RB 450G

Pada gambar 4.12. dan 4.13.

dapat dilihat bahwa pemberian IP

Address secara otomatis dilakukan

oleh router dan dapat dibagi menjadi

beberapa kelompok IP. Sehingga

akan membuat jaringan internet di

Mendungan Hotspot menjadi lebih

ringan.

PERCOBAAN

Download 10 user secara

bersamaan:

1. Access Point

Tabel 4.3. Percobaan download 10

user secara bersamaan pada Access

Point

Nama

Kecepatan
Download

saat 20
menit

(Kbps)

Kecepatan
Download

saat 15
menit

(Kbps)

Kecepatan
Download

saat 10
menit

(Kbps)
User 1 62,313 60,577 80,514
User 2 42,117 49,521 44,154
User 3 22,127 34,942 20,841
User 4 22,054 11,824 29,587
User 5 32,551 22,181 10,331
User 6 19,256 12,448 13,994
User 7 8,795 0,877 1,552
User 8 2,442 3,451 0,467
User 9 0,337 8,411 4,168
User
10

3,584 0,415 4,587

Rata-
rata 21,558 20,465 21,019
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Gambar 4.20. Grafik percobaan

download 10 user secara bersamaan

pada Access Point

Pada Tabel 4.3. dan Gambar

4.20. dapat dilihat bahwa pembagian

bandwidth tidak merata melainkan

tergantung pada user mana yang

melakukan download terlebih

dahulu. User 1 mendapatkan

bandwidth yang lebih banyak dari

user-user lainnya karena melakukan

download terlebih dahulu.

Sedangkan user-user yang

melakukan download setelah itu

hanya mendapatkan bandwidth yang

kecil. Selain itu dari tabel didapatkan

rata-rata pada saat download kurang

dari 20 menit : 21,558 Kbps, 15

menit : 20,465 Kbps, dan 10 menit :

21,019 Kbps.

2. RB 450G

Tabel 4.4. Percobaan download 10

user secara bersamaan pada RB450G
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Gambar 4.22. Grafik percobaan

download 10 user secara bersamaan

pada RB450G

Dari Tabel 4.4. dan Gambar

4.22. dapat dilihat bahwa semua user

mendapatkan bandwidth yang sama.

Dengan rata-rata pada saat download

kurang dari 4 menit, perbedaan

terdapat saat user 7 mendapatkan

kecepatan download terendah dan

user 10 mendapatkan bandwidth

lebih. Dari tabel diatas didapatkan

rata-rata pada saat download kurang

Nama

Kecepatan
Download

saat 15
menit

(Kbps)

Kecepatan
Download

saat 7 menit
(Kbps)

Kecepatan
Download

saat 4 menit
(Kbps)

User 1 32,313 30,577 33,514
User 2 32,117 29,521 34,154
User 3 32,127 34,942 30,841
User 4 32,054 31,824 29,587
User 5 32,551 32,181 30,331
User 6 29,256 32,448 33,994
User 7 18,795 30,877 31,552
User 8 32,442 33,451 30,467
User 9 30,337 28,411 34,168
User 10 33,584 30,415 34,587
Rata-
rata 30,558 31,465 32,319



dari 15 menit : 30,558 Kbps, 7 menit

: 31,465 Kbps, dan 4 menit : 32,319

Kbps.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Management Bandwidth

- Pembagian bandwidth untuk tiap-

tiap pelanggannya dapat

disebarkan secara merata.

- Dapat memberikan level layanan

yang sesuai dengan kebutuhan

dan prioritas setiap pelanggan

- Semua pelanggan dapat

menggunakan internet dengan

lancar dan stabil walaupun banyak

pelanggan yang menggunakan

internet di Mendungan Hotspot

dalam waktu yang bersamaan.

2. Firewall

- Dapat memfilter/memblokir situs-

situs dewasa/berbahaya yang ada

dalam jaringan internet

Mendungan Hotspot.

- Admin dapat memblok koneksi

atau jaringan dari IP tertentu

dalam jaringan Mendungan

Hotspot.

3. Hotspot

- Pelanggan mempunyai user dan

password sendiri-sendiri untuk

masuk dalam jaringan

Mendungan Hotspot.

- Admin akan lebih mudah

mengontrol user mana saja yang

sedang aktif.

- Admin dapat menambahkan user

apabila ada user baru yang sudah

registrasi.

- Admin dapat menonaktifkan

user apabila belum registrasi.

4. DNS

- Admin dapat menentukan alamat

IP server yang berfungsi sebagai

(DNS) Domain Name Server.

- Dapat mengurangi traffic DNS ke

internet dan mempercepat waktu

resolve menggunakan dns server

primary dan secondary.

5. Routing

- Jaringan lokal pada Mendungan

Hotspot dapat saling terkoneksi

satu dengan yang lainnya melalui

RB 450G.

- Admin dapat menghubungkan

dua atau lebih network yang

berbeda ssehingga dapat saling

berkomunikasi.

- Traffic pada jaringan

Mendungan Hotspot menjadi



lebih ringan dan cepat.

6. DHCP

- Dapat memberikan nomor IP

Address secara otomatis kepada

komputer yang melakukan

request.

- Admin tidak perlu memberi IP

secara manual pada setiap PC

atau laptop pelanggan yang akan

mengakses jaringan internet di

Mendungan Hotspot.

- Tidak akan terjadi tabrakan IP

Address antara pelanggan satu

dengan yang lainnya.

Saran

Dari hasil penelitian, penulis

memberikan beberapa saran agar

tahapan selanjutnya bisa menjadi

evaluasi pengembang jaringan

selanjutnya

1. Admin Mendungan Hotspot selalu

melakukan kontrol jaringan untuk

melihat aktifitas pelanggannya

yang mengakses internet sehingga

saat ada pelanggan yang

membuka situs-situs yang dewasa

atau berbahaya pelanggan dapat

dilakukan pemblokiran.

2. Sistem jaringan dapat diberi

penambahan seperti captive portal

atau radius untuk koneksi hotspot

pada Mendungan Hotspot untuk

meningkatkan kemanan jaringan

internet dari serangan-serangan

seperti hacking hotspot.

3. Agar koneksi internet tidak terlalu

lambat ketika dibagi ke banyak

user maka diperlukan upgrade

(tambahan) bandwidth. Karena

bandwidth up to 2mbps dirasa

kurang maksimal untuk pelanggan

yang berjumlah lebih dari 30

orang.

4. Dapat dilakukan penambahan

Proxy dalam jaringan Mendungan

Hotspot sehingga pada saat

pelanggan mengakses website

yang berat dan melakukan

download file yang besar akan

lebih ringan dan cepat karena

sebelumnya sudah tersimpan

didalam Proxy.
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