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BAB IV 

IMPLEMENTASI, HASIL, DAN ANALISIS 

 

4.1 Implementasi 

Implementasi dilakukan secara langsung pada dua buah 

router MikroTik di Balai Desa Muncar, satu router 

dikonfigurasi sebagai access point utama dan satu router 

dikonfigurasi sebagai access point repeater. Dan 

melakukan konfigurasi hostpot, user manager, serta 

konfigurasi firewall yang dikonfigurasi di router access 

point utama. Konfigurasi pada router menggunakan 

WinBox. Pada tahap implementasi dapat dilakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

4.1.1 Konfigurasi Router sebagai Access Point Utama 

a. Tahap implementasi dimulai dengan 

mengkonfigurasi sebuah perangkat router 

sebagai access point utama, yang dimaksud 

dengan access point utama disini adalah 

jaringan wifi utama yang digunakan untuk 

memancarkan sinyal internet ke segala arah. 

Sinyal tersebut akan diterima secara langsung 

oleh laptop user atau dapat didistribusikan 

ulang ke access point repeater agar dapat 

menjangkau jaringan yang lebih luas, sehingga 

router yang menjadi access point utama harus 
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terkoneksi ke jaringan internet. Konfigurasi 

pertama adalah melakukan pemberian nama 

atau identitas pada masing-masing router untuk 

membedakan agar tidak tertukar. Pemberian 

identitas dilakukan dengan membuka menu 

system → identity name = AP_Server.  

 

Gambar 4.1 Pemberian Nama di Router 

Access Point Utama 

b. Tahap implementasi kedua sesuai dengan 

rancangan topologi pada gambar 3.1, ether 1 

pada router access point utama dihubungkan ke 

router internal, agar dapat terkoneksi internet. 

Ether 1 merupakan sumber internet, sehingga 

harus melakukan konfigurasi IP DHCP Client 

agar mendapatkan IP Address, Gateway dan 

DNS secara otomatis. Konfigurasi DHCP 

Client dilakukan dengan membuka menu IP → 

DHCP Client → add interface = Ether 1.  
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Gambar 4.2 IP DHCP Client Interface 

ether_internet 

c. Tahap implementasi ketiga yaitu Konfigurasi 

firewall digunakan untuk mendistribusikan IP 

Publik yang telah diterima oleh MikroTik ke IP 

tujuan (local). Dengan konfigurasi dapat dilihat 

pada gambar 4.3 yang menunjukkan hal yang 

perlu dilakukan yaitu masuk ke Tab General 

lalu ubah Chain menjadi srcnat lalu Out. 

Interfaces menjadi ether_Internet yang di mana 

ether_Internet merupakan sumber internet, 

langkah berikutnya pindah ke Tab Action dan 

ubah Action menjadi masquerade.  
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Gambar 4.3 Konfigurasi Firewall pada Tab 

General 
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Gambar 4.4 Konfigurasi Firewall pada Tab 

Action 

d. Tahap implementasi keempat yaitu 

mengkonfigurasi interface Bridge dan interface 

Userman. Bridge yang berfungsi untuk 

menggabungkan dua atau lebih interface yang 

bertipe ethernet atau sejenisnya, seolah-olah 

berada dalam satu segmen network yang sama. 

Konfigurasi pemberian nama yaitu masuk ke 
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menu Bridge → interface bridge → add name 

= bridge_WDS.  

 

Gambar 4.5 Pembuatan Interface 

Bridge_WDS dan Bridge Userman 

Penambahan interface wlan 1 dan interface 

ether 2 ke dalam port bridge_WDS yang telah 

dibuat. Ether 2 adalah interface yang terhubung 

dari router ke laptop. Dengan konfigurasi 

penambahan 2 port yaitu dengan masuk ke 

menu port → interface bride port add interface 

= Wlan 1 - bridge = bridge_WDS, dan masuk 

ke menu port → interface bride port add 

interface = Ether 2 - bridge = bridge_WDS. 

