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JARINGAN KOMPUTER 

Laporan Resmi 
Static Routing Mikrotik 

 

1. Jelaskan cara melakukan konfigurasi router mikrotik dengan menggunakan 

winbox 
a. Topologi Jaringan 

 

 

 

b. Pada topologi diatas, kelompok kami sebagai router 8 dengan mempunyai 5 cabang yaitu cabang 

pertama ke router 7 , cabang kedua ke jaringan 192.168.8.0/24 , cabang ketiga ke router 2 , 

cabang keempat kerouter 3 dan  cabang kelima ke router 9.  

 

2. Jelaskan langkah-langkah menuliskan routing tabel sesuai dengan topologi 
a. Hasil 
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Pada gambar diatas merupakan list dari routing table untuk router 8 (R8). Terlihat ada 19 

destination address berbeda pada table routing tersebut. Untuk menambahkan  routing 

table , dengan perintah berikut ini : 

 

ip route add dst-address=192.168.2.0/24  gateway=10.1.2.2   

 

 

 

Pada gambar diatas merupakan list dari port router yang digunakan untuk berkomunikasi . 

Untuk tersambung ke router 10.1.2.1/24 menggunakan interface ether2,dst. 

 

 
 

 Dapat dilihat dari gambar di atas, pada Route List terdapat 19 baris jaringan yang 

tersambung dimana ada 10 PC dan 9 Router.  

 Ada 6 kolom pada Route List di atas dimana kolom pertama menunjukkan Status dari 

sambungan jaringan tersebut dengan jaringan kami. Huruf A menunjukkan bahwa 

jaringan tersebut sedang Aktif, huruf D mmeunjukkan bahwa jaringan tersebut 

terhubung secara Dinamic atau secara langsung dengan jaringan kami, huruf S 

menunjukkan bahwa jaringan tersebut di masukkan secara manual atau Static, 

sedangkan huruf C menunjukkan bahwa jaringan tersebut telah tersambung dengan 

jaringan kami. 

 

3. Jelaskan bagaimana cara kerja traceroute 
a. Trace Route adalah cara yang digunakan untuk mengetahui rute yang dilalui sebuah paket dari  

komputer sumber sampai di komputer tujuan berdasarkan alamat IP tujuan. Selain itu, Trace 

Route ini akan me-list daftar router yang dilalui, dan menampilkan informasi IP Address router 

 

b. Cara kerja Traceroute  

- Pertama, dia akan mengirimkan paket ke host tujuan dengan TTL yang bertambah dengan 

satu (dimulai dengan 1).  

- Jika host mengirim balik ICMP TIME_EXCEED traceroute akan memberitahukan ke user 

alamat dari pengirim ICMP tersebut dan jeda waktu dari saat pengiriman IP/UDP paket 

sampai diterimanya paket ICMP TIME_EXCEED.  

- Setelah itu, traceroute akan mengirimkan lagi ke host tujuan dengan TTL += 1 (TTL sekarang 

lebih besar 1 dari sebelumnya).  
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- Traceroute akan terus melakukan hal seperti diatas sampai diterima ICMP 

PORT_UNREACHABLE dari host tujuan atau maksimum hop (lompatan) telah tercapai 

(default 30).  

- Traceroute menggunakan protokol UDP untuk mengetahui bagaimana traceroute telah 

sampai ke host tujuan dan tidak lagi mengirimkan paket. 

 

c. Hasil Trace Route 

Dari hasil Trace Router di atas, dapat kita llihat bahwa secara rata2, waktu yang di perlukan, 

semua nya kurang dari 1 ms dengan jumlah Hops yang berbeda-beda. 

 

 
 

Dapat di lihat dari gambar diatas, untuk melakukan trace route ke 192.168.1.1 (PC 1), kami 

Router 8, melewati 3 hops, yaitu 192.168.8.1 yang merupakan port kami lalu 10.1.7.1 yang 

merupakan port Router 7 lalu yang terakhir adalah 192.168.1.1 atau tujuan kami. 

 

 
 

Dapat di lihat dari gambar diatas, untuk melakukan trace route ke 192.168.2.1 (PC 2), kami 

Router 8, melewati 2 hops, yaitu 192.168.8.1 yang merupakan port kami lalu lalu 

192.168.2.1 yang merupakan tujuan kami. 
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Dapat di lihat dari gambar diatas, untuk melakukan trace route ke 192.168.3.1 (PC 3), kami 

Router 8, melewati 2 hops, yaitu 192.168.8.1 yang merupakan port kami lalu lalu 

192.168.3.1 yang merupakan tujuan kami. 

 

 
 

Dapat di lihat dari gambar diatas, untuk melakukan trace route ke 192.168.4.1 (PC 4), kami 

Router 8, melewati 3 hops, yaitu 192.168.8.1 yang merupakan port kami lalu 10.1.8.2 yang 

juga merupakan port kami lalu yang terakhir adalah 192.168.4.1 atau tujuan kami. 

 

 
 

Dapat di lihat dari gambar diatas, untuk melakukan trace route ke 192.168.5.1 (PC 5), kami 

Router 8, melewati 3 hops, yaitu 192.168.8.1 yang merupakan port kami lalu 10.1.8.2 yang 

juga merupakan port kami lalu yang terakhir adalah 192.168.5.1 atau tujuan kami. 

 

 
 

Dapat di lihat dari gambar diatas, untuk melakukan trace route ke 192.168.6.1 (PC 6), kami 

Router 8, melewati 4 hops, yaitu 192.168.8.1 yang merupakan port kami lalu 10.1.8.2 yang 

juga merupakan port kami lalu 10.1.9.2 yang merupakan port dari Router 9 dan yang 

terakhir adalah 192.168.6.1 atau tujuan kami. 
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Dapat di lihat dari gambar diatas, untuk melakukan trace route ke 192.168.7.1 (PC 7), kami 

Router 8, melewati 2 hops, yaitu 192.168.8.1 yang merupakan port kami lalu lalu 

192.168.7.1 yang merupakan tujuan kami. 

 

 
 

Dapat di lihat dari gambar diatas, untuk melakukan trace route ke 192.168.8.1 (PC 8), kami 

Router 8, melewati 1 hops saja, yaitu 192.168.8.1 yang merupakan port kami dan langsung, 

menuju PC 8 yang langsung tersambung dengan router kami. 

 

 
 

Dapat di lihat dari gambar diatas, untuk melakukan trace route ke 192.168.9.1 (PC 9), kami 

Router 8, melewati 2 hops, yaitu 192.168.8.1 yang merupakan port kami lalu lalu 

192.168.9.1 yang merupakan tujuan kami. 
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Dapat di lihat dari gambar diatas, untuk melakukan trace route ke 192.168.10.1 (PC 10), 

kami Router 8, melewati 3 hops, yaitu 192.168.8.1 yang merupakan port kami lalu 10.1.8.2 

yang juga merupakan port kami lalu yang terakhir adalah 192.168.10.1 atau tujuan kami. 

 


