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CARA MENJALANKAN 

Untuk implementasi prototype jaringan mesh dengan tunnel 

IPIP ini adalah sebagai berikut. 

1. Langkah pertama harus instal virtual box 4.3.2 terlebih 

dahulu. 

2. Setelah insal virtual box 4.3.2, buat router  baru dan beri 

nama router tersebut. 

3. Langkah ke tiga klik  rooter tersebut  pilih setting storage 

pilih empty dan masukkan mikrotik iso 5.20 pada bagian 

 . 

4. Pada bagian network aturlah tiap adapter dengan attached 

to  untuk menunjuk ke Internal Network. 

5. Langkah selanjutnya klik pada router yang telah dibuat 

tadipilih start muncul kotak dialog seperti di bawah ini. 

 

Gambar 1 Kotak Dialog 
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Tekan tombol a, i, y, y pada keyboard sehingga hasilnya 

sebagai berikut. 

 

Gambar 2 Konfigurasi Awal 

 

Gambar 3 Sebelum Reboot 

Apabila muncul gambar sebelum melakukan reboot, 

matikan terlebih dahulu mikrotik iso 5.20 seperti gambar di 

atas. 
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Berikut ini adalah gambar  apabila router yang telah di 

buat tadi siap untuk di pakai. 

 

Gambar 4 Router Siap Untuk Dipakai 

6. Selanjutnya adalah instal client tiap router, caranya hampir 

sama dengan membuat router baru seperti di atas 

bedanya hanya di masukkan windows XP ke dalam 

mikrotik sehingga apabila sudah di instal tampak seperti 

gambar 5 berikut. 

 

Gambar 5 Client Router 
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7. Apabila sudah mempunyai router utama di virtual box yang 

tadi telah dibuat, maka router tersebut siap untuk 

dilakukan konfigurasi dengan memasukkan IP Address, 

beri Alamat Gateway, Atur Nat Tiap Router, buat jalur 

tunnel dan coba untuk lakukan uji koneksi antara router 1 

dengan router lainnya. 

8. Langkah selanjutnya adalah lakukan konfigurasi pada 

client router.  

9. Selanjutnya lakukan uji koneksi antara client dengan 

router apakah bisa terhubung atau tidak baik 

menggunakan tunnel IPIP maupun tidak menggunakan 

tunnel IPIP. Untuk pengujian tanpa tunnel IPIP pengujian 

client hanya bisa melakukan ping ke router. Untuk 

melakukan share data ke sesama client tidak bisa 

dilakukan secara langsung karena tidak ada jalur tunnel. 

Apabila menggunakan tunnel IPIP masing-masing client 

bisa saling share data karena ada tunnel IPIP. 

10. Langkah terakhir apabila tiap client sudah terhubung coba 

analisa memakai software wireshark untuk mengetahui 

keamanan jaringan yang telah dibuat & periksa kondisi 

keamanan ketika memakai DDOS (Denial Of Service). 

 


