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BAB III. PERANCANGAN SISTEM 

3.1. Desain sistem 

Dalam proyek ini, penulis merancang topologi yang 

disesuaikan dengan beberapa kendala yang ada pada 

lapangan, yaitu minimnya tempat tertutup, serta dengan 

lokasi yang berada pada ketinggian sehingga akan sering 

terjadi pengembunan pada situasi luar ruangan. Dengan 

menggunakan router, switch dan pc monitoring pada satu 

ruangan sehingga perangkat tidak lembab dan tetap dalam 

keadaan kering, dikarenakan hanya ada satu ruangan 

tertutup yang terdapat pada lokasi wisata I’AMpelgading 

Homeland. Serta seluruh access point yang digunakan pada 

proyek ini akan disambungkan ke switch menggunakan 

kabel UTP, seperti topologi star. Pada proyek ini, penulis 

tidak menggunakan sistem WDS karena dari analisa yang 

ada dengan banyaknya pengunjung yang terkoneksi pada 

access point akan mengakibatkan beban trafik yang tinggi 

pada access point master. dengan konfigurasi access point 

dikoneksikan dengan switch sehingga beban trafik pada 

tiap access point tidak terlalu tinggi.  Berikut ini adalah 

topologi jaringan yang dirancang untuk proyek kali ini. 
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Gambar 3.1. Rancangan Topologi Jaringan 

Rancangan topologi jaringan yang digambarkan 

merupakan topologi yang penulis gunakan sebagai acuan 

dalam menyusun tugas akhir ini. Topologi yang terdapat 

pada gambar di atas dapat dilihat bahwa untuk koneksi 

antara perangkat internet ke router, pc monitoring, dan 

access point menggunakan kabel UTP dan untuk koneksi 

antara user dan access point menggunakan jaringan 

wireless sebagai medianya. 

Perangkat yang digunakan sebagai access point adalah dua 

buah router MikroTik, karena router tersebut mempunyai 

fitur wireless. Pada topologi yang sudah dirancang, switch

dihubungkan ke ether 3 pada router, sedangkan untuk 

router dihubungkan ke ISP 1 dengan ether 1 dan ISP 2 

dengan ether 2, dan router dihubungkan ke PC Monitoring 

Firewall dengan ether 3. Pada tahap ini akan dibuat 
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perancangan routing, QoS, dan load balance pada router 

serta konfigurasi firewall pada PC Monitoring. 

 

 

3.2. Kebutuhan Hardware dan/atau Software 

Pada penyusunan proyek ini memerlukan hardware 

(perangkat keras) dan software (perangkat lunak) 

diantaranya, yaitu: 

3.2.1. Hardware (Perangkat Keras) 
Pada penyusunan proyek ini, membutuhkan 

beberapa perangkat keras seperti: 

a. Router MikroTik

Router dalam proyek ini difungsikan sebagai 

router, dan juga sebagai access point untuk 

menyebarkan koneksi wireless kepada user. 

 

Gambar 3.2. Router MikroTik 
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b. Kabel UTP 

Kabel UTP difungsikan sebagai media 

penghubung antara router, pc monitoring, 

switch, serta access point.

 
Gambar 3.3. Kabel UTP 

c. Laptop 

Laptop pada proyek ini berfungsi sebagai pc 

monitroing, sekaligus sebagai pc untuk 

konfigurasi.

 
Gambar 3.4. Laptop 
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3.2.2. Software (Perangkat Lunak) 

a. Virtualbox

Virtualbox berfungsi untuk menjalankan 

firewall OPNsense yang akan dihubungkan ke 

router.

 
Gambar 3.5. Virtualbox 

b. Winbox

Winbox merupakan aplikasi berbasis GUI yang 

biasa digunakan untuk melakukan konfigurasi 

pada router MikroTik dengan mudah pada 

sistem operasi Windows dan MacOS.  
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Gambar 3.6. Winbox 

c. OPNsense

Pada proyek ini, firewall yang digunakan 

adalah firewall open source yang berbasis pada 

OpenBSD, yaitu firewall OPNsense. 

 
Gambar 3.7. OPNsense 

 


