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JARINGAN KOMPUTER 

Laporan Pendahuluan 
Router 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). 

Cara Kerja Router : 

Fungsi utama Router adalah merutekan paket (informasi). Sebuah Router memiliki kemampuan 

Routing, artinya Router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi 

(paket) akan dilewatkan, apakah ditujukan untuk host lain yang satu network ataukah berada di 

network yang berbeda. 
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Jika paket-paket ditujukan untuk host pada network lain maka router akan meneruskannya ke 

network tersebut. Sebaliknya, jika paket-paket ditujukan untuk host yang satu network maka 

router akan menghalangi paket-paket keluar.  

Ilustrasi mengenai cara kerja router ini dapat dilihat pada gambar dibawah: 

 

Pada gambar diatas terdapat 2 buah network yang terhubung dengan sebuah router. Network sebelah kiri yang 

terhubung ke port 1 router mempunyai alamat network 192.168.1.0 dan network sebelah kanan terhubung ke 

port 2 dari router dengan network address 192.155.2.0 

 Komputer A mengirim data ke komputer C, maka router tidak akan meneruskan data tersebut ke 

network lain. 

 Begitu pula ketika komputer F mengirim data ke E, router tidak akan meneruskan paket data ke 

network lain. 

 Barulah ketika komputer F mengirimkan data ke komputer B, maka router akan meneruskan paket 

data tersebut ke komputer B. 

 


