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BAB V  

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 

5.1  Implementasi 

 Setelah melakukan simulasi pada bab IV maka langkah selanjutnya adalah tahap 

implementasi, adapun tahapan yang dilakukan pada tahap implementasi dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 5.1 Tahapan Implementasi 

No Tahapan Sub Tahapan 

1. Membangun PC Router Mikrotik a. Kebutuhan perangkat keras 

b. Instalasi Mikro Tik Router OS 

c. Cara akses Mikrotik dan pemberian IP 

Address pada PC Router 

2. Konfigurasi PC Router Mikrotik a. Add user 

b. Setting user password 

c. Setting Mikrotik name 

d. Setting Interface name 

e. Setting IP Gateway 

f. Setting IP DNS 

g. Setting Network Address Translate (NAT) 

3. Konfigurasi Hotspot a. Konfigurasi Hotspot 

b. Konfigurasi Access Point 

c. Konfigurasi Tampilan Halaman Login 

Hotspot 

4. Manajemen Bandwidth a. Implementasi QOS untuk limit Bandwidth 

pada jaringan LAN dengan Simple Queue 

b. Implementasi QOS untuk limit Bandwidth 

pada jaringan hotspot dengan simple Queue 

c. Antisipasi lost bandwidth oleh aplikasi-

aplikasi tertentu 
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5. Manajemen Proxy Server Setting Mikrotik Web Proxy 

 

5.1.1  Membangun Mikrotik 

 a.  Kebutuhan Perangkat Keras 

  Perangkat keras yang dibutuhkan yaitu 1 PC sebagai router, wireless access 

point untuk hotspot. Switch untuk terminal jaringan, Pc client dan notebook. PC 

server merupakan device yang digunakan untuk me-routing jaringan dengan sistem 

operasi Mikrotik. 

  Untuk membangun sebuah PC Router dengan sistem operasi Mikrotik tidak 

memerlukan biaya yang mahal karena spesifikasi hardware yang dibutuhkan 

tidaklah besar. Spesifikasi minimum PC Router dengan MikroTik dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 5.2 Spesifikasi Minimum PC Router Mikrotik 

1. CPU dan MotherBoard Intel, Cyrix 6x86, AMD K5 atau sekelasnya, 

mendukung arsitektur keluarga i386 dengan PCI 

Local Bus 

2. RAM Minimal 32 MB (untuk Proxy dianjurkan 1 GB) 

3. Hardisk IDE 400 Mb Minimal 64 Mb,tidak mendukung 

USB,SCSI,RAID,sedangkan type SATA hanya 

pada Legacy Access dan Mode. 

Mendukung Flash dan Microdrive dengan 

interface ATA 

4. Network Interface Card 10/100Mbps 

 

 Sedangkan spesifikasi PC Router Mikrotik yang penulis gunakan adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 5.3 Spesifikasi PC Router yang digunakan 

No Nama Perangkat Keterangan 

1 Processor Pentium IV 

2 Motherboard Compatible dengan Processor 

3 Memory Fisik (RAM) 512 MB 

4 CDROM-Drive Kecepatan baca 5x 

5 Network Interface Card 10/100Mbps 

 

Singkat tahap implementasi yaitu menginstal PC Router dengan Mikrotik RouterOS, 

kemudian menghubungkan 1 ISP ke masing-masing ethernet yang ada di PC Router 

Mikrotik,setelah itu menghubungkan access point dan switch utama langsung berhubungan 

dengan router mikrotik. Jadi,koneksi internet yang ada disekolah ini dihubungkan dan di atur 

dalam router Mikrotik,sedangkan untuk manajemen jaringan dibantu dengan peraturan dalam 

aplikasi winbox yang dijalankan pada PC client. 

b. Instalansi Mikrotik Router OS 

Sistem operasi Mikrotik secara otomatis akan membuat seluruh kapasitas hardisk menjadi 

satu partisi dan melakukan format total,jadi pastikan tidak ada data penting yang disimpan 

pada hardisk yang akan diinstal Mikrotik. 

Untuk instalasi penulis menggunakan metode CD-Based instalation. Berikut adalah urutan 

langkah-langkah instalasi sistem operasi Mikrotik pada sebuah PC Router. 

