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  Fak
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ABSTRAK 
 Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa 
internet sangatlah penting bagi warga sekitar Balai Desa Sebet karena itu proses perancangan internet 
sangat membantu. 
 Rumusan permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana merancang area RT/RW NET 
sistem Hotspot untuk menjawab keinginan pengg
ke warnet? (2) bagaimana mengembangkan sistem hotspot dengan memanfaatkan teknologi yang ada 
agar pengguna tidak harus dating ke warnet untuk mendapat akses internet?.
 Dalam proses perancangan jaringan 
mengarahkan pemancar dan penerima secara garis lurus dan juga menggunakan sistem hotspot dimana 
sistem tersebut cocok bagi warga sekitar Balai Desa Sebet. 
 Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1)
Sebet  sudah mencakup jarak 300
dikarenakan pemancar yang terpasang cuma 1 dan mengarah ke bagian timur balai desa
Balai Desa Sebet sudah terpasa
menikmati internet tetapi belum maksimal dikarenakan kurangnya warga tentang pengetahuan sistem 
voucher. 
 Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan: (1)
memaksimalkan jangkuan area hotspot
Tampilan halaman login bisa ditingkatkan lagi supaya lebih terlihat professional dan menarik. 
Demikian juga untuk tampilan timer
 
KATA KUNCI  : RT/RW Net, Hotspot, Mikrotik RouterBoard
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Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa 
internet sangatlah penting bagi warga sekitar Balai Desa Sebet karena itu proses perancangan internet 

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana merancang area RT/RW NET 
sistem Hotspot untuk menjawab keinginan pengguna yang ingin menikmati internet tanpa harus dating 
ke warnet? (2) bagaimana mengembangkan sistem hotspot dengan memanfaatkan teknologi yang ada 
agar pengguna tidak harus dating ke warnet untuk mendapat akses internet?. 

Dalam proses perancangan jaringan internet mengunakan metode poin to poin dengan 
mengarahkan pemancar dan penerima secara garis lurus dan juga menggunakan sistem hotspot dimana 
sistem tersebut cocok bagi warga sekitar Balai Desa Sebet.  

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Sistem hotspot yang  dihasilkan  di  Balai Desa 
Sebet  sudah mencakup jarak 300-500 meter tetapi jangkauan tersebut belum bisa maksimal 
dikarenakan pemancar yang terpasang cuma 1 dan mengarah ke bagian timur balai desa
Balai Desa Sebet sudah terpasang dengan menggunakan sistem voucher dan warga sudah bisa 
menikmati internet tetapi belum maksimal dikarenakan kurangnya warga tentang pengetahuan sistem 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan: (1) 
hotspot harus ditambah antena wifi lagi kurang lebih 2

Tampilan halaman login bisa ditingkatkan lagi supaya lebih terlihat professional dan menarik. 
timer. 

RT/RW Net, Hotspot, Mikrotik RouterBoard. 
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PERANCANGAN JARINGAN INTERNET DENGAN MENGUNAKAN 

MIKROTIK ROUTERBOARD SEBAGAI SISTEM HOTSPOT 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa Jaringan 
internet sangatlah penting bagi warga sekitar Balai Desa Sebet karena itu proses perancangan internet 

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana merancang area RT/RW NET 
una yang ingin menikmati internet tanpa harus dating 

ke warnet? (2) bagaimana mengembangkan sistem hotspot dengan memanfaatkan teknologi yang ada 

internet mengunakan metode poin to poin dengan 
mengarahkan pemancar dan penerima secara garis lurus dan juga menggunakan sistem hotspot dimana 

tspot yang  dihasilkan  di  Balai Desa 
500 meter tetapi jangkauan tersebut belum bisa maksimal 

dikarenakan pemancar yang terpasang cuma 1 dan mengarah ke bagian timur balai desa. (2) Hotspot di 
dan warga sudah bisa 

menikmati internet tetapi belum maksimal dikarenakan kurangnya warga tentang pengetahuan sistem 