 

Gambar 4.6 Konfigurasi Penambahan Port 

Interface bridge_WDS 
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e. Tahap implementasi kelima adalah pemberian 

IP Address pada bridge_WDS dan IP userman 

yang sudah dibuat. IP Address merupakan 

sebuah sistem pengalamatan unik yang ada 

pada setiap hots yang terkoneksi ke jaringan 

berbasis TCP/IP. IP Address dapat dianalogikan 

seperti alamat rumah. Ketika sebuah datagram 

dikirim, informasi alamat inilah yang dapat 

dijadikan acuan datagram agar bisa sampai ke 

device yang dituju. Perintah pengaturan IP 

Address pada router sebagai access point utama 

dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

 

Gambar 4.7 Konfigurasi Penambahan IP 

Address Interface bridge_WDS 
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Gambar 4.8 Konfigurasi Penambahan IP 

Address Interface Userman 

f. Tahap implementasi keenam adalah pemberian 

DHCP Server agar client dapat menerima 

alamat IP secara otomatis. konfigurasi IP 

DHCP Server dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini.  

 

Gambar 4.9 Konfigurasi IP DHCP Server 

g. Tahap implementasi ketuju adalah konfigurasi 

wireless. Pada tab wireless pengaturan mode 

yang digunakan yaitu ap bridge, agar wireless 

dapat difungsikan sebagai access point. Band 

yang dipilih yaitu 2GHz-B/G/N agar semua 



 

33 

 

perangkat dapat mendukung standart 802.11b, 

802.11g, dan 802.11n yang dapat terhubung ke 

perangkat router access point utama. 

Frequency yang dipilih 2432MHz dan SSID 

diberi nama Baldes Muncar. Konfigurasi tab 

wireless dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

 

Gambar 4.10 Konfigurasi Tab Wireless 

Router Access Point Utama 

Pada tab WDS mode yang dipilih yaitu 

dynamic. Dengan menggunakan mode 

dymanic, maka interface WDS akan secara 
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otomatis dibuat ketika telah menemukan 

perangkat access point yang lain. WDS Default 

Bridge yang dipilih adalah interface 

bridge_WDS yang telah dibuat sebelumnya. 

Konfigurasi tab WDS dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini. 

 

Gambar 4.11 Konfigurasi Tab WDS Router 

Access Point Utama 

h. Tahap implementasi kedelapan dalah 

konfigurasi connect list yang digunakan untuk 

membatasi access point mana saja yang boleh 
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atau tidak boleh terkoneksi. Untuk 

memanfaatkan fitur connect list, harus 

mengetahui MAC address interface wlan1 dari 

masing-masing access point dengan perintah 

seperti pada gambar di bawah ini.  

 

Gambar 4.12 Interface Wireless Print 

Konfigurasi yang dilakukan pada connect list 

ada 1 (satu) baris konfigurasi. Konfigurasi yang 

digunakan untuk memberi izin bagi router 

access point repeater, telah didapat MAC 

address dari router access point repeater yaitu 

4C:5E:0C:F:9D:8E. Konfigurasi connect list 

seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.  
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Gambar 4.13 Konfigurasi Connect List Access 

Point Utama 

4.1.2 Konfigurasi Router sebagai Access Point 

Repeater 

a. Pada tahap implementasi pertama adalah 

pemberian nama pada masing-masing router 

untuk memudahkan konfigurasi dan 

membedakan agar tidak tertukar. Pemberian 

nama dapat dilakukan dengan konfigurasi 

seperti pada gambar di bawah ini.  
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Gambar 4.14 Pemberian Nama Router Access 

Point Repeater 

b. Tahap implementasi kedua adalah konfigurasi 

interface Bridge. Perintah pemberian nama 

interface bridge_WDS dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini.  

 

Gambar 4.15 Pembuatan Bridge pada 

interface bride-repeater 

Penambahan interface wlan1 dan interface 

ether 2 ke dalam port bridge_WDS yang telah 

dibuat. Ether 2 adalah interface yang terhubung 

dari router ke laptop. Konfigurasi penambahan 

port dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 4.16 Konfigurasi Penambahan Port 

Interface bridge_WDS 

c. Tahap implementasi ketiga adalah konfigurasi 

wireless. Pada tab wireless, hanya perlu 

melakukan Scan untuk mencari SSID Baldes 

Muncar yang telah dibuat. Pada scanner 

running terdapat status ARWB pada SSID 

Baldes Muncar yang artinya adalah Active, 

Routers Network, WDS, Bridge. Pada kolom 

Signal Strength terdapat angka -14 maksudnya 

adalah kekuatan sinyal yang diterima, semakin 

besar angka semakin kuat sinyal. Pada kolom 

Noise Floor terdapat angka -106 maksudnya 

adalah besarnya gangguan frekuensi, semakin 

dekat ke 0 (nol) semakin kecil noise. Pada 

kolom Signal to Ratio terdapat angka 92 

maksudnya adalah perbandingan antara kuat 

sinyal dan kuat gangguan. Pada kolom Radio 

Name terdapat MAC address wireless dari 

router access point utama, maksudnya yaitu 

identitas dari wireless interface untuk dapat 
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memudahkan pengenalan dari perangkat oleh 

perangkat pasangan. Selanjutnya klik Connect 

untuk terhubung dengan router sebagai access 

point utama dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini.  

