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terdapat Secure Mode sehingga lebih aman. Untuk mendapatkan 

Winbox, klik gambar Winbox yang terlihat dibrowser, maka otomatis 

Applikasi Winbox akan di download ke komputer. Setting menggunakan 

Winbox bisa melalui Mac Address Seperti gambar 3.2 dibawah maupun 

menggunakan IP Address 192.168.88.1 apabila IP Anda sudah mendapat 

DHCP dari mikrotik, dengan username default adalah admin tanpa 

menggunakan password. 

 

Gambar 3.2 Tampilan Awal Winbox 

 

Setelah terkoneksi otomatis RouterOS Mikrotik akan menampilkan 

default konfigurasi seperti yang terlihat pada gambar dibawah. Untuk 

mempertahankan konfigurasi default tekan tombol Ok. Karena akan 

dikonfigurasi ulang maka langkah selanjutnya adalah menekan tombol 

Remove Configuration. Gambar 3.3  adalah tampilan awal saat pertama 

kali RouterOS Mikrotik terkoneksi.  
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Gambar 3.3 Tampilan Awal Setelah Login 

 

3.1.2 Konfigurasi IP Address pada Ethernet yang di Gunakan 

Pada RouterBoard RB750G terdapat 5 buah port ethernet yang 

masing-masing dapat di konfigurasi. Selanjutnya dilakukan konfigurasi 

alamat IP untuk dua ethernet yang akan digunakan. Untuk mempermudah 

dalam mengkonfigurasi sebaiknya nama interface diubah terlebih dahulu 

untuk memudahkan dalam mengingatnya.  Karena konfigurasi default di 

hapus maka seluruh interface memilki nama yang hampir sama. Yaitu 

ether1, ether2, ether3, ether4 dan ether5. Konfigurasi dapat di lakukan 

dengan menuliskan perintah berikut pada terminal :  

/interface set ether1 name=internet 

/interface set ether2 name=local 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Tampilan Terminal pada Mikrotik 
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Gambar 3.5 Pengubahan Nama Interface 

Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi alamat IP baik untuk 

interface internet (ether1) maupun interface local (ether2). Untuk interface 

internet menggunakan pengaturan DHCP-Client, yang nantinya IP yang 

diperoleh adalah hasil pemberian dari DHCP-Server pada jaringan 

atasnya yaitu dari LAB STMIK AKAKOM. Perintah yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

/ip dhcp-client add interface=internet 

setelah itu mengaktifkan IP tersebut dengan perintah  :  

 /ip dhcp-client enable numbers=0 

 

Gambar 3.6 Hasil Setting DHCP-Client pada Interface internet 

Konfigurasi Gambar 3.6 digunakan untuk meminta alamat IP pada 

jaringan di atasnya yaitu dari LAB STMIK AKAKOM, dalam hal ini interface 

internet (ether1) meminta dari Server DHCP LAB STMIK AKAKOM untuk 

mendapatkan alamat IP, default gateway, serta DNS server secara 

otomatis. Terlihat pada gambar diatas bahwa interface internet (ether1) 
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mendapatkan alamat IP : 172.18.100.103/26 yang di dapat dari DHCP-

Server jaringan dari LAB STMIK AKAKOM. 

  Selanjutnya dilakukan pengujian koneksi ke alamat-alamat IP 

tertentu yang erat kaitannya dengan jaringan luar/internet. Gambar 3.7 

sampai Gambar 3.9 merupakan beberapa hasil pengujian yang dilakukan 

di RouterBoard Mikrotik RB750G. 

 

Gambar 3.7 Pengujian Koneksi ke Gateway 

Pada pengujian koneksi ke gateway terlihat pada ping ke 172.18.100.126 

mendapat reply dari gateway, menandakan konfigurasi  berhasil.  

