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BAB II 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

2.1  Identifikasi Kebutuhan 

2.1.1 Mikrotik 

MikroTik RouterOS™ adalah sistem operasi dan perangkat lunak 

yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer manjadi router network 

yang handal, mencakup berbagai fitur yang dibuat untuk ip network dan 

jaringan wireless, cocok digunakan oleh ISP dan provider hotspot.   

Mikrotik RouterBoard adalah router embedded produk dari mikrotik. 

Routerboard seperti sebuah pc mini yang terintegrasi karena dalam satu 

board tertanam prosesor, ram, rom, dan memori flash. Routerboard 

menggunakan os RouterOS yang berfungsi sebagai router jaringan, 

bandwidth management, proxy server, dhcp, dns server dan bisa juga 

berfungsi sebagai hotspot server. 

 

2.1.2 Virtual Local Area Network(VLAN) 

 VLAN (Virtual Local Area Network) adalah sebuah 

metode komunikasi data yang secara fisik menggunakan satau 

interface hadware namun berbeda-beda segmen dengan cara 

menumpang interface fisik hadware, pembedaan segemen  diataur 

menggunakan sofware atau dalam osi 7 layer terletak pada 

Network Layer atau layer 3. standar protokol IEEE 802.1Q 
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VLAN Berfungsi membuat interface secara virtual untuk 

membuat jalur network terpisah-pisah perinterface network. 

 

2.1.3 Virtual Akses Poin(VAP) 

VAP (Virtual Access Point) adalah sebuah metode pemanfaatan 

sumberdya hadware untuk digunakkan menjadi banyak Sinyal secara 

virtual dan bisa dibedkan segmen-segemen tersebut dari masing-masing 

Sinyal wifi walaupun secara fisik hanya menggunakan satau interface 

hadware. pembedaan segemen  diataur menggunakan sofware atau 

dalam osi 7 layer terletak pada Network Layer atau layer 3. 

2.2 Alat dan Bahan 

Dalam membuat tugas akhir ini alat dan bahan yang 

digunakan adalah sebagai berikut :  

Tabel 2.2 Alat dan Bahan 

Alat : Bahan : 

1. Crimping tools 1. Antena 

 2. Mikrotik Wireless Akses Poin 

 3. Router 

 4. Kabel UTP 

 5. Switch HUB 

 6. RJ45 

 7. Adaptor+POE. 
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2.3 Sistem Yang Digunakan 

Perancangan topologi jaringan seperti dalam gambar 2.3. 

 

 

Gambar 2.3 Sekema topologi jaringannya 
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2.4 Pembahasan 

2.4.1 Topologi 

Dari gambar 2.3 dapat dijelaskan Router WISP A dan WISP B 

saling terkoneksi dengan switch unmenegebel dalam satu lokasi 

colocation data center atau beda tempat juga bisa namun harus 

ada link penghubung dari router A dan B ke switch setral. 

kemudian dari switch sentral baru diinterkoneksikan ke BTS 

bersama, interkoneksi bisa menggunakan link wireless atau 

menggunakan kabel Fiber Optik sewa dari pihak ke tiga. 

Atau bisa juga setelah pelanggan didaerah tersebut sangat 

berkembang menggunakan dobel link wireless dan fiber optik untuk 

saling backup apabila salah satu link putus. Supaya koneksi ke 

pelanggan terjaga. Kemudian link setelah sampai BTS kita 

hubungkan ke ke prangkat mikrotik akses poin dan kita pancarkan 

dengan pembedaan network dari masing-masing router 

memanfaatkan vlan dan vap. 

2.4.2 VLAN  

Dalam perancangan Tugas Akhir ini menggunakan 

pemecahan segmen network dengan memanfaatkan VLAN(Virtual 

Local Area Network)  karena lebih stabil, Heder lebih kecil dan 

heder data tidak tidak terlalu membebani link dari pada 

menggunakan ppoe atau eoip. Dalam topologi tugas akhir ini vlan 

juga bisa diganti menggunakan metode PPOE, EoIP, PPTP. 
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2.4.3 VAP 

 VAP Berfungsi untuk membuat virtual akses poin yang 

mengikuti pada interface wlan fisik, dari VAP tersebut dapat 

dipisahkan networknya berdasakran bridge. Makan dari VAP dan 

VLAN di bridge maka sudah menjadi segmen jaringan sendiri. 

 

 

2.4.4 BRIDGE 

Bridge atau jembatan adalah metode menghubungkan atar  

Beberapa Interface secara sofware. Baik itu interface yang berjenis 

virtual atau interface fisik atau hadware. Bridge menggunakan 

standar protokol IEEE802.1D 

 Dalam rancangan ini menggunakan  Bridge berfungsi untuk 

menghubungkan antar beberapa interface baik berupa fisik maupun 

virtual tapi proses melakukan bridge atau menghubungkan antar 

interface dilakukan secara sofware atau bekerja dilayer 3. 

2.4.5 OSI 

  OSI (Open System Interconnection) disebut juga dengan 

model “Model Tujuh Lapis OSI”. OSI merupakan protocol yang 

dikembangkan oleh ISO (International Organization Of Standarization), 

ISO merupakan organisasi yang menyediakan / mengatur standar 

kerangka logika terstruktur tentang proses komunikasi data 

berkomunikasi melalui jaringan.  

http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.1D-2004.pdf
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 Gambar 2.4.5 adalah lapis OSI 3 layer. 

  

Gambar 2.4.5 Tiga  layer OSI 

 

2.5 Kebutuhan Untuk Membuat VLAN, VAP dan BRIDGE 

Untuk membuat VLAN, VAP dan BRIDGE dibutuhkan  Mikrotik Router 

Board atau PC yang menggunakan Mikrotik Router OS dan Sofware 

Winbox untuk meremot mikrotik. 

2.5.1 Membuat Interface VLAN 

 /interface vlan 

 add name=vlan1 vlan-id=11 interface=ether1 

 

 
Gambar 2.5.1 Membuat interface VLAN 
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2.5.2 Membuat Interface VAP 

 

Gambar 2.5.2 Membuat interface VAP 

2.5.3 Membuat Interface Bridge 

[admin@MikroTik] /interface bridge> add 

 
 

Gambar 2.5.3 Membuat interface Bridge 