 

Gambar 4.17 Scanning SSID Baldes Muncar 

Pada tab wireless pengubahan mode wireless 

menjadi wds slave, fungsinya sama seperti ap 

bridge namun dapat melakukan scan ke access 

point dengan menggunakan SSID yang sama 

serta dapat melakukan koneksi dengan WDS. 

Pada tab WDS ini dapat mengatur mode yang 

akan digunakan adalah dynamic sama seperti 

router access point utama. Konfigurasi wireless 

pada access point repeater dapat dilihat pada di 

bawah ini. 
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Gambar 4.18 Konfigurasi Tab Wireless 

Router Access Point Repeater 
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Gambar 4.19 Konfigurasi Tab WDS pada 

Access Point Repeater 

d. Tahap implementasi keempat adalah 

konfigurasi connect list. Untuk memanfaatkan 

fitur connect list, harus mengetahui MAC 

address interface wlan 1 dari masing-masing 

access point seperti pada gambar di bawah ini.  
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Gambar 4.20 Interface Wireless Print 

Konfigurasi yang dilakukan pada connect list 

ada 1 (satu) baris konfigurasi. Konfigurasi yang 

digunakan untuk terhubung dengan router 

access point utama, telah didapat MAC address 

dari router access point utama yaitu 

CC:2D:E0:58:D4:44. Konfigurasi connect list 

seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.  
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Gambar 4.21 Konfigurasi connect list 

e. Tahap implementasi kelima adalah konfigurasi 

DHCP Client untuk mendapatkan IP secara 

otomatis dari router access point utama. Untuk 

konfigurasinya dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini.  
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Gambar 4.22 DHCP Client Interface 

bridge_WDS di Router Repeater 

f. Tahap implementasi keenam yaitu Konfigurasi 

firewall digunakan untuk mendistribusikan IP 

Publik yang telah diterima oleh MikroTik ke IP 

tujuan (local). Dengan konfigurasi dapat dilihat 

pada gambar 4.23 yang menunjukkan hal yang 

perlu dilakukan yaitu masuk ke Tab General 

lalu ubah Chain menjadi srcnat, langkah 

berikutnya pindah ke Tab Action dan ubah 

Action menjadi masquerade.  



 

45 

 

 

Gambar 4.23 Konfigurasi Tab General 
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Gambar 4.24 Konfigurasi Tab Action 

4.1.3 Konfigurasi Managemen User Hostpot dan 

Bandwidth di Router Access Point Utama 

a. Tahap implementasi pertama adalah 

melakukan instalasi User Manager di router 

access point utama. Secara default, package 

User Manager belum terinstal pada router, 

sehingga perlu melakukan tahapan instalasi 

terlebih dahulu. Tahapan instalasi User 

Manager ini dimulai dengan melakukan 
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download package router. Package dapat 

diunduh melalui link 

www.MikroTik.co.id/download php ataupun 

melalui halaman www.routeros.co.id. Package 

yang dapat digunakan harus sesuai dengan jenis 

arsitektur router MikroTik yang digunakan. 

Untuk melihat jenis router yang digunakan 

dapat dilihat pada WinBox menu System → 

Resources pada bagian Architecture Name dan 

Version seperti pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.25 Versi MikroTik 

http://www.mikrotik.co.id/download
http://www.routeros.co.id/
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Versi file yang diunduh harus sesuai dengan 

versi router yang sedang digunakan. Setelah 

berhasil diunduh, file dengan nama user-

manager-6.39.2-mipsbe.npk dipindahkan atau 

diungah menuju menu File pada WinBox milik 

router access point utama. Setelah proses 

upload berhasil, maka perlu melakukan reeboot 

pada router access point utama sehingga proses 

instalasi user manager dapat dilakukan. Untuk 

memeriksa user manager tersebut sudah 

terinstall dengan benar, maka dapat dilakukan 

pemeriksaan pada WinBox menu System → 

Packages seperti pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.26 Sistem Package MikroTik 