 

Gambar 3.8 Pengujian Koneksi ke Primary-DNS 

 

Gambar 3.9 Pengujian Koneksi ke Secondary-DNS  

Pada pengujian koneksi ke DNS berhubungan dengan konfigurasi 

DNS. Dari hasil ping ke 172.18.254.253 (Prymary DNS) mendapatkan 
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reply, begitu juga dengan ping ke 172.17.10.253 (Secondary DNS) juga 

mendapatkan reply. Menandakan konfigurasi DNS sudah berhasil.  

Sedangkan pemberian alamat IP untuk interface local (ether2) 

adalah :  

/ip address add address=192.168.100.1/28 interface= local 

 

 

Gambar 3.10 Hasil setting Alamat IP pada interface local 

 

3.1.3 Konfigurasi DHCP pada RouterBoard RB750G 

 Untuk mempermudah konfigurasi alamat IP pada client maka pada 

RouterBoard Mikrotik RB750G kita setting sebagai DHCP-Server. 

Sehingga nantinya client yang terhubung, otomatis akan mendapatkan 

alamat IP, default gateway, serta DNS server. Konfigurasi DHCP-Server 

ini diterapkan pada interface local (ether2). 

Mengacu pada perancangan jaringan diatas digunakan 

pembatasan alokasi alamat IP dengan subnet 255.255.255.240 atau 

sebanyak 16 buah alamat IP. Dimana 2 alamat IP tersebut diipakai untuk 

alamat jaringan dan broadcast maka sisa alokasi alamat IP yang dapat 

dipakai adalah sebanyak 14 buah, mulai dari 192.168.100.1-

192.168.100.14 karena pada alamat 192.168.100.1 dipakai untuk alamat 

IP Lokal pada router maka ranges yang disediakan untuk client mulai dari 

192.168.100.2-192.168.100.14. Berikut ini konfigurasi DHCP-Server pada 
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RouterBoard Mikrotik RB750G. Berikut adalah perintah yang akan 

digunakan dalam mengkonfigurasi :  

/ip pool add name=pool-dhcp ranges=192.168.100.2-19 2.168.100.14 

 IP Pool merupakan sekumpulan deretan alamat IP yang disediakan oleh 

DHCP-Server untuk disewakan kepada client. 

 

Gambar 3.11 Hasil konfigurasi IP-pool untuk DHCP-Sever 

 Perintah tersebut digunakan untuk memberikan alamat IP dengan 

jangkauan mulai dari 192.168.100.2 sampai dengan 192.168.100.14. 

 Setelah IP Pool dibentuk selanjutnya dikonfigurasi DHCP-Servernya, 

berikut ini perintah konfigurasi DHCP-Server. 

/ip dhcp-server add name=dhcp-server address-pool=p ool-dhcp 

interface=local disabled=no 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Hasil Konfigurasi DHCP-Server 

Perintah tersebut digunakan untuk menambahkan konfigurasi 

DHCP-Server dengan nama dhcp-server menggunakan address-pool 

dhcp yang telah dibuat sebelumnya pada interface local yang terhubung 
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ke Client, sehingga client mendapatkan IP Pool yang disewakan oleh 

DHCP-Server. 

/ip dhcp-server network add address=192.168.100.0/2 8 

gateway=192.168.100.1 

 

Gambar 3.13 Hasil Konfigurasi DHCP Server Network 

Langkah diatas dimaksudkan untuk mendefinisikan blok network (IP 

Lokal) yang akan melayani DHCP yang akan digunakan, dan alamat 

gateway yang akan menjadi lalu lintas aktivitas DHCP. 

 

3.1.4 Konfigurasi DHCP pada Client 

Untuk client tidak banyak dilakukan konfigurasi, intinya komputer 

client hanya diseting sebagai DHCP-Client. Pada saat DHCP-Clientnya 

diaktifkan, secara otomatis client akan request kepada DHCP-Server yang 

nantinya client akan mendapatkan informasi alamat jaringan seperti 

alamat IP, alamat gateway, dan alamat DNS. Untuk alamat IP itu sendiri 

tiap client berbeda, untuk alamat jaringan lainnya client mendapatkan 

informasi yang sama. 