 Sebaiknya untuk 
harus ditambah antena wifi lagi kurang lebih 2-3 antena. (2) 

Tampilan halaman login bisa ditingkatkan lagi supaya lebih terlihat professional dan menarik. 
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I. LATAR BELAKANG 

Seiring  dengan  perkembangan  

teknologi  di  zaman   sekarang, 

menyebabkan bermunculannya 

berbagai macam usaha, salah satunya 

adalah usaha yang  bergerak  dalam  

bidang  jasa  penyedia  layanan  

internet.  Sekarang  ini, penyedia  jasa  

layanan  penyedia  internet  menjamur  

di berbagai  daerah,  salah satunya  

adalah  warnet  karena  memang  

banyak  diminati oleh  masyarakat.

Masyarakat  juga  

membutuhkan  sumber  

yang  cepat  untuk memenuhi  

kebutuhannya,  misalnya  seperti  tugas  

perkuliahan,  sekolah,  ataupun untuk  

membuka  wawasan  tentang  dunia  

luar,  karena  merasa  kebutuhan  

internet itu penting. Berbagai aspek  

kehidupan manusia sangat  

membutuhkan informasi,  baik untuk  

masalah  pendidikan,  hiburan,  dan  

sebagainya.  Karena  apabila  tidak  ada 

informasi  yang  diperoleh,  manusia  

tidak  akan  berkembang.  Sedangkan  

untuk memperoleh  informasi  tersebut,  

manusia  menginginkan cara  yan

cepat  atau dengan kata lain secara  

instant yang tidak terbatas ruang dan 

waktu dari mana sumber informasi 

tersebut. Awalnya, jenis teknologi yang 

dipakai untuk terhubung ke internet 
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Seiring  dengan  perkembangan  

teknologi  di  zaman   sekarang, 

menyebabkan bermunculannya 

berbagai macam usaha, salah satunya 

adalah usaha yang  bergerak  dalam  

ang  jasa  penyedia  layanan  

internet.  Sekarang  ini, penyedia  jasa  

layanan  penyedia  internet  menjamur  

di berbagai  daerah,  salah satunya  

adalah  warnet  karena  memang  

banyak  diminati oleh  masyarakat. 

Masyarakat  juga  

membutuhkan  sumber  informasi  

yang  cepat  untuk memenuhi  

kebutuhannya,  misalnya  seperti  tugas  

perkuliahan,  sekolah,  ataupun untuk  

membuka  wawasan  tentang  dunia  

luar,  karena  merasa  kebutuhan  

internet itu penting. Berbagai aspek  

kehidupan manusia sangat  

utuhkan informasi,  baik untuk  

masalah  pendidikan,  hiburan,  dan  

sebagainya.  Karena  apabila  tidak  ada 

informasi  yang  diperoleh,  manusia  

tidak  akan  berkembang.  Sedangkan  

untuk memperoleh  informasi  tersebut,  

manusia  menginginkan cara  yang  

cepat  atau dengan kata lain secara  

yang tidak terbatas ruang dan 

waktu dari mana sumber informasi 

tersebut. Awalnya, jenis teknologi yang 

dipakai untuk terhubung ke internet 

adalah teknologi kabel. Namun, seiring 

dengan perkembanganteknologi 

jaringan, telah dikembangkan  

teknologi  jaringan  nirkabel  untuk  

area  network  (WLAN),  yang mana 

teknologi tersebut sangat menunjang 

produktivitas di tengah mobilitas yang 

tinggi.   

