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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi semakin pesat, salah satu 

tujuannya adalah agar dapat membantu menyelesaikan 

pekerjaan secara efektif dan efisien sehingga memudahkan 

dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan, contohnya di 

bidang transmisi data yang kini banyak menggunakan media 

nirkabel sebagai akses jaringan yang lebih fleksibel [14]. 

Meskipun begitu, media kabel masih banyak digunakan 

karena beberapa faktor, seperti internet yang lebih stabil dan 

kecepatan transmisi data yang tinggi [15]. Peran kedua media 

tersebut sangat dibutuhkan pada jaringan lokal yang 

digunakan di Warung Internet (WARNET), Sekolah, 

Perusahaan, dan Hotel. 

Pengelolaan Internet Protocol (IP) Address yang 

terstruktur sangat penting sebagai pondasi membangun 

jaringan agar perangkat jaringan dapat berkomunikasi antara 

satu dengan yang lain dan terhubung ke internet. 

Memanfaatkan Subnetting metode Variable Length Subnet 

Mask (VLSM) dapat mengelompokkan Network berdasarkan 

kebutuhan pengguna sehingga menghindari sisa alamat IP 
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yang berlebihan. Tanpa subnet, tiap PC akan memperhatikan 

paket broadcast dari seluruh PC serta server di jaringan, 

sehingga switch wajib memindahkan seluruh lalu lintas ke 

port yang sesuai. Hal tersebut menimbulkan naiknya 

kelambatan, kinerja jaringan menurun, serta waktu respons 

yang lebih lambat. Selain itu Variable Length Subnet Mask

(VLSM) juga dapat meningkatkan keamanan jaringan.  

Distribusi IP Address secara otomatis yang disebut 

DHCP Server merupakan salah satu fitur Dynamic Host 

Configuration Protocol (DHCP). Pengaplikasian fitur 

tersebut dilakukan pada setiap router yang bermanfaat untuk 

memudahkan pengelolaan IP Address agar tidak kerepotan 

dalam mengatur konfigurasi perangkat client. Namun, apabila 

diterapkan pada setiap router tentu dapat memengaruhi proses 

manajemen perangkat. Dengan memanfaatkan metode DHCP 

Relay, maka DHCP server dapat dilakukan pada satu 

perangkat router, sehingga router lain atau yang menjadi 

DHCP relay hanya meneruskan DHCP request.

Semakin banyaknya pengguna, tentu memerlukan 

banyak Access Point agar sinyal Wireless Fidelity (WiFi)

dapat menjangkau area lebih luas, tetapi akan sangat

merepotkan apabila harus mengatur satu persatu. Fitur pada 

Controller Access Point system Manager (CAPsMAN)

dipergunakan untuk mengelola seluruh perangkat Accses

Point yang berada di jaringan secara terpusat.
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Kebutuhan yang paling utama pada jaringan lokal 

adalah internet, maka penting adanya manajemen dan 

perhitungan penggunaan internet berdasarkan kuota dan 

waktu dengan sistem pra-bayar atau pasca-bayar.  Pada router 

MikroTik terdapat fitur User Manager sebagai radius server

yang digunakan untuk manajemen sistem, salah satunya 

adalah membangun hotspot service. Namun, hanya router 

lisensi level 6 yang dapat menampung unlimited user [16]. 

Agar router dapat menampung lebih lebih banyak user, 

diperlukan aplikasi tambahan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. Menggunakan aplikasi berbasis web dengan 

konektivitas melalui Application Programming Interface

(API) dapat menggantikan peran User Manager serta 

meringankan kinerja CPU load pada router dan dapat 

diaktifkan saat diperlukan.

1.2. Tujuan

1.2.1. Tujuan Umum

Penelitian ini memiliki tujuan umum yaitu

optimasi jaringan lokal menggunakan beberapa

metode dan fitur router MikroTik untuk

menciptakan kemudahan dan kenyamanan pada 

manajemen perangkat maupun pengguna dalam 

mengakses jaringan agar dapat mengatasi kendala 
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yang ada ketika difungsikan berbagai keperluan,

seperti sharing file dan akses internet.

1.2.2. Tujuan Khusus 

Berikut beberapa tujuan khusus berdasarkan 

penelitian yang diangkat:

a. Menguji Subnetting metode Variable Length 

Subnet Mask (VLSM) ketika diterapkan secara 

langsung pada perangkat router. 

b. Mengamati peranan metode DHCP Relay 

sebagai pusat konfigurasi DHCP Server dan 

kinerja DHCP Relay dalam melanjutkan 

DHCP Request dari perangkat client. 

c. Mengamati peranan Controller Access Point 

system Manager (CAPsMAN) dalam mengatur 

seluruh perangkat Access Point atau yang 

disebut dengan Controlled Access Point (CAP).

d. Mengamati peranan aplikasi berbasis web

dengan konektivitas melalui API (Application 

Programming Interface) sebagai pengganti

User Manager.

 

1.3. Cakupan Topik Pembahasan

Terdapat cakupan topik pembahasan pada penelitian 

ini yang meliputi:
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1. Mengetahui relevansi Subnetting metode Variable Length 

Subnet Mask (VLSM) dengan seberapa esensial terhadap 

kebutuhan client dan keamanan jaringan. 

2. Apakah DHCP Relay dapat dimanfaatkan pada proses 

routing yang lebih kompleks. 

3. Apakah fitur Controller Access Point system Manager

(CAPsMAN) dapat berfungsi sebagai roaming wireless 

atau hanya manajemen perangkat Access Point untuk 

memudahkan administrator jaringan.

4. Apakah perangkat router dengan spesifikasi rendah yang 

didukung berbagai fitur dan software dapat 

memaksimalkan kegunaan perangkat.

5. Analisis penerapan voucher hotspot melalui aplikasi 

berbasis web dengan konektivitas melalui Application 

Programming Interface (API).

6. Mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam 

pemanfaatan aplikasi berbasis web dengan konektivitas 

melalui Application Programming Interface (API)

sebagai pengganti User Manager. 

1.4. Sistematika Penulisan

Terdapat sistematika penulisan pada penelitian ini 

yang meliputi:
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1. Pengkajian terhadap berbagai macam metode yang 

diterapkan pada jaringan terkait dengan kenyaman baik 

dari pihak administrator maupun client. 

2. Mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan 

manajemen perangkat, pengelolaan alokasi IP Address, 

dan penerapan voucher hotspot.

3. Merumuskan masalah terkait topik yang diangkat, mulai 

dari pemaksimalan perangkat berspesifikasi rendah 

sampai pemanfaatan fitur router MikroTik dan software 

yang membantu. 

4. Mengumpulkan teori dari berbagai sumber untuk 

menemukan titik permasalahan sehingga membantu 

dalam menyelesaikannya. 

5. Mencatat dan menganalisis hasil penerapan serta 

memberikan solusi setelah mendapatkan berbagai 

manfaat atau ilmu yang baru saat proses implementasi.

6. Memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan 

permasalahan dan hasil implementasi.