b. Tahap implementasi kedua adalah 

mengaktifkan Hotspot Server pada interface 
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bridge_WDS. MikroTik juga menyediakan fitur 

hotspot server yang berfungsi sebagai captive 

portal. Captive portal merupakan layanan 

autentikasi bagi user yang ingin terkoneksi 

dengan jaringan. Pada konfigurasi ini hotspot 

server akan diterapkan pada interface 

bridge_WDS dan diberi alamat IP 

192.168.15.1/24 yang berfungsi sebagai 

gateway pada jaringan. Hostpot server juga 

berfungsi sebagai DHCP server yang dapat 

menyediakan alamat IP secara dinamis untuk 

client. Range alamat IP yang disediakan yaitu 

192.168.15.2 – 192.168.15.254. Secure Socket 

Layer (SSL) certificate yang berfungsi untuk 

menjaga informasi data selama proses 

pengiriman yang melalui internet protokol 

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS). 

Sertifikat SSL tidak akan diperlukan pada 

konfigurasi ini karena tidak tersedia sertifikat 

SSL. Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 

merupakan protokol yang ada di jaringan 

internet yang berfungsi untuk mengirimkan 

pesan email. SMTP server tidak akan 

digunakan sehingga diberi alamat IP 0.0.0.0. 

Domain Name System (DNS) yang berfungsi 
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untuk menterjemahkan alamat IP menjadi nama 

domain. Alamat IP yang diberikan sebagai 

alamat server DNS merupakan alamat IP yang 

diterapkan pada interface hostpot yaitu 

192.168.15.1 dengan nama domain “Baldes 

Muncar.com” yang berfungsi untuk menandai 

halaman website hotspot. Username dan 

password juga diperlukan agar dapat 

melakukan autentikasi user untuk login ke 

jaringan. Pada konfigurasi ini user yang 

pertama kali didaftarkan untuk login yaitu 

admin yang bertindak sebagai administrator di 

jaringan. konfigurasi Hotspot Server dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.27 Konfigurasi Hotspot Server 

c. Tahap implementasi ketiga yaitu mengarahkan 

Hotspot Server untuk menggunakan RADIUS 

Server. RADIUS Server yang digunakan adalah 
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User Manager. User manager ini merupakan 

fitur AAA yang disediakan oleh MikroTik. 

User manager juga memiliki database yang 

bisa digunakan untuk melakukan autentikasi 

user yang ingin masuk ke jaringan. Database 

yang digunakan merupakan RADIUS Server 

yang disediakan oleh MikroTik. Konfigurasi ini 

dapat dilakukan pada Profile Hotspot Server 

seperti gambar di bawah ini.  

 

Gambar 4.28 Mengaktifkan RADIUS pada 

Hotspot server 

Pada Konfigurasi RADIUS terdapat parameter 

‘Address = 192.168.10.254’ yang berarti IP 

address loopback karena User Manager berada 

pada router yang sama dengan Hotspot Server. 
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Perintah konfigurasi RADIUS dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini.  

 

Gambar 4.29 Konfigurasi Radius server 

Selanjutnya laptop admin harus tersambung 

dengan jaringan WIFI yang sudah dibuat yaitu 

Baldes Muncar. Memasukkan username admin 

dan password default, yang akan diteruskan ke 

login MikroTik User Manager dengan 

mengarahkan browser pada IP userman. 

Alamat yang digunakan 

http://10.10.10.10/userman. Halaman login dari 

user manager terlihat seperti pada gambar di 

bawah ini. 

http://10.10.10.10/userman
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Gambar 4.30 Halaman Login MikroTik User 

Manager 

d. Tahapan implementasi keempat adalah 

konfigurasi pada User Manager sehingga dapat 

menerima permintaan autentikasi dari Hotspot 

Server. Pada menu Routers → tombol Add, 

kolom Name dapat diisikan sesuai dengan 

parameter identity milik router access point 

utama. Kolom IP Address diisikan 

192.168.10.254 mengingat Hotspot Server dan 

User Manager berada di router yang sama yaitu 

router access point utama. Kolom Shared 

Secret harus diisikan sesuai dengan parameter 

secret pada saat pembuatan konfigurasi radius 

sebelumnya. Konfigurasi routers pada user 

manager dapat dilihat pada gambar di bawah 

ini.  
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Gambar 4.31  Konfigurasi Routers pada User 

Manager 

e. Tahap implementasi kelima yaitu konfigurasi 

create profile menu Profiles → tab Limitations 

→ pilih Add → pilih New. Pada kolom Name 

diisikan nama profile Kepala Desa pada gambar 

4.32, Karyawan seperti gambar 4.33, dan Tamu 

seperti pada gambar 4.34. 