1. Set Bios untuk booting melalui CD-ROM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Booting the kernel 
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2. Setelah proses booting akan muncul menu pilihan software yang mau di instalasi,pilih 

sesuai kebutuhan yang akan direncanakan,jika anda menginginkan semua menu di 

instalasi,maka tekan huruf “a”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Paket software Mikrotik 

3. Ketik “i” setelah selesai memilih option software,lalu akan muncul menu pilihan 

seperti berikut: 

Do you want to keep old configuration[y/n]Ketik y Continue 

    ? 

   [y/n] ketik y 

Setelah diketik y,akan muncul proses pembuatan partisi dan format disk seperti 

gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Proses Creat Partition dan Format Disk 
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Setelah proses pembuatan partisi dan format disk selesai akan dilanjutkan dengan 

proses instalasi Mikrotik seperti gambar berikut: 

 

 

 

  

 

 

Gambar 5.4 Proses install paket software Mikrotik 

4. Setelah instalasi paket software selesai, maka kita akan diminta untuk merestart 

system,tekan enter untuk merestart system. 

5. Setelah komputer booting kembali ke system Mikrotik,akan ada pilihan untuk 

melakukan check system disk ketik Ysaja untuk melanjutkan. 

6. Setelah itu akan muncul menu login 

Mikrotik Login=admin 

Password=(kosong saja),selanjutnya tekan enter 

Berikutnya akan muncul prompt untuk command line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Halaman login Mikrotik dan Command Line 
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Selesailah proses instalasi sistem operasi Mikrotik untuk kemudian dilakukan 

konfigurasi. 

C. Cara Akses Mikrotik dan Pemberian IP Addres PC Router Mikrotik 

Untuk akses dan mengkonfigurasi Mikrotik pada awal pemakaian di PC Router dapat 

menggunakan terminal login CLI(command line interface). Yaitu dengan langkah 

awal adalah setting ip address untuk PC Router: 

1. Hubungkan kabel UTP yang sudah terpasang RJ45 ke 1 ethernet card pada PC 

Router yaitu ether1. 

2. Login ke Mikrotik dengan usernama:admin dan pasword:(kosong) 

3. Untuk setting ip address PC Router agar bisa komunikasi dengan pc client adalah 

dengan Command Line sebagai berikut: 

>ip address add interface=ether1 Address:192.168.0.1/24 

4. Setting ip address untuk PC Router selesai 

 

Pada tulisan ini untuk akses ke Mikrotik selain menggunakan CLI (command line 

interface) penulis juga menggunakan software pembantu Winbox untuk 

mempermudah proses setting dan manajemen router. 

Untuk mendapakan winbox yaitu dengan mengakses PC router Mikrotik 

menggunakan web browser dari pc client dan memasukkan address http://192.168.2.1. 

IP ini didapat dari settingan ip address untuk PC Router sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6 Winbox loader 
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Setelah connect,maka akan masuk ke tampilan winbox dengan menu-menu sebelah 

kiri dikiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.7 Tampilan Winbox 

5.1.2 Konfigurasi Pc Router Mikrotik 

a. Add User 

Menambahkan user admin baru dengan nama “super user” dan juga memberikan 

password untuk user admin default mikrotik agar tidak bisa di remote oleh user yang 

tidak memiliki kepentingan untuk akses Mikrotik. 

Konfigurasi dengan console: 

>user add name=super group=full password=xxxxxxx 

Konfigurasi dengan winbox: 

Menu system>users 
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Gamar 5.8 Add User Via Winbox 

b. Setting User Password 

Konfigrasi via Console: 

Mengganti password user dengan memasukkan perintah password kemudian 

masukkan password lama dan password baru. 