 Untuk memberikan IP Address pada Client Windows dapat masuk ke 

Control Panel→Network and Sharing Center→Change adapter 
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settings→Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), seperti tampak pada 

Gambar 3.14 

 

Gambar 3.14  Setting pada client 

Pada menu Internet Protocol Vertion 4 (TCP/IPv4) ini pilih Obtain 

an IP Address automatically, kemudian pilih OK.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Informasi Alamat Jaringan Pada Client  

 Kemudian lakukan pengujian untuk memastikan jaringan lokal telah 

terkoneksi dengan baik, yaitu dengan melakukan ping baik dari router 

menuju jaringan local ataupun sebaliknya. 

 

Gambar 3.16 Pengujian Koneksi ke Jaringan Lokal 
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 Pada pengujian koneksi ke jaringan Lokal berhubungan dengan 

konfigurasi alamat IP pada ethernet local (ether2). Pada hasil ping ke 

jaringan Lokal terlihat mendapatkan reply. 

 

 

 

 

Gambar 3.17 Pengujian Koneksi dari Client ke Gateway 

 Dari hasil pengujian koneksi ping ke gateway terlihat semua paket 

yang dikirimkan berhasil dikirimkan semuanya dan mendapatkan reply 

dari gateway. Maka konfigurasi alamat IP pada interface local dengan 

memanfaatkan DHCP-Server berhasil. 

 

3.1.5 Konfigurasi NAT 

Network Address Translation adalah salah satu fasilitas router 

untuk meneruskan paket dari IP asal dan atau ke IP tujuan. NAT 

merupakan standart internet yang mengijinkan komputer host dapat 

berkomunikasi dengan jaringan luar menggunakan alamat IP publik, 

dengan kata lain NAT mempunyai peran penting untuk menghubungkan 

client ke jaringan internet. Jadi semua komputer client terhubung dengan 

jaringan internet menggunakan IP publik router. Tanpa NAT komputer 

client tidak dapat terhubung dengan jaringan publik. Oleh sebab itu NAT 
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diperlukan pada router. Perintah yang digunakan untuk melakukan 

konfigurasi NAT adalah : 

/ip firewall nat add chain=srcnat action=masquerade  out-

interface=internet 

 

Gambar 3.18  Hasil konfigurasi NAT pada  RouterBoard RB750G 

 Dengan perintah diatas jaringan local sudah dapat melakukan 

koneksi keluar, untuk memastikannya perlu dilakukan pengujian untuk 

memastikan konfigurasi NAT berhasil. 

 

Gambar 3.19 Pengujian dari Router 

 

Gambar 3.20 Pengujian dari Client 

 Kemudian pengujian koneksi ke internet, pengujian koneksi ini erat 

kaitannya dengan konfigurasi NAT dan DNS, pada hasil ping ke 
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mikrotik.co.id semua paket yang dikirimkan berhasil dikirimkan dan 

mendapat reply, dengan demikian koneksi dari router menuju ke jaringan 

lain telah berhasil. Selain pengujian melalui ping juga dilakukan pengujian 

menggunakan browser dari client untuk mengunjungi alamat 

mikrotik.co.id, untuk memastikan hasil konfigurasi NAT berhasil dengan 

baik. Hasil dari pengujian menggunakan browser dapat dilihat dari 

Gambar 3.21 di bawah ini, yang menunjukkan konfigurasi berhasil. 

 

Gambar 3.21 Pengujian pada browser Client 

 

3.1.6 Konfigurasi Filter 

 Fitur filter pada firewall dapat kita manfaatkan untuk memblockir 

content tertentu yang diinginkan. Sebagai contohnya akan dilakukan filter 

pada layanan facebook dan detik dengan action yang berbeda yaitu drop 

dan reject. Karena firewall filter yang dibuat lebih dari satu, maka perlu 

ditambahkan comment yang berbeda dengan maksud untuk memperjelas 

firewall manakah yang akan diakses oleh sitem script.  Adapun perintah 

yang dapat digunakan adalah sebagai berikut : 
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 /ip firewall filter add chain=forward src-address=0 .0.0.0/0 

protocol=tcp \ dst-=80 content=”facebook” action=dr op 

comment=”blokir facebook”; 