 

Gambar 4.32 Konfigurasi Pembuatan Profile 

Kepala Desa 
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Gambar 4.33 Konfigurasi Pembuatan Profile 

Karyawan 

 

Gambar 4.34 Konfigurasi Pembuatan Profile 

Tamu 

 Selanjutnya pengaturan pada masing-masing 

profile. konfigurasi dapat dilakukan pada menu 

Profiles → tab Profiles → Tombol +. Kolom 

Name dapat diisikan dengan nama yang sudah 

dibuat sebelumnya yaitu Kepala Desa seperti 

pada gambar 4.35, Karyawan seperti pada 

gambar 4.36, dan Tamu seperti pada gambar 

4.37.  
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Gambar 4.35  Profile Kepala Desa 

 

Gambar 4.36 Profile Karyawan 

 

Gambar 4.37 Profile Tamu 

Pembuatan batas limitasi pada masing-masing 

profile. Klik Add new limitation. Untuk profile 
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Kepala Desa centang bagian Kepala Desa 

dengan batasan waktu unlimited seperti pada 

gambar 4.38. Profile Karyawan centang bagian 

Karyawan seperti pada gambar 4.39. Profile 

Tamu centang bagian Tamu seperti pada 

gambar 4.40.  

 

Gambar 4.38 Add new limitation Kepala Desa 
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Gambar 4.39 Add new limitation Karyawan 
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Gambar 4.40 Add new limitation Tamu 

Konfigurasi user profile pada User Manager 

untuk dapat memberikan limitasi kecepatan 

akses (rate limit) kepada client. Seperti profile 

Kepala Desa akan diberikan kecepatan akses 

pada parameter rate limits sebesar 2 Mbps. 

Setiap user yang menggunakan profile Kepala 

Desa akan mendapatkan kecepatan akses 2 

Mbps maksimal untuk download dan upload. 

Profile Karyawan akan diberikan kecepatan 

akses pada parameter rate limits 1 Mbps. Setiap 
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user yang menggunakan profile Karyawan akan 

mendapatkan kecepatan akses 1 Mbps 

maksimal untuk download dan upload. Profile 

Tamu akan diberikan kecepatan akses pada 

parameter rate limits sebesar 512 Kbps. Setiap 

user yang menggunakan profile Tamu akan 

mendapatkan kecepatan akses 512 Kbps 

maksimal untuk download dan upload. 

Konfigurasi limitation dapat dilakukan pada 

menu Profiless → tab Limitations → pilih Add 

→ pilih New limit. Kolom Name, Rate limit, dan 

Min Rate dapat diisikan sesuai dengan 

penjelasan di atas. Konfigurasi limit dengan 

nama Kepala Desa seperti pada gambar 4.41, 

limit dengan nama Karyawan seperti pada 

Gambar 4.42, limit dengan nama Tamu seperti 

pada gambar di bawah ini.  
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Gambar 4.41 Limitation dengan nama Kepala 

Desa 
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Gambar 4.42  Limitation dengan nama 

Karyawan 
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Gambar 4.43  Limitation dengan nama Tamu 

Dari tahap perancangan, Kepala Desa akan 

dibuat 1 account, Karyawan akan dibuat 10 

account, dan Tamu akan dibuat 15 account. 

Menu yang digunakan yaitu User → tombol 

Add → pilih Batch. Kolom Number of users 

dapat diidikan sesuai dengan jumlah account 

yang ingin dibuat. Kolom username prefix 
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untuk dapat mempermudahkan melihat jenis 

account yang akan dibuat. Kolom username 

lenght dapat disesuaikan dengan banyak 

karakter username yang ingin dibuat. Kolom 

Pwd same as login tidak perlu dicentang agar 

password-nya tidak sama dengan username. 