Penemuan  teknologi  nirkabel  

tersebut  dirasa dapat  menunjang  dan 

memenuhi kebutuhan manusia akan 

informasi secara cepat dan mudah yang 

tidak lagi menggunakan media kabel untuk 

terhubung ke internet. Disamping itu, 

berdasarkan survey yang telah penulis 

lakukan, banyak masyarakat sekitar  yang  

mempunyai  notebook.  Akan 

masyarakat  tetap  mengunjungi warnet 

sebagai pilihan untuk mendapatkan akses 

internet. Pernah juga masyarakat memakai  

koneksi  dari  modem  dikarenakan  tidak  

bisa  sewaktu-waktu  datang  ke warnet  

untuk  mendapatkan  akses  internet  dan  

untuk  alasan  keamanan  dalam 

mengakses internet. Tetapi masyarakat 

mengeluhkan koneksi internet yang lambat 

bahkan  tidak  bisa  terkoneksi  dengan  

internet  apabila  kuota sudah  habis  dan 

masyarakat  harus  mengisi  ulang  kuota  

untuk  bisa  menikmati  

kembali. Akhirnya masyarakat kembali ke 

Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 3|| 

adalah teknologi kabel. Namun, seiring 

dengan perkembanganteknologi 

aringan, telah dikembangkan  

teknologi  jaringan  nirkabel  untuk  

(WLAN),  yang mana 

teknologi tersebut sangat menunjang 

produktivitas di tengah mobilitas yang 

Penemuan  teknologi  nirkabel  

tersebut  dirasa dapat  menunjang  dan 

memenuhi kebutuhan manusia akan 

informasi secara cepat dan mudah yang 

tidak lagi menggunakan media kabel untuk 

terhubung ke internet. Disamping itu, 

berdasarkan survey yang telah penulis 

lakukan, banyak masyarakat sekitar  yang  

mempunyai  notebook.  Akan  tetapi,  

masyarakat  tetap  mengunjungi warnet 

sebagai pilihan untuk mendapatkan akses 

internet. Pernah juga masyarakat memakai  

koneksi  dari  modem  dikarenakan  tidak  

waktu  datang  ke warnet  

untuk  mendapatkan  akses  internet  dan  

tuk  alasan  keamanan  dalam 

mengakses internet. Tetapi masyarakat 

mengeluhkan koneksi internet yang lambat 

bahkan  tidak  bisa  terkoneksi  dengan  

internet  apabila  kuota sudah  habis  dan 

masyarakat  harus  mengisi  ulang  kuota  

  akses  internet 

Akhirnya masyarakat kembali ke 
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pilihan awal, yaitu datang ke warung 

internet untuk dapat mengakses internet.

Melihat  dari  permasalahan  diatas,  

penulis  mencoba  untuk  memberikan 

solusi,  yaitu   mengembangkan  internet  

yang  sudah  ada  dengan  membangun 

RT/RW  NET  sistem  hotspot  

menggunakan  mikrotik  RouterBoard 

sebagai manajemen  billing.  Nantinya,  

sistem  hotspot  tersebut  akan  

memudahkan pengguna untuk 

 

II. METODE 

Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode 

menggunakan Mikrotik RouterBoard

Routing tersebut digunakan untuk proses 

pengambilan sebuah paket dari sebuah alat 

dan mengirimkan melalui network ke alat 

lain disebuah network yang berbeda.

Mikrotik RouterBoard merupakan 

sebuah perangkat (Hardware) yang 

didesain dan diproduksi oleh Mikrotik serta 

menggunakan RouterOS sebagai S

Operasinya. RouterBoard merupakan 

sebuah perangkat yang mempunyai 

komponen seperti halnya PC tetapi 

mempunyai ukuran yang kecil seperti 

Processor, RAM, ROM dan Memory Flash 

hanya saja Sistem Operasi yang 

digunakannya khusus dikeluarkan oleh 

Mikrotik yaitu RouterOS. RouterBoard 

mempunyai banyak type arsitektur, model, 
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datang ke warung 

internet untuk dapat mengakses internet. 

