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JARINGAN KOMPUTER 

Laporan Pendahuluan 
Dynamic Routing Mikrotik 

 

Mikrotik : 

Mikrotik adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak (Software) yang berhubungan dengan sistem jaringan komputer 

yang berkantor pusat di Latvia, bersebelahan dengan Rusia. Mikrotik didirikan pada tahun 1995 

untuk mengembangkan router dan sistem ISP (Internet Service Provider) nirkabel. 

Mikrotik dibuat oleh MikroTikls sebuah perusahaan di kota Riga, Latvia. Latvia adalah sebuah 

negara yang merupakan “pecahan” dari negara Uni Soviet dulunya atau Rusia sekarang ini. 

Mikrotik awalnya ditujukan untuk perusahaan jasa layanan Internet (PJI) atau Internet Service 

Provider (ISP) yang melayani pelanggannya menggunakan teknologi nirkabel atau wireless. Saat 

ini MikroTikls memberikan layanan kepada banyak ISP nirkabel untuk layanan akses Internet 

dibanyak negara di dunia dan juga sangat populer di Indonesia. MikroTik sekarang menyediakan 

hardware dan software untuk konektivitas internet di sebagian besar negara di seluruh dunia. 

Produk hardware unggulan Mikrotik berupa Router, Switch, Antena, dan perangkat pendukung 

lainnya. Sedangkan produk Software unggulan Mikrotik adalah MikroTik RouterOS. 

Pengertian Router : 

Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau Internet 

menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Proses routing terjadi 

pada lapisan 3 (Lapisan jaringan seperti Internet Protocol) dari stack protokol tujuh-lapis OSI. 

Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari 

satu jaringan ke jaringan lainnya. Router berbeda dengan switch. Switch merupakan penghubung 

beberapa alat untuk membentuk suatu Local Area Network (LAN). 

Routing RIP : 

Routing RIP dan protocol routing distance vector lainnya melakukan advertise informasi routing 

dengan jalan mengirim routing update keluar melalui interface pada router. Informasi update ini 

berisi sederetan informasi yang memiliki subnet dan sebuah metric. Metric mewakili seberapa 
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bagus rute / jalur menurut perspective router tersebut,dengan semakin kecil harga metric 

semakin bagus jalur tersebut. 

Pengisian dan pemeliharaan tabel routing tidak dilakukan secara manual oleh admin, router 

saling bertukar informasi routing agar dapat mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel 

routing. 

Pemeliharaan jalur dilakukan berdasarkan pada jarak terpendek antara device pengirim dan 

device tujuan. Untuk mempresentasikan jarak dynamic routing menggunakan metric parameter-

parameter untuk menghasilkan nilai metric : 

 Hop count : berdasarkan banyaknya router yang di lewati 

 Ticks : waktu yang diperlukan dengan satuna tick 

 Cost : berdasar perbandingan sebuah nilai patokan standar dengan bandwidht yang 

tersedia 

 Composite metric : berdasar hasil perhitungan dari parameter-parameter 

Konfigurasi router RIP pada mikrotik : 

1. Siapkan mikrotikoard  

2. Hubungkan pc ke mikrotikboard menggunakan kabel straight  

3. Lakukan setting menggunakan winbox  

4. Maka akan muncul tampilan awal winbox  

5. Klik tombol yang memiliki tiga titik [...] di samping tombol [connect]  

6. Jika router sudah terkoneksi dengan baik dengan LAN maka akan muncul sebuah list mac 

address dan Ip address  

7. Apabila PC router mikrotik sudah pernah di setting lakukan reset dengan cara seperti 

berikut :  

Masuk winbox > Klik tombol [new terminal] > ketikan system reset > yes 

8. Setelah di reset biasanya router akan terdisconect  

9. Lalu masuk kembali ke winbox,klik tombol yang memiliki tiga titik [...] lalu pilih mac 

address yang tersedia dan connect  

10. Beri ip yang telah di tentukan dengan cara seperti berikut : 

ROUTER 1 

[admin@R1] > ip address add 192.168.1.1/24 interface=ether3 

[admin@R1] > ip address add 172.160.1.1/16 interface=ether4 
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ROUTER 2 

[admin@R2] > ip address add 192.168.2.1/24 interface=ether3 

[admin@R2] > ip address add 172.160.2.1/16 interface=ether4 

11. Lakukan routing RIP dengan perintah sebagai berikut : 

ROUTER 1 

[admin@R1] > routing rip interface add interface=ether4 send=v1 receive=v1 

[admin@R1] > routing network add network=192.168.1.0/30 

[admin@R1] > routing network add network=172.160.0.0/16 

ROUTER 2 

[admin@R2] > routing rip interface add interface=ether4 send=v1 receive=v1 

[admin@R2] > routing network add network=192.168.2.0/30 

[admin@R2] > routing network add network=172.160.0.0/16 

12. Setelah konfigurasi atur ip address client yang sudah di tentukan di atas  

13. Dan terakhir untuk menguji koneksi telah terhubung atau tidak dgn cara berikut : 

[admin@R2] > ip route print 

Dan lakukan ping di client. 