Kolom Password length dapat disesuaikan 

dengan panjang karakter pada password yang 

ingin dibuat. Pembuatan username Kepala Desa 

seperti pada gambar 4.44, username Karyawan 

seperti pada gambar 4.45, username Tamu 

seperti pada gambar 4.46.  
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Gambar 4.44 Username Admin dengan profile 

Kepala Desa 
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Gambar 4.45 Username Karyawan dengan 

profile Karyawan 
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Gambar 4.46 Username Tamu dengan profile 

Tamu 

Dihasilkan beberapa account dengan username 

yang berbeda-beda, dan username tersebut 

dapat digunakan oleh client wireless seperti 

yang terlihat pada gambar 4.47.  
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Gambar 4.47 Username untuk Client Wireless 

4.1.4 Konfigurasi Firewall di Router Access Point 

Utama untuk Pemblokiran Website 

a. Tahap implementasi ini yaitu konfigurasi pada 

gambar di bawah ini merupakan langkah-

langkah dalam melakukan pemblokiran akses 

website. Aspek yang harus diamati dalam 

melakukan langkah ini yakni interface mana 

yang hendak menjadi tujuan pemblokiran, 

karena di sini penulis ingin memblokir akses 

Facebook, Intagram dan Youtube pada jaringan 

wireless maka untuk Src. Address penulis 

mengisikan IP Network bridge_WDS yaitu 

192.168.15.0/24, dan untuk bagian waktu dapat 

disesuaikan dengan kebutuhannya. Tahap 

pertama yaitu dengan melakukan konfigurasi 

layer 7 protocol. Konfigurasi di bawah ini 

merupakan script yang digunakan untuk 

memblokir akses ke Facebook, hal ini dapat 
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dilakukan dengan membuka menu IP → 

Firewall →Tab Layer 7 Protocols → +. 

 

Gambar 4.48 Konfigurasi Pemblokiran 

Facebook 

Konfigurasi di bawah ini merupakan script 

yang digunakan untuk memblokir akses ke 

Instagram, hal ini dapat dilakukan dengan 

membuka menu IP → Firewall → Tab Layer 7 

Protocols → +. 



 

70 

 

 

Gambar 4.49 Konfigurasi Pemblokiran 

Instagram 

Konfigurasi di bawah ini merupakan script 

yang digunakan untuk memblokir akses ke 

Youtube, hal ini dapat dilakukan dengan 

membuka menu IP → Firewall → Tab Layer 7 

Protocols → +. 

 

Gambar 4.50 Konfigurasi Pemblokiran 

Youtube 
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b. Tahap implementasi kedua yaitu melakukan 

konfigurasi fitur rule. Dengan konfigurasi dapat 

dilihat pada gambar 4.51 yang menunjukkan hal 

yang perlu dilakukan yaitu masuk ke Tab 

General lalu ubah Chain menjadi forward lalu 

Src.Addres dengan IP 192.168.15.0/24 yang di 

mana IP network dari sumber internet, langkah 

berikutnya pindah ke Tab Advanced dengan 

mengubah Layer 7 Protocol pilih situs yang 

ingin diblokir, dan Tab Extra dengan 

mengkonfigurasi bagian waktu yang dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan serta Tab Action 

dengan mengubah Action menjadi drop.  
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Gambar 4.51 Konfigurasi Tab General 

Pemblokiran Facebook 



 

73 

 

 

Gambar 4.52 Konfigurasi Tab Advanced 

Pemblokiran Facebook 
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Gambar 4.53 Konfigirasi Tab Extra 

Pemblokiran Facebook 
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Gambar 4.54 Konfigurasi Tab Action 

Pemblokiran Facebook 

4.2 Hasil 

Pada pengujian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa 

sistem WDS antar router access point sudah saling 

terhubung. Dan menguji hasil pembuatan hostpot dan 

manajemen bandwidth dengan RADIUS User Manager. 

Pengujian yang dilakukan ada lima yaitu pengujian SSID, 

pengujian WDS, pengujian autentikasi username dan 

password, pengujian bandwidth menggunakan 

speedtest.net, dan pengujian pemblokiran situs website. 

4.2.1 Pengujian SSID 

Sebelumnya router access point utama diletakkan 

di ruang teknisi komputer, sedangkan router access 
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point repeater diletakkan di ruang aula balai desa. 

Jarak dari penempatan router access point utama ke 

router access point repeater kira-kira sejauh 

15meter dengan adanya penghalang berupa 

beberapa ruangan yang menggunakan tembok. 