>password 

>old-password: 

>new-password: 

>Confirm-new-password: 

Konfigurasi via winbox 

 

 

 

 

 

Gambar 5.9 Konfigurasi Via Winbox 
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d. Setting Mikrotik name 

Mengganti nama mesin Mikrotik dengan nama:”DINHUBKOMINFO_BANGKA” 

Konfigurasi dengan Console: 

>system identity set name=DINHUBKOMINFOBANGKA 

Konfigurasi Mikrotik nama dengan Winbox: 

Buka System>identity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.10 Setting Mikrotik Name Via Winbox 

e. Setting interface name 

Mengganti nama interface 

Ethernet1 menjadi “ether1” 

Berikut konfigurasi mengganti nama interface dengan Consol: 

>Interface set 0 name=”ether1” 

Konfigurasi mengganti nama interface dengan winbox: 

Pilih menu interface,double klik nama interface yang ingin diedit,sehingga muncul 

jendela edit interface: 

 

 

 

 

   Gambar 5.11 Setting Interface Name Via Winbox 
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f. Setting IP DNS 

Konfigurasi DNS dengan menggunakan console yaitu: 

Ip dnsset primary-dns=180.131.144.144 secondary-dns=180.131.145.145 

Ip dns set allow-remote-request=yes 

Konfigurasi dngan winbox: 

Buka menu IP>DNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 5.12 Setting IP DNS Via Winbox 

5.1.3 Konfigurasi Hotspot  

5.1.3.1 Konfigurasi Hotspot dilakukan untuk membuat IP address untuk hotspot,DHCP 

Server,Address pool,DNS Name. 

 1. Pilih menu IP>Hotspot 

 2. Pilih button Hotspot setup 
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Gambar 5.13 Tampilan Menu Hotspot Via Winbox 

 

Gambar 5.14 Tampilan Hotspot Setup via Winbox 

3. Pilih Inetrface yang digunakan. Disini digunakan interface ether4-wifi dimana 

interface ini terhubung dengan akses point. 

4. Pilih next  

 

Gambar 5.15 Tampilan Setup Hotspot Set Address via Winbox 
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5. Masukkan IP Adress untuk network. IP Adress ini akan menjadi gateway untuk 

komputer client yang terhubung melalui hotspot. 

6. Pilih next  

 

Gambar 5.16 Tampilan Setup Hotspot Set Address Pool Via Winbox 

7. Masukkan Address Pool(range IP untuk DHCP server Hotspot). Adreess Pool adalah 

rentang IP yang dapat dipakai oleh DHCP server. 

Pilih next 

 

Gambar 5.17 Tampilan Setup Hotspot Select Certificate via Winbox 

8. Certificate pilih none 

9. Pilih next 

 

Gambar 5.18 Tampilan Hotspot Setup Set SMTP Server via Winbox 
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10. SMTP dibiarkan saja dan pilih next 

 

Gambar 5.19 Tampilan Hotspot Setup Set DNS Server via Winbox 

11. Masukkan DNS server,DNS server. Pilih next 

 

Gambar 5.20 Tampilan  Hotspot Setup Set DNS Name 

12. Masukkan DNS Name sebagai alamat dari hotspot login. DNS Name merupakan 

alamat dari halaman hotspot login. Jika mengakses sebuah situs sebelum login hotspot 

maka akan diarahkan ke alamat DNS Name yang berisi halaman hotspot login. Pilih 

next 

13. Masukkan User name dan Possword untuk login hotspot. Username dan password 

digunakan untuk login hotspot. Menambahkan User berguna untuk memberikan hak 

akses hotspot kepada client. 

14. Tekan tombol add[+] untuk menambahkan user yang dapat mengakses hotspot. 

15. Masukkan Name dengan nama user yang akan diberikan akses ke hotspot 

16. Masukkan Password sebagai password login hotspot 

17. Settingan yang penulis gunakan adalah 1 user yang mewakili 1 jurusan biasa 

digunakan secara bersamaan untuk satu kelas yaitu pada pemilihan profile=shared. 
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5.1.3.2 Konfigurasi  Access Point 

 Konfigurasi Access Point bertujuan untuk mengganti mode Akses Point menjadi 

mode Range Extender. Yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Hubungkan Akses Point langsung ke komputer 

2. Buka browser lalu masukkan 192.168.1.254 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.21 Tampilan Login Access Point 

3. Masukkan username:admin dan password:admin 

4. Tekan tombol login 

 

Gambar 5.22 Tampilan Halaman Awal Access Point 

 

 