 /ip firewall filter add chain=forward src-address= 0.0.0.0/0 

protocol=tcp \ dst-=80 content=”facebook” action=re ject 

comment=”blokir detik”; 

 

  

Gambar 3.22 Hasil konfigurasi filter pada firewall 

 Perintah di atas digunakan untuk mengabaikan / memblokir 

permintaan menuju alamat facebook dan detik yang berasal dari alamat Ip 

0.0.0.0/0 yang melalui port 80 yaitu http. 

 

Gambar 3.23 Pengujian Koneksi dari Client ke alamat yang di filter  
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   Setelah client melakukan akses ke internet yaitu ke alamat 

facebook dan detik ternyata hasil yang didapat adalah seperti kedua 

gambar diatas yaitu client tidak dapat mengaksesnya (konfigurasi firewall 

filter untuk memblokir facebook dan detik telah berhasil ).  

 

3.17 Konfigurasi NTP Server 

Supaya waktu yang berjalan dirouter sesuai dengan waktu lokasi 

setempat, maka kita perlu mengatur agar clock di Mikrotik mengacu pada 

NTP Server. Karena kita tidak memiliki NTP Server sendiri sehingga kita 

harus menggunakan NTP Server diluar yang bias digunakan sebagai 

acuan untuk mengupdate waktu pada mikrotik. Salah satu NTP Server 

yang bias digunakan adalah milik LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia). Berikut konfigurasi untuk NTP Server : 

/system ntp client set primary-ntp=203.160.128.6 se condary-

ntp=202.169.224.16 \ mode=unicast enabled=yes; 

 

 

Gambar 3.24 Hasil konfigurasi NTP Server 

Clock di Mikrotik ini sangat perlu di sesuaikan dengan waktu setempat, 

karena akan digunakan sebagai input untuk menjalankan penjadwalan 

yang akan dibuat. 
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3.18 Konfigurasi Script 

 Berikut ini akan dibuat script untuk mengaktifkan 2 konfigurasi 

firewall yang telah dibuat  yaitu untuk memblokir facebook dan detik 

sesuai dengan waktu yang diinginkan misalnya waktu kerja dan 

menonaktifkannya setelah istirahat. Berikut adalah script untuk 

menonaktifkan (disable) firewall untuk memblokir facebook dan detik : 

/system script add name="fb-allow" policy = 

write,read,policy,test,sniff source={/ip firewall f ilter set [/ip 

firewall filter find comment="blokir facebook"] dis abled=yes} 

/system script add name="detik-allow" policy = 

write,read,policy,test,sniff source={/ip firewall f ilter set [/ip 

firewall filter find comment="blokir detik"] disabl ed=yes} 

Fungsi dari dua script diatas yang bernama fb-allow dan detik-allow ini 

akan mengubah seting dari firwall dengan coment blokir facebook dan 

blokir detik yang semula enable menjadi disable, sehingga kedua web 

tersebut bisa diakses oleh pengguna. Script fb-allow dan detik-allow akan 

dijalankan oleh scheduler pada pukul 12:00 dan 17:00  

Berikut adalah script untuk mengaktifkan (enable) firewall untuk memblokir 

facebook dan detik : 

/system script add name="fb-deny" policy = 

write,read,policy,test,sniff source={/ip firewall f ilter set [/ip 

firewall filter find comment="blokir facebook"] dis abled=no} 

/system script add name="detik-deny" policy = 

write,read,policy,test,sniff source={/ip firewall f ilter set [/ip 

firewall filter find comment="blokir detik"] disabl ed=no} 
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Sedangkan fungsi dari script fb-deny dan detik-deny adalah berkebalikan 

dari fb-allow dan detik-allow yaitu mengubah pengauran pada firewall 

dengan coment blokir facebook dan blokir detik yang semula disable 

menjadi enable, sehingga kedua web tersebut tidak bisa diakses oleh 

pengguna. Script fb-deny akan dijalankan oleh scheduler pada pukul 

08:00 dan 13:00 sedangkan script detik-allow pada pukul 09:00 dan 13:00. 