Pertama melakukan pengujian Service Set Identifier 

(SSID) yang bertujuan untuk menguji apakah SSID 

yang dibuat sudah berjalan sesuai dengan yang 

dikonfigurasi. SSID Baldes Muncar akan tampil 

ketika client melihat wireless network connection 

pada Windows seperti pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4.55 Pengujian SSID Baldes Muncar 

Pengujian untuk terkoneksi dengan jaringan 

wireless telah dilakukan. Selain itu pengujian juga 

dilakukan untuk melihat kedua router sudah saling 

terhubung terdiri atas pengujian WDS dilihat dari 

status interface wireless dan dilihat dari test ping IP 

di kedua router.  
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4.2.2 Pengujian WDS dilihat dari Wireless Interface 

Pada pengujian ini dapat dilakukan pada kedua 

buah router pada tools Winbox, pada menu 

Wireless → tab Interface. Pada gambar 4.56 

interface WDS muncul secara otomatis dengan 

status RSA, yang berarti interface WDS tersebut 

active, running dan merupakan interface dynamic.  

 

 

Gambar 4.56  Wireless Interface pada Kedua 

Router 

Pengujian WDS ini dapat dilihat dari ping IP 

address. Pada pengujian ini dapat dilakukan pada 

kedua buah router pada tools WinBox, New 

Terminal dengan perintah ‘ip address print’ yang 

dapat digunakan untuk mengecek IP yang telah 

didapat pada masing-masing router. Pengujian test 

ping melalui router sebagai access point utama 



 

78 

 

terhadap router sebagai access point repeater dan 

juga pada sebaliknya dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini.  

 

 

Gambar 4.57 Pengujian Ping IP Address di Kedua 

Buah Router 

4.2.3 Pengujian Autentikasi Username dan Password 

Pada pengujian dilakukan uji coba pada client yang 

terkoneksi dengan jaringan hotspot. User dapat 

menjalankan web browser saat pertama kali akan 

dibawa ke halaman login hotspot terlebih dahulu 

untuk memasukkan autentikasi yaitu username dan 
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password yang telah terdaftar. Untuk melihat 

tampilan halaman login seperti pada gambar di 

bawah ini.  

 

Gambar 4.58 Tampilan login hotspot MikroTik 

Pengujian autentikasi user yang dapat login 

menggunakan username dan password yang telah 

terdaftar di database dapat dilihat pada gambar 

4.47. Contoh pada kolom login diisikan username 

yang telah dibuat yaitu Kepala Desa dengan 

password baldes123. User yang telat berhasil login 

dapat melihat informasi alamat IP yang diperoleh.  
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Gambar 4.59 Tampilan Pengujian Login dengan 

Username Kepala Desa 

 

Gambar 4.60 Tampilan Pengujian Login dengan 

Username Karyawan 
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Gambar 4.61 Tampilan Pengujian Login dengan 

Username Tamu 

 

Gambar 4.62  Tampilan Pengujian Login Hotspot 

Berhasil Kepala Desa 
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Gambar 4.63 Tampilan Pengujian Login Hotspot 

Berhasil Karyawan 

 

Gambar 4.64  Pengujian Login Hotspot Berhasil 

Tamu 

Pengujian dengan username Kepala Desa dengan 

password baldes123 dapat dilihat pada gambar 

4.59, dan berhasil login dapat dilihat pada gambar 

4.62. Untuk username Karyawan pada gambar 4.60 

dan gambar 4.63, username Tamu pada gambar 

4.61 dan gambar 4.64. Setelah user berhasil masuk 

ke login, maka status user akan muncul di router 
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access point utama, user tersebut akan tercatat jika 

username telah didaftarkan ke server user 

manager. Pada gambar di bawah ini merupakan 

tampilan aktivitas user yang berkasil login.  

