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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Desain Sistem 

 Dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak 

Balai Desa Muncar mengenai permasalahan yang ada. Di 

Balai Desa Muncar terdapat beberapa ruangan dan 

menggunakan dua buah router sebagai access point yang 

masing-masing router telah dikonfigurasi menggunakan 

SSID yang berbeda. Untuk menghubungkan beberapa 

router sebagai access point ke router internal yang berada 

di ruang teknisi komputer agar mendapat koneksi internet 

masih menggunakan kabel. Permasalahan yang terjadi 

ketika user berada pada aula balai desa, user akan 

terhubung dengan wifi Balai Desa Muncar. Setelah user 

berpindah tempat ke ruang pelayanan koneksi tersebut 

akan terputus karena wifi pada ruang pelayanan adalah 

Balai Desa, sehingga user harus melakukan konfigurasi 

ulang untuk memasukkan password lagi. Maka dari itu 

perlu melakukan konfigurasi Wireless Distribution System 

(WDS) pada masing-masing router sebagai access point.  

Dan permasalahaan yang lain yaitu mengenai autentikasi 

dalam penggunaan jaringan wireless dan kebebasan 

karyawan untuk mengakses situs-situs yang tidak 

diperbolehkan waktu bekerja. Autentikasi yang 
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dikonfigurasi untuk penguna jaringan wireless di Balai 

Desa Muncar sebelumnya hanya menggunakan autentikasi 

WEP2 berupa security key. Namun penggunaan security 

key masih memiliki kekurangan. Security key umumnya 

diterapkan menggunakan sebuah key, serta admin harus 

membagikan key tersebut kepada user yang akan 

menggunakan jaringan wireless. Jika seorang user sudah 

memiliki key, dan tidak menutup kemungkinan key tersebut 

akan diberikan kepada user lain yang tidak berhak. 

Sehingga jaringan wireless dapat digunakan secara 

bersamaan, baik oleh user yang sah maupun user yang 

tidak berhak [8].  

Untuk menutupi kekurangan dari penggunaan security key 

ini, maka perlu dilakukan pengembangan berupa 

manajemen user dengan meggunakan Remote 

Authentication Dial-In User Service (RADIUS) Server. 

Pada MikroTik sendiri sudah mempunyai aplikasi User 

Manager yang dapat berfungsi sebagai RADIUS Server. 

User Manager merupakan package yang terpisah dari 

RouterOS sehingga perlu dilakukannya instalasi terlebih 

dahulu. User Manager juga dapat digunakan untuk 

mengatur berapa user wireless yang akan terhubung ke 

jaringan internet, serta dapat melakukan pembatasan akses 

jaringan internet yang berupa manajemen bandwidth 

berdasarkan user profile. Dan melakukan pengembangan 
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firewall yang digunakan untuk pembatasan kepada user 

dalam mengakses situs atau website yang tidak 

diperbolehkan pada waktu bekerja.  

 Tahap Perancangan merupakan hasil dari pembuatan 

rancangan solusi dari permasalahan yang ada. Hasil dari 

tahap perancangan adalah gambar topologi WDS (Wireless 

Disrtybution System) di Balai Desa Muncar seperti 

ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.1 Desain Rancangan Topologi Jaringan 

 

Topologi yang digambarkan merupakan topologi yang 

digunakan penulis sebagai acuan dalam penyusunan tugas 

akhir ini, topologi yang digambarkan di atas dapat dilihat 

bahwa untuk mengkoneksikan antar perangkat keras 

(Hardware) dapat menggunakan kabel LAN dan 
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menggunakan jaringan wireless sebagai media 

penyebarnya. 

Perangkat yang digunakan sebagai access point adalah dua 

buah router MikroTik, karena router tersebut mendukung 

fitur WDS. Untuk access point repeter dapat menggunakan 

router MikroTik yang mendukung mode WDS. Pada 

topologi di atas access point utama dihubungkan ke ether 1 

untuk mendapatkan access internet, untuk ether 2 

dihubungkan ke laptop yang digunakan untuk konfigurasi 

WDS. Sedangkan pada access point repeater hanya 

dihubungkan ke laptop menggunakan ether 2 untuk 

konfigurasi sebagai repeater. Kedua router atau access 

point tersebut akan saling terhubung menggunakan 

wireless setelah dikonfigurasikan menggunakan WDS. 

Pada tahap ini akan dibuat perencanaan manajemen user 

hostpot, bandwidth serta firewall yang akan dikonfigurasi 

pada router access point utama.  

3.2 Kebutuhan Hardware dan/atau Software 

Pada penyusunan tugas akhir ini memerlukan hardware 

(Perangkat Keras) dan software (Perangkat Lunak) di 

antaranya, yaitu: 

3.2.1 Hardware (Perangkat Keras) 

Pada penyusunan tugas akhir ini membutuhkan 

perangkat keras seperti: 

a. MikroTik Routerboard 
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Berfungsi sebagai access point server dan 

access point repeater yang digunakan untuk 

mengkonfigurasi WDS, konfigurasi user 

manager serta radius server, dan konfigurasi 

firewall. 

 

Gambar 3.2 MikroTik Routerboard 

b. Kabel LAN 

Berfungsi sebagai media penghubung antar 

perangkat keras (Hardware). 

 

Gambar 3.3 Kabel LAN 
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c. Laptop 

Berfungsi untuk mengkonfigurasi dan sebagai 

user yang mencoba hostpot ataupun jaringan 

internet. 

 

Gambar 3.4 Laptop 

3.2.2 Software (Perangkat Lunak) 

pada penyusunan tugas akhir ini membutuhkan 

perangat lunak seperti: 

a. Microsoft Office Visio 2013 

Berfungsi untuk pembuatan perancangan 

ataupun desain topologi jaringan sistem. 
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Gambar 3.5 Tampilan Microsoft Office Visio 

2013 

b. WinBox 

Merupakan suatu application yang dipakai 

sebagai media konfigurasi MikroTik 

Routerboard melalui bentuk GUI (Graphical 

User Interface) yang dijalankan melalui 

operating system Windows. 

 

Gambar 3.6 Tampilan WinBox 


