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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tugas akhir yang berkaitan 

dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi 

penyelesaian masalah, serta sistematika penulisan laporan. 

 

1.1 Latar Belakang 

Konfigurasi sebuah sistem seringkali membutuhkan kemampuan dan 

pengalaman yang diatas rata-rata. Dalam hal membantu mempermudah 

konfigurasi suatu sistem, aplikasi wizard dapat menjadi pilihan. Konsep tampilan 

aplikasi wizard dengan terlihat seperti set-up mode sangat membantu berbagai 

kalangan agar mengerti dengan apa yang akan dia lakukan. Dengan cara 

konfigurasi secara langkah per langkah maka aplikasi wizard lebih mudah 

dimengerti. Beberapa contoh dalam dunia teknologi informasi, konfigurasi juga 

sering dikaitkan dengan sistem jaringan. Dimana sebelum arsitektur jaringan 

berjalan, dibutuhkan beberapa hardware yang diharuskan untuk terkonfigurasi 

terlebih dahulu. Perangkat seperti router sangat penting dilakukan konfigurasi 

terlebih dahulu sebelum dijalankan. Dari sini aplikasi wizard juga dapat 

membantu seorang admin jaringan dalam pengkonfigurasian sebuah router. 

Beberapa aspek manajemen router bisa meliputi berbagai konfigurasi 

seperti pembagian IP Address, menentukan jalur transmisi data, pengaturan 

firewall, penentuan gateway dan sebagainya. Router juga memiliki beberapa jenis 

yang salah satunya adalah Mikrotik. Mikrotik dikenal karena sangat kompleks dan 

memiliki banyak fitur yang bisa digunakan untuk konfigurasi suatu jaringan. 

Meskipun sering digunakan oleh banyak kalangan, router mikrotik sendiri 

memiliki sistem operasi tersendiri. Akan tetapi, sistem operasi mikrotik sendiri 

hanya bisa dioperasikan dengan menggunakan text mode. Mengingat konfigurasi 

dengan menggunakan text mode memerlukan pengetahuan sendiri karena harus 

mengingat detail command line yang akan digunakan, maka dalam hal ini aplikasi 

wizard bisa sangat membantu untuk menjadi sarana konfigurasi tanpa 
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menggunakan semua detail barisan command line mikrotik dan juga dapat diakses 

melalui komputer remote.   

Penelitian yang dilakukan oleh Fathurrozi (2014), dengan menggunakan 

aplikasi wizard dia dapat mengkonfigurasikan beberapa fitur mikrotik. Fitur-fitur 

dasar seperti konfigurasi IP Address, Gateway dan DHCP bisa dikonfigurasikan 

dengan hanya menggunakan aplikasi wizard tanpa menggunakan barisan 

command line mikrotik. Jika disimpulkan dari sisi fungsi penelitian Fathurrozi 

(2014), aplikasi wizard hanya meliputi konfigurasi dasar. Perkembangan 

penelitian diperlukan untuk menciptakan suatu aplikasi yang lebih baik. Dalam 

hal ini, pada segi keamanan user connection bisa ditambahkan untuk membuat 

aplikasi wizard semakin kaya dan memiliki fungsi yang baik. Keamanan user 

connection disini bisa meliputi filtering client access, management client acess 

dan filtering website client access. Sangatlah baik jika aplikasi wizard juga dapat 

mengkonfigurasi dari segi keamanan tersebut.  

  Penyelesaian untuk kekurangan itu, dibuatlah aplikasi wizard yang dapat 

mencakup konfigurasi router mikrotik dalam segi keamanan pada user 

connection. Dimana nantinya aplikasi wizard pada sisi filtering client access dapat 

menggunakan hotspot portal sebagai sarana autentikasi klien, untuk management 

client access bisa menggunakan layanan berupa user management untuk 

membatasi hak dan durasi akses klien, dan juga untuk filtering access dapat 

menggunakan web proxy yang dapat memblokir semua konten website yang 

diakses oleh klien. Semua itu akan dapat dikonfigurasi tanpa harus mengingat 

konfigurasi dengan command line mikrotik. Semua itu dapat dioperasikan dengan 

menggunakan aplikasi wizard yang berada pada komputer remote.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai baerikut : 

a. Bagaimana membuat aplikasi wizard yang dapat memudahkan admin 

untuk konfigurasi jaringan ? 

b. Bagaimana membuat suatu aplikasi wizard yang dapat terkoneksi antara 

router mikrotik dengan komputer remote ? 
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1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian 

ini yaitu : 

a. Dapat membuat aplikasi wizard yang dapat memudahkan seorang admin 

untuk konfigurasi suatu jaringan. 

b. Dapat membuat suatu aplikasi wizard agar dapat terkoneksi antara router 

mikrotik dengan komputer remote. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini yaitu : 

a. Pembuatan aplikasi Wizard meliputi konfigurasi Gateway, DHCP, Hotspot 

Portal, User Management dan Proxy. 

b. Pembuatan User Interface menggunakan bahasa pemrograman Java 

melalui aplikasi perangkat lunak Netbeans IDE. 

c. Implementasi router mikrotik disimulasikan dengan menggunakan Virtual 

Machine VMware. 

d. Jenis pengalamatan jaringan yang digunakan dalam protokol TCP/IP 

menggunakan protokol internet versi 4 (IPv4).  