Melihat  dari  permasalahan  diatas,  

penulis  mencoba  untuk  memberikan 

solusi,  yaitu   mengembangkan  internet  

sudah  ada  dengan  membangun 

RT/RW  NET  sistem  hotspot  

menggunakan  mikrotik  RouterBoard 

sebagai manajemen  billing.  Nantinya,  

sistem  hotspot  tersebut  akan  

memudahkan pengguna untuk 

mendapatkan akses internet dari Balai 

Desa Sebet. Dengan sistem  perhitungan  

biaya  dari  mikrotik  RouterBoard,  

pengguna  akan  membeli 

dengan  kebutuhan  yang  berisi  

dan  password   untuk proses login ke 

jaringan hotspot. Pengguna bisa 

mengakses internet dari mana saja selama 

masih dalam cakupan jaringan hotspot 

Balai Desa Sebet. 

Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode Routing 

menggunakan Mikrotik RouterBoard, 

Routing tersebut digunakan untuk proses 

engambilan sebuah paket dari sebuah alat 

dan mengirimkan melalui network ke alat 

lain disebuah network yang berbeda. 

Mikrotik RouterBoard merupakan 

sebuah perangkat (Hardware) yang 

didesain dan diproduksi oleh Mikrotik serta 

menggunakan RouterOS sebagai Sistem 

Operasinya. RouterBoard merupakan 

sebuah perangkat yang mempunyai 

komponen seperti halnya PC tetapi 

mempunyai ukuran yang kecil seperti 

M dan Memory Flash 

stem Operasi yang 

digunakannya khusus dikeluarkan oleh 

Mikrotik yaitu RouterOS. RouterBoard 

mempunyai banyak type arsitektur, model, 

jenis interface dan jumlah interface yang 

berbeda sehingga kita bisa dengan mudah 

memilih perangkat ini sesuai dengan 

kebutuhan yang kita inginkan 

(www.mikrotik.co.id). 

Beberapa contoh Routerboard ini 

diantaranya adalah RB400, RB600, R52H, 

R52N, R2N yang merupakan Wireless 

board dan RB750, RB450G, RB1000 yang 

merupakan Embeded (sistem mi

Router. RouterBOARD  memiliki sistem 

Gambar 2.2 Type Mikrotik

         (www.mikrotik.co.id

 

 

pengkodean tertentu, misalnya untuk 

RouterBOARD RB433 seperti gambar 
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mendapatkan akses internet dari Balai 

em  perhitungan  

biaya  dari  mikrotik  RouterBoard,  

pengguna  akan  membeli voucher sesuai  

dengan  kebutuhan  yang  berisi  username  

untuk proses login ke 

. Pengguna bisa 

mengakses internet dari mana saja selama 

lam cakupan jaringan hotspot 

dan jumlah interface yang 

berbeda sehingga kita bisa dengan mudah 

memilih perangkat ini sesuai dengan 

uhan yang kita inginkan 

Beberapa contoh Routerboard ini 

diantaranya adalah RB400, RB600, R52H, 

R52N, R2N yang merupakan Wireless 

board dan RB750, RB450G, RB1000 yang 

merupakan Embeded (sistem minimum) 

memiliki sistem  

Gambar 2.2 Type Mikrotik 

www.mikrotik.co.id) 

pengkodean tertentu, misalnya untuk 

RouterBOARD RB433 seperti gambar 
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diatas memiliki pengertian sebagai berikut:

Kode lainnya yang terdapat dibagian 

dibelakang tipe: 

U  -  dilengkapi port USB

A  -  Advanced, biasanya level 4 atau 

diatasnya 

H  - High Performance, Processor 

lebih tinggi 

R  -  dilengkapi Wireless Card 

embedded 

G  -  dilengkapi port Ethernet Gigabit

 

1.1 Remot Menggunakan Winbox 

 Mikrotik bisa diakses atau diremote 

menggunakan tool winbox.Winbox  adalah  

sebuah  utility  untuk  melakukan  remote 

ke  server mikrotik dalam mode GUI. 

Winbox bisa mendeteksi mikrotik dengan 

mendeteksi  Mac  address  dari  eth

yang  terpasang di  Mikrotik RouterOS  

(Khoirul  Anam,2010). 