5. Masukkan ke menu wirelass->wirelass Settings 

6. Ganti operation Mode menjadi Access Point 
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Gambar 5.23 Tampilan Konfigurasi Access Point 

7. Dan masukkan ke menu network dan ganti IP AP menjadi DHCP 

8. Dan pada menu DHCP rubah status menjadi Enable 

9. Save dan restart Akses Point, 

10. Pindahkan dan hubungkan Akses Point dari komputer ke Router 

5.1.3.3 Konfigurasi Halaman Login Hotspot 

Halaman login pada hotspot  sudah dimodifikasi dari file”login.html” yang ada di 

dalam”file list” pada direktori”hotspot”. Caranya dengan meghapus file yang lama dan drag 

and drop file yang baru ke dalam FileList melalui winbox. 

Untuk menggunakan koneksi internet dari hotspot pertama,nyalakan perangkat 

wireless yang ada di notebook,jalankan browser,masukkan url yang dituju,tekan enter maka 

akan dibawa langsung kehalaman login hotspot. Masukkan login dan password lalu 

pilih”OK”. Berikut ini merupakan tampilan halaman login hotspot 

5.1.4 Management Bandwith 

5.1.4.1 Implementasi QOS untuk Bandwith pada jaringan LAN dengan Simple Queue 

Untuk memberikan limit pada jaringan LAN dapat dilakukan dengan winbox dan 

Consol 

Pertama-tama dengan menggunakan aplikasi pembantu Winbox yaitu dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

- Pilih menu “Queue”sehingga akan tampil halaman Queue List 
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Gambar 5.24 Tampilan Queue List 

 

- Pilih Sub Menu Simple Queues 

- Pilih [+] untuk menambahkan queue 

 

   Gambar 5.25 Tampilan Simple Queue General 

 

- Pada bagian Name isi dengan nama queue 

- Pada bagian Target Address isi dengan alamat IP yang akan dilimit jika mau 

semua IP di limit maka biarkan saja. 

- Pada bagian Max Limit,beri limit upload dan download 

- Setelah itu pindah ke bagian advance 
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Gambar 5.26 Tampilan Simple Queue Advanced 

 

Pada bagian interface pilih ether1 yaitu ethernet untuk LAN Lokal lalu pilih OK. 

Selesailah konfigurasi Limit BANDWITH UNTUK JARINGAN lan. 

Konfigurasi limit dapat juga dilakukan melalui terminal dengan memasukkan baris 

perintah berikut: 

  /queue simple 

  add name=”limit-LAN” interface=ether1 max-limit=128k/256k 

5.1.4.2 Implementasi QOS untuk limit Banwidth pada Jaringan Hotspot dengan Simple 

Queue 

  

Untuk mencegah jaringan hotspot menarik terlalu besar bandwidth,maka dilakukan 

pembatasan andwith dari hotspot dengan upload/download seesar 128kps/256kbps. Yaitu 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

- Buka menu IP->Hotspot pilih sub menu server profile lalu kelik dua kali dihsprof1. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.27 Hotspot Submenu Server Profile 
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Gambar 5.28 Tampilan Profil Server Hotspot 

 

- Ganti name menjadi STMpkp dan isi Rate Limit:128k/256k lalu tekan tombol OK. 

 

5.1.4.3 Pencegahan Bandwidth Down oleh aplikasi-aplikasi tertentu 

Dengan semakin berkembangnya pengguna jaringan wireless internet yang bisa 

diakses melalui laptop maupun telepon genggam(smartphone),maka semakin berkembang 

juga kemungkinan user-user yang menyalahgunakan jaringan wireless internet dengan 

menggunakan aplikasi-aplikasi penyedot bandwidth seperti Netcut. 

Untuk mengantisipasi kemungkinan itu terjadi maka penulis menerapkan settingan 

untuk aplikasi Bandwidth Down oleh aplikasi-aplikasi seperti Netcut dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

- Masuk ke IP-->DHCP Server 

- Pilih konfigurasi DHCP yang digunakan untuk hotspot 

- Ganti waktu sewa (lease time)IP menjadi 1 hari 

- Dan yang paling penting aktifkan opsi Add ARP for Leases,opsi ini untuk 

mencegah ARP Spoofing oleh NetCut 
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Gambar 5.29 Konfigurasi DHCP Server Penangkal Netcut 

 

- Sampai sini sudah selesailah settingannya. 