 

1.5 Metodologi 

a. Studi Pustaka 

Pada  tahap  ini  dilakukan  tentang  pemantapan  materi  untuk 

memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan aplikasi wizard beserta 

pembuatan untuk interface. Aplikasi wizard ini dibutuhkan untuk mempermudah 

seorang user dalam konfigurasi Router Mikrotik. Dan nantinya dari hasil studi 

literature, dapat diambil materi mengenai melakukan remote Mikrotik, melakukan 

konfigurasi Mikrotik, melakukan konfigurasi dengan text command line kemudian 

mengeksekusi command line Router Mikrotik ke dalam bentuk Java dan segala 

hal yang membantu dalam proses pengerjaan tugas akhir ini. 
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b. Analisa dan Desain Sistem 

Meliputi  analisa  sistem  dan  juga  kebutuhan  hardware  dan  software 

yang dibutuhkan, maupun analisa sesuai dengan kebutuhan sistem yang sudah 

diuraikan. Spesifikasi hardware minimum yang digunakan untuk membuat 

program ini adalah sebagai berikut : 

 Processor Intel Celeron 430 1,3 Ghz 

 RAM 1 Gb 

 VGA 256 Mb 

 Harddisk 80 Gb 

Spesifikasi software minimum yang digunakan untuk program ini adalah 

sebagai berikut : 

 Windows XP sebagai sistem operasi 

 Netbeans IDE 6.0.1 sebagai editor bahasa pemrograman Java 

 Mikrotik Router OSTM sebagai sistem operasi router 

 

c. Implementasi 

Pada tahap implementasi dilakukan pembuatan rancangan awal pada 

gambar 1.1 di bawah ini dengan menghubungkan antara mikrotik, aplikasi wizard, 

internet dan client. Client dapat dihubungkan dengan dua cara yaitu melalui LAN 

ataupun Wireless. Setelah terhubung, Admin dapat mencoba untuk login mikrotik 

melalui aplikasi wizard untuk awal melakukan remote mikrotik. Ketika login 

berhasil, admin bisa mulai mengkonfigurasi mikrotik seperti Gateway, DHCP, 

Bandwitch, Hotspot Portal, User Management dan Proxy. Setelah admin selesai 

mengkonfigurasi semua fitur yang disediakan oleh aplikasi wizard, maka client 

dapat mulai terhubung dan menggunakan internet yang juga tentunya dengan 

batasan fitur yang dikonfigurasi admin seperti Hotspot Portal, User Management, 

dan Proxy. Untuk melakukan remote mikrotik dari jaringan luar dipastikan dahulu 

bahwa mikrotik dapat terhubung dengan internet, kemudian konfigurasi mikrotik 

agar ip public bisa di remote dari jaringan luar. 
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Gambar 1.1 Arsitektur Sistem Manajemen Router  

 

d. Pengujian 

Pada tahap pengujian sistem akan dilakukan pengujian fungsionalitas dari 

sistem. Pengujian pertama adalah pengujian terhadap koneksi antara mikrotik dan 

remote client aplikasi Wizard apakah dapat terkoneksi dengan baik dari jaringan 

dalam maupun luar. Kemudian pengujian sistem aplikasi Wizard, dimana nantinya 

akan diuji terkait fitur login dan semua fitur manajemen Mikrotik yang terdapat di 

aplikasi Wizard. Selanjutnya pengujian dilakukan dengan cara dapat melihat pada 

sisi pengaturan pada Mikrotik itu sendiri atau dapat dilakukan uji coba terhadap 

Client apakah semua fitur tersebut dapat berjalan dengan baik. 

  

e. Penyusuna Laporan dan Kesimpulan 

Pada tahap akhir ini dilakukan penyusunan laporan yang mengacu pada 

pedoman penulisan ilmiah dimana dalam hal ini penulisan laporan tugas akhir 

yang bentuk bakunya telah diatur oleh pihak jurusan Teknik Informatika. 

Kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hasil implementasi dan pengujian. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematikan Penulisan yang digunakan untuk dapat memudahkan 

pembahasan dalam tugas akhir ini dengan membagi dalam beberapa Bab, 

diantaranya sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, serta 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas beberapa teori penunjang yang 

berhubungan dengan pokok bahasan dalam tugas akhir ini. 

Seperti menjelaskan tentang konsep dasar aplikasi Wizard, Java, 

Mikrotik Router OS, kemudian beberapa fitur Mikrotik seperti IP 

Public, DHCP, SSH, Bandwidth, API, Firewall, Hotspot Portal, 

User Management, dan Proxy. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan mengenai perancangan sistem yang akan 

dibangun, meliputi desain sistem, teknologi yang digunakan 

beserta rancangannya, serta tahapan pembangunan sistem. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai implementasi dan pengujian, 

berdasarkan hasil rancangan yang dibuat, yang selanjutnya 

dilakukan pengujian terhadap fungsionalitas dari sistem yang 

telah dibangun. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan 

tugas akhir ini, serta saran untuk pengembangan sistem di masa 

yang akan datang. 


