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BAB IV 

IMPLEMENTASI, HASIL, DAN ANALIS 

4.1  Implementasi 
 Implementasi dilakukan secara langsung pada 3 buah 

router MikroTik di kawasan pertokoan kauman suruh, dengan 

1 router dikonfigurasi sebagai server, 1 router dikonfigurasi 

sebagai access point repeater 1, dan 1 router dikonfigurasi 

sebagai access point repeater 2. Kemudian melakukan 

konfigurasi WDS, dan konfigurasi simple queue untuk 

membatasi kecepatan internet. 

4.1.1 Konfigurasi pada router access point server 

a) Tahap pertama, lakukan pemberian nama / identitas 

pada masing-masing router MikroTik untuk 

membedakan supaya tidak tertukar. Dengan cara 

masuk ke menu system, lalu pilih identity dan beri 

nama server 

 

 
Gambar 4.1 konfigurasi router identity server / master 

 



 

17 
 

b) Tahap kedua, melakukan konfigurasi pada menu 

DHCP Client pada ether 1, dimana ether 1 merupakan 

sumber internet, sehingga harus melakukan 

konfigurasi DHCP Client. Setting DHCP Client 

berfungsi untuk mendapatkan IP address, gateway, 

dan dns secara otomatis. Konfigurasi DHCP Client 

dilakukan dengan membuka menu IP, kemudian pilih 

DHCP Client. 

 

 
Gambar 4.2 konfigurasi DHCP Client 

 

c) Tahap ketiga, melakukan konfigurasi firewall. 

Konfigurasi firewall berfungsi untuk mendistribusikan 

IP public yang diterima MikroTik ke IP tujuan. Dengan 

cara membuka menu IP, kemudian pilih firewall, lalu 

pilih menu NAT, lalu pilih tab general, kemudian pada 
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chain di ubah menjadi scrNAT. Kemudian pilih tab 

action, lalu pada action di ubah menjadi masquerade. 

 

 
Gambar 4.3 konfigurasi firewall 
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Gambar 4.4 konfigurasi firewall 

 

d) Tahap keempat, melakukan konfigurasi interface 

bridge. Bridge berfungsi untuk menggabungkan 2 atau 

lebih interface yang bertipe ethernet atau sejenisnya, 

yang berada dalam 1 network yang sama. Konfigurasi 

interface bridge dilakukan dengan cara pilih menu 

bridge, lalu pilih tab bridge, kemudian isi nama 

menjadi bridge WDS. Kemudian pilih tab ports, lalu 

tambahkan interface ether 2, dan wlan 1. 
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Gambar 4.5 konfigurasi interface bridge 

 

 

 
Gambar 4.6 konfigurasi interface bridge 
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e) Tahap kelima, lakukan konfigurasi IP address. 

Tambahkan IP address untuk bridge WDS seperti pada 

gambar. 

 

 
Gambar 4.7 konfigurasi ip address 

 

 

f) Tahap keenam, lakukan konfigurasi DHCP Server, 

supaya Client mendapatkan alamat IP secara otomatis. 

Konfigurasi DHCP Server seperti pada gambar  

 

 
Gambar 4.8 konfigurasi ip address 
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g) Tahap ketuju, lakukan konfigurasi wireless. Pada tab 

wireless (interface wlan1), mode diubah menjadi ap 

bridge supaya wireless difungsikan sebagai access 

point. Kemudian band diubah menjadi 2GHz-B/G/N. 

Lalu frequency diubah menjadi 2412. SSID diberi 

nama Ruko Kauman. 

 

 
Gambar 4.9 konfigurasi wireless 
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Pada tab WDS, mode yang dipilih adalah dynamic. 

Dengan menggunakan mode dynamic, interface WDS 

akan dibuat secara otomatis ketika menemukan 

perangkat access point yang lain. Pada WDS Default 

Bridge, diubah menjadi bridge WDS. 

 

 
Gambar 4.10 konfigurasi wireless 
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h) Tahap kedelapan, lakukan konfigurasi WDS. Masuk 

ke menu wireless, lalu tambahkan 2 WDS dengan 

nama WDSR1, dan WDSR2. 

 

 
Gambar 4.11 konfigurasi WDS 
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Gambar 4.12 konfigurasi WDS 

 

Kemudian pada interface WDSR1, dan WDSR2 di tab 

WDS, master interface di isi wlan1. Kemudian pada 

WDS Address diisi mac address router 1 dan router 2. 
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Gambar 4.13 konfigurasi mac address WDS 
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Gambar 4.14 konfigurasi mac address WDS 

 

 

4.1.2 Konfigurasi pada router access point pertama 

a) Tahap pertama, lakukan pemberian nama / identitas 

pada masing-masing router MikroTik untuk 

membedakan supaya tidak tertukar. Dengan cara 

masuk ke menu system, lalu pilih identity, dan beri 

nama R1. 
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Gambar 4.15 konfigurasi router identity R1 

 

b) Tahap kedua, melakukan konfigurasi interface bridge. 

Bridge berfungsi untuk menggabungkan 2 atau lebih 

interface yang bertipe ethernet atau sejenisnya, yang 

berada dalam 1 network yang sama. Konfigurasi 

interface bridge dilakukan dengan cara pilih menu 

bridge, lalu pilih tab bridge, kemudian isi nama 

menjadi bridge WDS. Kemudian pilih tab ports, lalu 

tambahkan interface ether 2, dan wlan 1. 
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Gambar 4.16 konfigurasi interface bridge 

 

 
Gambar 4.17 konfigurasi interface bridge 

 

c) Tahap ketiga, lakukan konfigurasi wireless. Pada tab 

wireless (interface wlan1), mode diubah menjadi WDS 

slave supaya wireless difungsikan sebagai access 

point. Kemudian band diubah menjadi 2GHz-B/G/N. 
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Lalu frequency diubah menjadi 2412. SSID diberi 

nama Ruko Kauman. 

 

 
Gambar 4.18 konfigurasi wireless 

 

Pada tab WDS, mode yang dipilih adalah dynamic. 

Dengan menggunakan mode dynamic, interface WDS 

akan dibuat secara otomatis ketika menemukan 

perangkat access point yang lain. Pada WDS Default 

Bridge, diubah menjadi bridge WDS. 
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Gambar 4.19 konfigurasi wireless 

 

d) Tahap keempat, lakukan konfigurasi WDS. Masuk ke 

menu wireless, lalu tambahkan 2 WDS dengan nama 

WDSMaster, dan WDSR2. 
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Gambar 4.20 konfigurasi WDS 

 

 
Gambar 4.21 konfigurasi WDS 
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Kemudian pada interface WDSMaster, dan WDSR2 di 

tab WDS, master interface di isi wlan1. Kemudian 

pada WDS Address diisi mac address router master 

dan router 2. 

 

 
Gambar 4.22 konfigurasi mac address WDS 
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Gambar 4.23 konfigurasi mac address WDS 

 

e) Tahap kelima, melakukan konfigurasi pada menu 

DHCP Client pada bridgeWDS, dimana bridgeWDS 

merupakan sumber internet, sehingga harus 

melakukan konfigurasi DHCP Client. Setting DHCP 

Client berfungsi untuk mendapatkan IP address, 

gateway, dan dns secara otomatis. Konfigurasi DHCP 

Client dilakukan dengan membuka menu IP, kemudian 

pilih DHCP Client. 
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Gambar 4.24 konfigurasi DHCP Client 

 

f) Tahap keenam, melakukan konfigurasi firewall. 

Konfigurasi firewall berfungsi untuk mendistribusikan 

IP public yang diterima MikroTik ke IP tujuan. Dengan 

cara membuka menu IP, kemudian pilih firewall, lalu 

pilih menu NAT, lalu pilih tab general, kemudian pada 

Chain di ubah menjadi scrNAT. Kemudian pilih tab 

action, lalu pada action di ubah menjadi masquerade. 
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Gambar 4.25 konfigurasi firewall 

 

 
Gambar 4.26 konfigurasi firewall 
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4.1.3 Konfigurasi pada router access point kedua 

a) Tahap pertama, lakukan pemberian nama / identitas 

pada masing-masing router MikroTik untuk 

membedakan supaya tidak tertukar. Dengan cara 

masuk ke menu system, lalu pilih identity, dan beri 

nama R2. 

 

 
Gambar 4.27 konfigurasi router identity 

 

b) Tahap kedua, melakukan konfigurasi interface 

bridge. Bridge berfungsi untuk menggabungkan 2 

atau lebih interface yang bertipe ethernet atau 

sejenisnya, yang berada dalam 1 network yang sama. 

Konfigurasi interface bridge dilakukan dengan cara 

pilih menu bridge, lalu pilih tab bridge, kemudian isi 

nama menjadi bridge WDS. Kemudian pilih tab ports, 

lalu tambahkan interface ether 2, dan wlan 1 
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Gambar 4.28 konfigurasi interface bridge 

 

 
Gambar 4.29 konfigurasi interface bridge 

 

c) Tahap ketiga, lakukan konfigurasi wireless. Pada tab 

wireless (interface wlan1), mode diubah menjadi 

WDS slave supaya wireless difungsikan sebagai 

access point. Kemudian band diubah menjadi 2GHz-

B/G/N. Lalu frequency diubah menjadi 2412. SSID 

diberi nama Ruko Kauman. 
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Gambar 4.30 konfigurasi wireless 

 

Pada tab WDS, mode yang dipilih adalah dynamic. 

Dengan menggunakan mode dynamic, interface WDS 

akan dibuat secara otomatis ketika menemukan 

perangkat access point yang lain. Pada WDS Default 

Bridge, diubah menjadi bridge WDS. 
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Gambar 4.31 konfigurasi wireless 

 

d) Tahap keempat, lakukan konfigurasi WDS. Masuk ke 

menu wireless, lalu tambahkan 2 WDS dengan nama 

WDSMaster, dan WDSR1. 
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Gambar 4.32 konfigurasi WDS 

 

 
Gambar 4.33 konfigurasi WDS 
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Kemudian pada interface WDSMaster, dan WDSR1 di 

tab WDS, master interface di isi wlan1. Kemudian 

pada WDS Address diisi mac address router master 

dan router 1. 

 

 
Gambar 4.34 konfigurasi mac address WDS 
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Gambar 4.35 konfigurasi mac address WDS 

 

d) Tahap kelima, melakukan konfigurasi pada menu 

DHCP Client pada bridgeWDS, dimana bridgeWDS 

merupakan sumber internet, sehingga harus 

melakukan konfigurasi DHCP Client. Setting DHCP 

Client berfungsi untuk mendapatkan IP address, 

gateway, dan dns secara otomatis. Konfigurasi DHCP 

Client dilakukan dengan membuka menu IP, kemudian 

pilih DHCP Client. 
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Gambar 4.36 konfigurasi DHCP Client 

 

e) Tahap keenam, melakukan konfigurasi firewall. 

Konfigurasi firewall berfungsi untuk mendistribusikan 

IP public yang diterima MikroTik ke IP tujuan. Dengan 

cara membuka menu IP, kemudian pilih firewall, lalu 

pilih menu NAT, lalu pilih tab general, kemudian pada 

chain di ubah menjadi scrnat. Kemudian pilih tab 

action, lalu pada action di ubah menjadi masquerade. 
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Gambar 4.37 konfigurasi firewall 

 

 
Gambar 4.38 konfigurasi firewall 
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4.1.4 Konfigurasi simple queue dan hotspot pada router 

server 

a) Melakukan limitasi bandwidth dengan cara masuk ke 

menu queue, kemudian lakukan konfigurasi dengan 

memberi nama ruko, dan target yang dilimit adalah 

bridge WDS, lalu melimit kecepatan internet menjadi 

1mb 

 

 
Gambar 4.39 konfigurasi speed limit pada simple queue 
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Gambar 4.40 konfigurasi speed limit pada simple queue 

b) Tahap berikutnya yaitu mengaktifkan hotspot server 

pada interface bridge. Hotspot server berfungsi 

sebagai captive portal yang berguna untuk user dapat 

melakukan log in pada jaringan wifi. Konfigurasi 

hotspot server dapat dilihat dibawah ini 

 

 
Gambar 4.41 konfigurasi hotspot server 
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Penambahan pembuatan user profile untuk kawasan 

pertokoan dengan cara masuk ke menu user lalu 

tambahkan user yang akan ditambahkan. 

 

 
Gambar 4.42 konfigurasi hotspot server 

 

4.2 Hasil 
Pada tahap ini, dilakukan pengujian terhadap sistem WDS 

antar router access point sudah terhubung, dan menguji hasil 

dari limit kecepatan pada simple queue menggunakan speed 

test, dan menampilkan user log in pada MikroTik. 

4.2.1  Pengujian WDS 

 Pada pengujian ini, dilakukan di ketiga router 

access point pada tools winbox, dengan cara membuka 

menu wireless, dan interface. Akan muncul status RSA 

secara otimatis jika ketiga router sudah terhubung, 

yang berarti interface WDS sudah aktif, running, dan 

merupakan interface dynamic seperti gambar dibawah 

ini. 
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Gambar 4.43 hasil konfigurasi WDS pada router server / master 

 

 
Gambar 4.44 hasil konfigurasi WDS pada router R1 

 

 
Gambar 4.45 hasil konfigurasi WDS pada router R2 

 

4.2.2 Pengujian simple queue 

Pada pengujian ini, dilakukan menggunakan 

speedtest.net. Dengan melakukan pembatasan limit 

kecepatan internet sebesar 1mb. Gambar dibawah ini 
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adalah hasil pengujian yang telah dilakukan sebelum 

dan sesudah adanya pembatasan limit kecepatan 

internet 

 

 
Gambar 4.46 hasil speed test sebelum konfigurasi simple queue 

 

 
Gambar 4.47 hasil speed test sesudah konfigurasi simple queue 

 

4.2.3 Pengujian hotspot server 

Pada pengujian ini, dilakukan uji coba pada 

user yang terhubung dengan jaringan hotspot. Bagi 
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user yang ingin terhubung dengan jaringan wifi, akan 

dialihkan ke sebuah web untuk log in pada jaringan 

wifi. Untuk tampilan halaman log in adalah seperti 

gambar dibawah ini. 

 

 
Gambar 4.48 tampilan log in wifi  hasil konfigurasi hotspot 

server 

 

Pengujian user log in menggunakan username dan 

password yang sudah di buat pada hotspot server 

sebelumnya yang berguna untuk terhubung ke jaringan 

wifi. Contoh pada kolom log in diisikan username dan 

password yang sudah dibuat yaitu usernamenya adalah 

toko bayi, dengan password rukokauman2022 seperti 

gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.49 tampilan log in wifi  hasil konfigurasi hotspot 

server 

4.3 Analis 
Pengembangan jangkauan jaringan nirkabel di kawasan 

pertokoan kauman suruh telah berhasil diselesaikan seperti 

pada rancangan awal menggunakan fitur WDS pada 

MikroTik yang dilakukan oleh penulis. Pengembangan 

jangkaun jaringan telah berhasil dilakukan mencakup 

kawasan pertokoan kauman suruh yang sebelum dilakukan 

penelitian ini jangkauan jaringan hanya mencakup 1 toko 

saja, dan sesudah dilakukan penelitian ini, jangkauan 

jaringan dapat mencakup beberapa toko di kawasan 

pertokoan. Penulis menambahkan fitur simple queue pada 

MikroTik di penelitian ini supaya kecepatan internet pada 

jaringan wifi dapat di batasi atau dilimit. Akan tetapi pada 

penelitian ini, terdapat kekurangan seperti jangkauan 

jaringan internet yang kurang  luas, dan kecepatan internet 

yang kurang cepat karena banyaknya user atau pengguna 

yang terhubung pada jaringan internet. Tentu saja 

kekurangan ini dapat dikembangkan lagi kedepannya. 