 

5.1.5 Manajemen Web Proxy 

Web Proxy pada Mikrotik memiliki beberapa fungsi salah satunya yaitu fungsi 

filtering. Fitur Filtering web Proxy ini dapat membatasi akses konten-konten tertentu yang di-

request oleh client. Anda dapat membatasi akses ke situs tertentu,ekstensi file tertentu, 

melakukan redirect (pengalihan)kesitus lain, maupun pembatasan terhadap metode akses 

HTTP. Hal tersebut tidak dapat anda lakukan jika hanya menggunakan NAT. Penjelasan 

selengkapnya tentang Web Proxy Mikrotik. 

Langkah-langkah untuk blok konten multikeywords dan block situs tertentu adalah: 

Konfigurasi via Console: 

>ip proxy set enable=yes port=8080 cache-administrator=emang_Enak_diblok max-

client-connections=1000 max-server-connections=1000 

>ip firewall nat add chain-dstnat protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-

port=8080 

>ip firewall filter add chain=input src-address=0.0.0.0 protocol=tcp dst-port=8080 in-

interface=internet1 action=drop 

>ip firewall filter add chain=inpit src-address=0.0.0.0 protocol=tcp dst-port=8080 in-

interface=internet2 action=drop 



101 

 

>ip proxy access add dst-host=www.youtube.com action=deny 

>ip proxy access add path=*porno*action=deny 

>ip proxy access add path=*bugil*action=deny 

>ip proxy access add path=*telanjang*action=deny 

>ip proxy access add path=*sex*action=deny 

>ip proxy access add path=*xxx*action=deny 

Konfigurasi  via Winbox 

1. Pertama buka menu>IP>Web Proxy dan konfigurasi seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.30 Konfigurasi Web Proxy Setting 

 

2. Buka menu>IP>Firewall>tab Nat>+(add)kemudian konfigurasi seperti gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.31 Konfiguirasi IP>Firewall>Nat Rule Tab General 
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Gambar 5.32 Konfigurasi IP>Firewall>Nat Rule Tab Action 

3. Kemudian buka menu IP>Firewall>Filter Rule>klik +(add)dan konfigirasi seperti 

gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.33 Konfigurasi IP>Firewall>Filter Rule>Firewall Rule Tab General 

+(add) satu lagi untuk konfifurasi IP Firewall Filter dengan hanya meruah in.interface 

menjadi internet2 dan jika sudah maka akan ertamah 2 settingan di bagian bawah seperti 

gambar berikut: 
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Gambar 5.34 Hasil Konfigurasi Firewall Filter Rules List 

4. Dan langkah terakhir adalah konfigurasi untuk situs-situs atau keyword-keyword 

apa saja yang akan diblok. Yaitu dari menu IP>Web Proxy>tab Access dan 

konfigurasi seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.35 Konfigurasi Web Proxy Access 

5.2  Monitoring 

Setelah implementation,tahapan selanjutnya dari 6 tahap yang ada pada metodologi 

NDLC yaitu monitoring. Pada tahap ini peneliti melakukan pengujian bandwith ke ISP lokal 

dan internasional,kemudian mengamati paket data yang melewati lalu lintas jaringan dengan 

memnafaatkan tools yang telah disediakan oleh Mikrotik yaitu 

5.2.1 Monitoring dengan Graphing 

Sebagai network admin tentunya ingin mengetahui apakah traffic yang berjalan di 

jaringan sudah sesuai dengan semestinya. Caranya yaitu dengan menggunakan monitoring 

traffic pada Mikrotik yang disebut sebagai graphing. 
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Berikut konfigurasinya: 

Dari Console ketikkan command berikut: 

>/tool graphing interface add store-on-disk=yes 

Atau dengan menggunakan Winbox: 

1. Tool>>Graphing>>Queue Rules>>Setting>>Store every:5 min; 

2. Interface Rules >> add(+)>>Interface:BNN,Allow Address: 

3. Resource Rules>>Add(+)>> Allow Address 

4. Setelah itu masukkan addressberikut pada browser 

:http://[Router_IP_address]/graphs/>>http:10.10.10.1/graphs/ 

Graphing ini dapat untuk meminitor Bandwidth,CPU usage,Memory usage,dan 

disk usage Mikrotik. 