Gambar 2.3 Login Mikrotik

1.2  Topologi Jaringan 

Topologi   Jaringan   adalah   

gambaran   secara   fisik   dari   pola 

hubungan antara komponen
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diatas memiliki pengertian sebagai berikut: 

Kode lainnya yang terdapat dibagian 

dilengkapi port USB 

Advanced, biasanya level 4 atau 

High Performance, Processor 

dilengkapi Wireless Card 

dilengkapi port Ethernet Gigabit 

1 Remot Menggunakan Winbox 

Mikrotik bisa diakses atau diremote 

menggunakan tool winbox.Winbox  adalah  

sebuah  utility  untuk  melakukan  remote 

ke  server mikrotik dalam mode GUI. 

Winbox bisa mendeteksi mikrotik dengan 

mendeteksi  Mac  address  dari  ethernet  

yang  terpasang di  Mikrotik RouterOS  

Gambar 2.3 Login Mikrotik 

Topologi   Jaringan   adalah   

gambaran   secara   fisik   dari   pola 

hubungan antara komponen-komponen 

jaringan, yang meliputi server, 

Hub dan   pengkabelannnya. Terdapat  tiga   

macam topologi jaringan umum digunakan, 

yaitu topologi star , 

topologi bus (Priyambodo, 2005).

a. Topologi Star  

Pada  Topologi    Star

masing-masing    

dihubungkan secara    langsung    ke    

server    atau    hub.    Keunggulan    

dari    topologi    tipe Star ini    adalah    

bahwa    dengan    adanya    kabel    

tersendiri    untuk    setiap 

workstation    ke    server,    maka    

bandwidth    atau    

komunikasi dalam   kabel    akan   

semakin    lebar    sehingga    akan    

meningkatkan    untuk kerja    

jaringan    secara    keseluruhan.    

Dan   juga    bila   terdapat    

gangguan  di  suatu    jalur    kabel    

maka    gangguan    

terjadi    dalam komunikasi  antara    

workstation    yang  bersangkutan    

dengan    server, jaringan    secara 

keseluruhan    tidak    mengalami    

gangguan.    Kelemahan dari    

topologi    Star  adalah    kebutuhan    

kabel    yang    

dibandingkan  dengan  topologi 

lainnya. 
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jaringan, yang meliputi server, workstation, 

Hub dan   pengkabelannnya. Terdapat  tiga   

macam topologi jaringan umum digunakan, 

, topologi mesh, 

(Priyambodo, 2005). 

Topologi    Star,    

masing    workstation    

dihubungkan secara    langsung    ke    

server    atau    hub.    Keunggulan    

dari    topologi    tipe Star ini    adalah    

bahwa    dengan    adanya    kabel    

tersendiri    untuk    setiap 

workstation    ke    server,    maka    

    lebar    jalur    

komunikasi dalam   kabel    akan   

semakin    lebar    sehingga    akan    

meningkatkan    untuk kerja    

jaringan    secara    keseluruhan.    

Dan   juga    bila   terdapat    

gangguan  di  suatu    jalur    kabel    

    hanya    akan    

terjadi    dalam komunikasi  antara    

workstation    yang  bersangkutan    

dengan    server, jaringan    secara 

keseluruhan    tidak    mengalami    

gangguan.    Kelemahan dari    

adalah    kebutuhan    

    lebih    besar 

dibandingkan  dengan  topologi 
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Gambar 2.1 Topologi Star
   (Priyambodo,2005)
 

1.3 Rancangan Jaringan

Langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah menggalang 

tetangga untuk ikut membangun RT

RW-Net. Jika jaringan yang 

digunakan adalah dengan media 

kabel,  maka diperlukan sediktnya 6 

rumah untuk disambungkan pada 

switch. Jika menggunakan wireless, 

Skema dari jaringan RT RW Net 

adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 5.2 Skema Jaringan
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Gambar 2.1 Topologi Star 
(Priyambodo,2005) 

Rancangan Jaringan 

Langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah menggalang 

tetangga untuk ikut membangun RT-

Net. Jika jaringan yang 

digunakan adalah dengan media 

kabel,  maka diperlukan sediktnya 6 

rumah untuk disambungkan pada 

. Jika menggunakan wireless, 

jaringan RT RW Net 

 

Skema Jaringan 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Tampilan Input  

Tampilan Halaman Login 

Gambar dibawah ini merupakan 

screenshot dari tampilan awal 

login.  