 

Gambar 4.65 Tampilan Aktivitas User 

Untuk Tamu yang datang ke Baldes Muncar, jika 

ingin mendapatkan akses internet Tamu akan 

diberikan username dan password. Password user 

Tamu akan berubah untuk setiap harinya dan akan 

disimpan di database. Jika user Tamu 

menggunakan password yang salah maka akan 

muncul tampilan seperti pada gambar 4.66. 
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Gambar 4.66 Tampilan Pengujian dengan 

Passsword yang Salah 

4.2.4 Pengujian Bandwidth  

Pengujian bandwidth dilakukan dengan 

menganalisis pemakaian internet yang diakses oleh 

Kepala Desa, Karyawan dan Tamu. Pengujian 

dilakukan pada account Kepala Desa yang 

mendapat pembatasan bandwidth sebesar 2 Mbps, 

account Karyawan mendapat pembatasan 

bandwidth sebesar 1 Mbps, dan account Tamu 

mendapat pembatasan bandwidth sebesar 512 Kbps 

baik untuk pengunduhan maupun pengunggahan. 

Hasil pengujian melakukan test pada speedtest.net 

diperoleh berupa capture gambar dari setiap client 

dapat dilihat pada gambar 4.67 adalah pengujian 

kecepatan download dan upload menggunakan 

speedtest.net sebelum dilakukan limitasi 

bandwidth. Pada gambar 4.68 adalah pengujian 
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kecepatan download dan upload pada user Kepala 

Desa, gambar 4.69 adalah pengujian kecepatan 

download dan upload pada user Karyawan, dan 

gambar 4.70 adalah pengujian kecepatan download 

dan upload pada user Tamu. Gambar di bawah ini 

adalah hasil pengujian yang telah dilakukan 

sebelum dan setelah adanya pembatasan bandwidth 

pada masing-masing user profile.  

 

Gambar 4.67  Download dan Upload Sebelum 

diatur Bandwidth 

 

Gambar 4.68 Download dan Upload Kepala Desa 
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Gambar 4.69 Download dan Upload Karyawan 

 

Gambar 4.70 Download dan Upload Tamu 

4.2.5 Pengujian Pemblokiran Website 

Pengujian pemblokiran situs website dilakukan 

untuk membatasi penggunaan akses internet yang 

digunakan Kepala Desa, Karyawan, dan Tamu. 

Pemblokiran website ini dibuat karena dengan 

adanya jaringan wireless yang stabil serta 

kebebasan dalam menggunakan jaringan internet, 

maka pengguna dapat mengakses berbagai macam 

situ-situ website seperti Facebook, Instagram, dan 
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Youtube yang tidak diperbolehkan waktu bekerja 

karena dapat mengganggu bekerjaan yang sedang 

berlangsung. Hasil pengujian melakukan pengujian 

website pada web browser diperoleh berupa gambar 

dari setiap pemblokiran website dapat dilihat pada 

gambar 4.71 adalah pengujian situs website 

sebelum dilakukan konfigurasi pemblokiran Layer 

7 Protocol. Pada gambar 4.72 adalah pengujian 

situs website Facebook yang telah berhasil di 

blokir, gambar 4.73 adalah pengujian situs website 

Youtube yang telah berhasil diblokir, dan gambar 

4.74 adalah pengujian situs website Instagram yang 

telah berhasil diblokir. Gambar di bawah ini adalah 

hasil pengujian yang telah dilakukan sebelum dan 

setelah adanya pemblokiran website. 

 

Gambar 4.71 Tampilan Akses Facebook yang 

sebelum diblokir 
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Gambar 4.72 Tampilan Akses Facebook yang 

Berhasil diblokir 

 

Gambar 4.73 Tampilan Akses Youtube yang 

Berhasil diblokir 
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Gambar 4.74 Tampilan Akses Instagram yang 

Berhasil diblokir 

4.3 Analisa 

Pengembangan sistem WDS (Wireless Distribution 

System) dan Keamanan Jaringan Intenet telah diselesaikan 

dengan rancangan awal. Pengujian dari sistem WDS di atas 

telah menunjukkan hasil yang sesuai dengan yang 

diharapkan oleh penulis. Metode login sesuai dengan 

profesi yang didapatkan dapat membantu untuk monitoring 

user pengguna layanan internet, serta dapat menerapkan 

WDS (Wireless Distribution System) dalam penelitian ini 

dapat memperluas penggunaan jaringan wireless dan dapat 

mempermudah user ketika berpindah titik access tidak 

perlu melakukan konfigurasi ulang. Akan tetapi sistem 

WDS ini juga masih memiliki beberapa kekurangan seperti 

penempatan access point sebaiknya diletakkan per ruangan 

atau ruangan yang membutuhkan akses internet, tentu saja 

kekurangan ini dapat dikembangkan lagi ke depannya. 