5.2.2  Ping 

Pada Mikrotik juga dapat dilakukan ping secara langsung melalui console atau melalui 

Tools>>Ping,kemudian masukkan alamat IP yang ingin dimonitor konektivitas jaringannya. 

Konektivitas jaringan yang dimonitor yaitu connectbatau tidaknya komputer asal ke 

komputer atau IP tujuan. 

5.2.3 Evaluasi Bandwidth 

 Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan,berikut adalah perbandingan sistem 

lama,yang tidak memakai Mikrotik dibandingkan dengan sistem baru yang menggunakan 

Mikrotik dan winbox sebagai pengatur manajemen jaringan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.36 Graphing Bandwidth 
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jika sebelumnya disistem lama perusahaan tidak terdapat monitoring bandwidth. 

Sekarang pada gambar 4.58 kuta dapat melihat hasil pengukuran bandwidth pada keseluruhan 

jaringan 

5.3 Jaringan 

Fase selanjutnya setelah monitoring adalah management atau pengelolaan. Fase ini 

meliputi aktifitas perawatan dan pemeliharaan dari keseluruhan sistem yang sudah dibangun. 

Tahap management ini akan dilakukan setelah system ini berjalandengan baik pada jarinagn 

LAN 

Pada tahap management penulis akan melakukan beberapa langkah pengelolaan agar 

system yang telah dibangun dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Langkah-langkah 

yang dilakukan diantaranya    

Pada untuk wirelass sudah terdapat hotspot login,jadi apabila ada user dari luar yang 

mempergunakan wirelass tidak bisa sembarang masuk harus melalui autentifikasi terlebih 

dahulu. 

5.3.1  Konfigurasi Backup Mikrotik 

   Konfigurasi backup di mikrotik merupakan hal yang sangat penting. Apabila suatu 

waktu konfigurasi pada router Mikrotik mengalami masalah atau error,maka sistem router 

Mikrotik dapat direset dan direstore kembali. Backup dapat juga dilakukan di 

winbox.konfigurasinya: 

1. Bakua winbox>>Pilih Menu File 

2. Dari jendela file list>> klik Tombol Backup 

3. Akan tercipta file baru>>select pada file 

4. Setelah file tersorot>>klik pada icon”copy” 

5. Buka windows eksporer>>buat folder baru,klik kana mouse>>lalu pilih paste 

5.3.2 Evaluasi 

Perbedaan system jaringan yang lama dengan jaringan yang baru terdapat perbedaan,ini 

dapat dilihat pada tabel 4.10 dalam systemjaringan sebelumnya tidak dapat pengaturan untuk 

pengguna atau user,pengaturan 2 ISP yang berbeda dan tidak adanya pengaturan Bandwidth 

sehingga penulis membangun system jaringan yang baru. 
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Tabel 4.4 Evaluasi Perbandingan Sistem Lama dengan Sistem Baru 

 

No Jaringan Lama Jaringan Baru 

1 Pada jaringan lama,jaringan terpecah 

menjadi 2 jaringan 

Jaringan sudah dijadikan satu 

2 Salah satu koneksi internet terputus 

ada bagian yang tidak dapat 

mengakses internet 

Jika salah satu koneksi internet terputus 

terdapat backup dari koneksi yang lain 

 

3 Tidak ada pembagian bandwidth. Jika 

seluruh user atau karyawan mengakses 

internet,maka bandwidth akan menjadi 

kecil 

Jadi setiap departemen memiliki bandwidth 

sesuai dengan kebutuhan 

4 Tidak adanya data laporan monitoring 

jaringan 

Dengan Mikrotik adanya laporan monitoring 

jaringan dengan Network Monitoring Tools 

berbentuk grafik secara real time 

5 Tidak ada Remote akses interface 

admin 

Dengan Mikrotik,IT administrator dapat 

mengontrol jaringan dengan hanya 

menggunakan PC user menggunakan aplikasi 

winbox yang portable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