  

Gambar 5.7 Tampilan Awal Login 
 

2. Tampilan Output 

a.  Tampilan Timer 

Gambar dibawah ini merupakan 

screenshot dari tampilan user 

setelah login. 

 
 

 

 

Gambar 5.8 Tampilan Timer 
 

Kesimpulan 

1. Sistem hotspot yang  dihasilkan  di  

Balai Desa Sebet  sudah mencakup 

jarak 300-500 meter tetapi 

jangkauan tersebut belum bisa 

maksimal dikarenakan pemancar 

yang terpasang cuma 1 dan 

mengarah ke bagian timur balai 

desa. 

2. Hotspot di Balai Desa Sebet sudah 

terpasang dengan menggunakan 

sistem voucher dan warga sudah 

bisa menikmati internet tetapi 

belum maksimal dikarenakan 

kurangnya warga tentang 

pengetahuan sistem voucher . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simki-Techsain Vol. 01 No. 07 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX



 

Misbahul Hadi | 11.1.03.02.021
Fakultas Teknik – Teknik Informatika

IV. DAFTAR PUSTAKA  

Anam, Khoirul. 2010 Remot RouterBoard 
Menggunakan Winbox
tersedia:http://journal.stekom.ac.i
d/index.php/JurnalMhs/article/do
wnload/85/79. 

Cahyo, Fajar Nur. 2014. Rancang Bangun 
RT/RW Net hotspot sistem dengan    
_______Mikrotik Router OS sebagai 
Manajemen billing. Semarang
Foundation, Mikrotik. Pengertian Mikrotik 
tersedia: www.mikrotik.co.id.
Foundation, TP-Link. Spesifikasi TP
tersedia: www.tplink.co.id. 
Foundation, Ubnt. Spesifikasi Antena 

tersedia:  www.ubnt.com
 
Prabowo, Tito. 2012. 

Bandwidth menggunakan Queue 
 

 

Universitas Nusantara PGRI Kediri

Hadi | 11.1.03.02.0216 
Teknik Informatika 

simki.unpkediri.ac.id

 

Remot RouterBoard 
Menggunakan Winbox. 

http://journal.stekom.ac.i
d/index.php/JurnalMhs/article/do

Rancang Bangun 
RT/RW Net hotspot sistem dengan    

Mikrotik Router OS sebagai 
Semarang. 

Pengertian Mikrotik 
 

Spesifikasi TP-Link 

Spesifikasi Antena 
www.ubnt.com. 

, Tito. 2012. Manajemen 
Bandwidth menggunakan Queue 

Tree Pada RT/RW Net di dusun 
sulang kidul Patalan jetis bantul
Yogyakarta. 

 
Pratama, Ade Mikroke Atma

Pengamanan Jaringan RT/RW 
NetDengan menggunakan 
untangle. Politeknik Telkom 
Bandung. 

 
Priyambodo..2005_tersedia:

akstik.ac.id/students/paper/penuli
san%20ilmiah/10404033/7.%20B
AB%20II.pdf. 

 
Sofana. 2008. Membangun Jaringan 

Komputer. Bandung
Bandung. 

 
 

 

Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 1|| 

Tree Pada RT/RW Net di dusun 
sulang kidul Patalan jetis bantul. 

Ade Mikroke Atma. 2012. 
Pengamanan Jaringan RT/RW 
NetDengan menggunakan 

Politeknik Telkom 

tersedia:http://storage.j
akstik.ac.id/students/paper/penuli
san%20ilmiah/10404033/7.%20B

Membangun Jaringan 
. Bandung: Informatika 

Simki-Techsain Vol. 01 No. 07 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX


