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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1. Desain Sistem 

Perhitungan kebutuhan perangkat berkaitan dengan IP 

Address dan alokasi IP pada penerapan metode VLSM 

(Variable Length Subnet Mask). Memerlukan pemahaman 

mengenai IP Address dan Subnetting terlebih dahulu agar 

dalam penerapannya dapat berjalan sesuai topologi jaringan 

lokal. Berikut rancangan tabel data kebutuhan perangkat di PT. 

Inko Java berdasarkan metode yang akan diimplementasikan. 

Tabel 3.1 Tabel Data Kebutuhan IP Address 

Perangkat Total Kebutuhan IP Alokasi IP

Nirkabel/ Wireless:

1. Laptop

2. Smartphone

220 IP Address -

Kabel: PC

(Router Utama) 

20 IP Address -

Kabel: PC

(Router Distribusi 1) 

4 IP Address -

Kabel PC 

(Router Distribusi 2)

3 IP Address - 
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Routing (Router 

Utama ke Router

Distribusi 1)

2 IP Address - 

Routing (Router

Utama ke Router 

Distribusi 2) 

2 IP Address -

 

Penelitian ini menggunakan tiga router yang 

memeliki peran sebagai router utama/server dan router 

distribusi. Router utama berperan sebagai pusat konfigurasi 

sekaligus distribusi sedangkan router lainnya hanya 

berperan sebagai router distribusi yang bertugas 

mengirimkan dan meneruskan permintaan client ke router

utama.  
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Topologi jaringan lokal seperti gambar diatas yang 

akan diterapkan di PT. Inko Java dengan 

mempertimbangkan segala aspek, mulai dari kebutuhan 

dan metode yang digunakan.

Gambar 3.1. Topologi Jaringan Lokal
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3.2. Kebutuhan Hardware dan/atau Software

Pada penelitian ini terdapat beberapa kebutuhan, baik 

perangkat keras maupun lunaknya, berikut daftar dan 

penjelasan perangkat: 

1. Routerboard MikroTik

 

Gambar 3.2 Perangkat Router MikroTik

Routerboard MikroTik adalah produk router yang 

dikerluarkan oleh MikroTik yang dimanfaatkan dalam 

perancangan jaringan, router ini memiliki sistem operasi 

yang mudah digunakan dan memiliki banyak fitur. 

Routerboard yang digunakan adalah Hap-Lite Series.
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2. Kabel Unshielded Twisted Pair (UTP)

 

 

Gambar 3.3 Kabel Unshielded Twisted Pair (UTP) 

Kabel UTP merupakan salah satu kebutuhan yang 

penting untuk menghubungkan antar perangkat router dan 

client ketika membutuhkan koneksi yang stabil sehingga 

kecepatan transfer data menjadi lebih cepat. Agar kabel 

dapat terpasang dengan perangkat, maka diperlukan 

konektor RJ45 yang mana proses pemasangan konektor 

dilakukan menggunakan teknik crimping, tetapi juga 

banyak toko komputer menjual kabel yang telah di 

crimping maupun menerima pembuatan crimping

berdasarkan panjang kabel sesuai permintaan pembeli.
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3. Laptop atau Smartphone

 

 

Gambar 3.4 Laptop atau Smartphone 

 

Pada sebuah jaringan, tentunya tidak lepas dengan 

perangkat yang berfungsi untuk melakukan konfigurasi dan 

uji coba. Laptop memiliki peran untuk mengkonfigurasi 

perangkat router MikroTik yang dihubungkan melalui 

kabel UTP, oleh karena itu perlu menggunakan Laptop 

yang memiliki port etherernet. Fitur Wireless Fidelity

(WiFi) juga diperlukan pada Laptop dan Smartphone 

sebagai uji coba perangkat jaringan yang telah

dikonfigurasi.
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4. Winbox

 

Winbox adalah salah satu aplikasi atau alat yang 

digunakan untuk konfigurasi router MikroTik. Aplikasi ini 

berbasis Command Line Interface (CLI) dan Graphical 

User Interface (GUI) yang dapat dijalankan pada sistem 

operasi Windows. Aplikasi ini juga memberikan 

kemudahan bagi penggunanya karena berbagai fitur 

didalamnya mampu disajikan dengan baik, terlebih adanya 

sistem GUI didalamnya.

Gambar 3.5 Aplikasi Winbox
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5. MikroTik Hotspot Monitor (Mikhmon)

Mikhmon adalah aplikasi berbasis web dengan 

konektivitas melalui Application Programming Interface 

(API) yang bermanfaat untuk manajemen hotspot MikroTik 

sekaligus sebagai solusi untuk router MikroTik yang tidak 

memiliki fitur User Manager. Apabila MikroTik masih 

lisensi level 4 yang hanya mampu menampung 20 User, 

menggunakan Mikhmon dapat menampung lebih dari 20 

User. Mikhmon juga tidak harus selalu aktif karena bukan 

radius server seperti yang ada pada User Manager. Tidak 

Gambar 3.6 Aplikasi Mikhmon 
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seperti User Manager, Database Mikhmon tidak bisa 

digunakan oleh router lain yang terhubung atau hanya 

menggunakan satu router saja. Terlepas dari itu, Mikhmon 

merupakan aplikasi yang mudah dalam penggunaannya 

karena terdapat fitur Mikhmon Online berbasis Cloud 

Server sehingga berada di Data Center yang akan selalu 

aktif.  