 

 

Gambar 3.25 Hasil konfigurasi Script 

 

3.19 Konfigurasi Scheduler 

Schedule task di mikrotik sebenarnya hanyalah proses 

menjalankan script yang dilakukan secara otomatis dan terjadwal pada 

waktu-waktu tertentu. Script sendiri juga merupakan command yang ada 

pada mikrotik. Schedule yang dibuat ini nantinya akan bertugas 

menjalankan script untuk mengenable atau mendiseble firewall. Yang 
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menjadi input untuk mengaktifkan system schedular ini adalah clock dari 

mikrotik bila telah sesuai dengan waktu yang diatur  pada scheduler. 

Untuk lebih jelasnya, pada scheduler inilah yang akan mengatur kapan 

facebook dan detik boleh diakses atau tidak. Berikut konfigurasinya: 

Konfigurasi scheduler untuk tidak memperbolehkan mengakses facebook 

mulai pukul 08:00 atau mengaktifkan (enable) firewall pada jam kerja 

(pukul 08:00): 

/system scheduler add name="fb-08:00" start-date=ja n/01/2011 

start-time=08:00:00 interval=1d on-event="fb-deny"   

Scheduler dengan nama fb-08:00 diatas mulai dijalankan pada tanggal 1 

januari 1970, pukul 08:00 setiap hari (interval 1 hari) dan outputnya adalah 

mengaktifkan script fb-deny yang akan mengenable firwall blokir facebook. 

 

Konfigurasi scheduler untuk memperbolehkan mengakses facebook mulai 

pukul 12:00 atau mematikan (disable) firewall pada jam istirahat ( pukul 

12:00): 

/system scheduler add name="fb-12:00" start-date=ja n/01/2011 

start-time=12:00:00 interval=1d on-event="fb-allow"  

Scheduler dengan nama fb-12:00 diatas mulai dijalankan pada tanggal 1 

januari 1970, pukul 12:00 setiap hari (interval 1 hari) dan outputnya adalah 

mengaktifkan script fb-allow yang akan mendisable firwall blokir facebook. 

Schedule untuk mengaktifkan kembali (enable) firewall pada jam kerja ( 

pukul 13:00) : 
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/system scheduler add name="fb-13:00" start-date=ja n/01/2011 

start-time=13:00:00 interval=1d on-event="fb-deny"  

Scheduler dengan nama fb-13:00 diatas mulai dijalankan pada tanggal 1 

januari 1970, pukul 13:00 setiap hari (interval 1 hari) dan outputnya adalah 

mengaktifkan script fb-deny yang akan mengenable firwall blokir facebook. 

Schedule untuk mematikan (disable) firewall di luar jam kerja ke atas ( > 

pukul 17:00) : 

/system scheduler add name="fb-17:00" start-date=ja n/01/2011 

start-time=17:00:00 interval=1d on-event="fb-allow"  

Scheduler dengan nama fb-17:00 diatas mulai dijalankan pada tanggal 1 

januari 1970, pukul 17:00 setiap hari (interval 1 hari) dan outputnya adalah 

mengaktifkan script fb-allow yang akan mendisable firwall blokir facebook. 

 

Konfigurasi scheduler untuk tidak memperbolehkan mengakses detik 

mulai pukul 09:00 atau mengaktifkan (enable) firewall pada pukul  09:00: 

/system scheduler add name="detik-09:00" start-

date=jan/01/2011 start-time=09:00:00 interval=1d on -event="detik-

deny"   

Scheduler dengan nama detik-09:00 diatas mulai dijalankan pada tanggal 

1 januari 1970, pukul 09:00 setiap hari (interval 1 hari) dan outputnya 

adalah mengaktifkan script detik-deny yang akan mengenable firwall blokir 

detik. 
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Konfigurasi scheduler untuk memperbolehkan mengakses detik mulai jam 

12 siang atau mematikan (disable) firewall pada jam istirahat (12:00): 

/system scheduler add name="detik-12:00" start-

date=jan/01/2011 start-time=12:00:00 interval=1d on -event="detik-

allow" 

Scheduler dengan nama detik-12:00 diatas mulai dijalankan pada tanggal 

1 januari 1970, pukul 12:00 setiap hari (interval 1 hari) dan outputnya 

adalah mengaktifkan script detik-allow yang akan mendisable firwall blokir 

detik. 

Schedule untuk mengaktifkan kembali (enable) firewall pada jam kerja 
(pukul 13:00) : 

/system scheduler add name="detik-13:00" start-

date=jan/01/2011 start-time=13:00:00 interval=1d on -event="detik-

deny"  

Scheduler dengan nama detik-13:00 diatas mulai dijalankan pada tanggal 

1 januari 1970, pukul 13:00 setiap hari (interval 1 hari) dan outputnya 

adalah mengaktifkan script detik-deny yang akan mengenable firwall blokir 

detik. 

Schedule untuk mematikan (disable) firewall di luar jam kerja ke atas ( > 

pukul 17:00) : 

/system scheduler add name="fb-17:00" start-date=ja n/01/2011 

start-time=17:00:00 interval=1d on-event="detik-all ow" 
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Scheduler dengan nama detik-17:00 diatas mulai dijalankan pada tanggal 

1 januari 1970, pukul 17:00 setiap hari (interval 1 hari) dan outputnya 

adalah mengaktifkan script detik-allow yang akan mendisable firwall blokir 

detik. 

 

Gambar 3.26 Hasil konfigurasi Scheduler 

Setelah semua konfigurasi pada jaringan selesai dilakukan, langkah 

selanjutnya adalah melakukan pengujian koneksi dari client kealamat 

yang diblokir yaitu facebook dan detik sesuai dengan waktu yang telah 

dijadwalkan yaitu kapan client bisa mengakses dan kapan tidak. Berikut 

hasil aksesnya : 

 

Gambar 3.27 Hasil Action Scheduler pada pukul 08:00 
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Dari Gambar 3.27 dapat diketahui bahwa pada pukul 08:00 scheduler 

akan menjalankan script yang outputnya adalah mengenable firewall 

untuk memblokir facebook yang diakses oleh client 

 

Gambar 3.28 Hasil Action Scheduler pada pukul 09:00 

Dari Gambar 2.28 dapat diketahui bahwa pada pukul 09:00 scheduler 

akan menjalankan script yang outputnya adalah mengenable firewall 

untuk memblokir detik yang diakses oleh client. Sehingga client tidak bisa 

mengakses facebook dan detik yang telah diblokir oleh firewall pada pukul 

08:00 dan 09:00 

 

Gambar 3.29 Hasil Action Scheduler pada pukul 12:00 
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Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa pada pukul 12:00 schedular 

akan menjalankan script yang outputnya adalah mendisable firewall untuk 

memblokir facebook dan detik sehingga client bisa mengakses semua 

layanan diinternet. 

 

Gambar 3.30 Hasil Action Scheduler pada pukul 13:00 

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa pada pukul13.00 schedular 

akan menjalankan script yang outputnya adalah mengenable kembali 

firewall untuk memblokir facebook dan detik sehingga client tidak bisa 

mengakses kedua layanan tersebut. 

 

Gambar 3.31 Hasil Action Scheduler pada pukul 17:00 

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa pada jam 17:00 schedular akan 

menjalankan script yang outputnya adalah mendisable firewall untuk 
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memblokir facebook dan detik sehingga client bisa mengaksesnya. 

Schedular akan aktif kembali pada jam 08:00 hari berikutnya sehingga 

pada interval waktu tersebut client bisa mengakses semua layanan 

internet.  Gambar 3.32  berikut adalah tampilan dari layanan yang difilter  

 

Gambar 3.32 Tampilan Web yang difilter 


