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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1. Perangkat (Data Tools) 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 1 buah Modem dari ISP (Internet 

Sevice Provider), 1 buah perangkat Laptop (komputer jinjing), 1 buah Mikrotikboard, 

1 buah AP (Access Point) dengan spesifikasi di bawah. 

3.1.1. Perangkat Keras (Hardware) 

• Asus A43SD 

• Prosesor Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @2.30GHz 2.30 Ghz 

• RAM 4 GB 

• VGA NVIDIA GeForce 610M 

• HDD 500GB 

• Access Point (AP) TP-LINK WR840N 

• Kabel UTP cat 5e + connector RJ45 

• Mikrotik RB750GR3 dengan spesifikasi : 

 

Tabel 3.1 Spesifikasi Mikrotik 

Product Code RB750Gr3 

Architecture MMIPS 

CPU MT7621A 

Main Storage 16MB 

RAM  256MB 

LAN Ports 5 

Gigabit  Ya 

Power on USB Ya 

Integrated Wireless  Tidak 

Memory Card Type MicroSD 

Power Jack 8-30V 

POE Input 8-30V 

Voltage Monitor Ya 

Temperature Sensor Ya 

Dimentions 113x89x28mm 

Operating System RouterOS 

Temperature Range  -30C .. +70C 

RouterOS License Level 4 
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3.1.2. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang digunakan untuk menyusun aplikasi ini yaitu :  

• Windows 10 Pro 64-bit sebagai OS Laptop 

• Winbox v3.18 

• Aplikasi Telegram 

 

3.1.3. Persiapan Setting Awal Mikrotik 

Pada tahap persiapan ini akan di jelaskan langkah – langkah untuk setting 

awal mikrotik, langkah – langkahnya adalah 

1. Masukan kabel UTP dari modem ke port 1 Mikrotik dan port 2 

sambungkan dengan Acces Point. 

2. Masuk ke konfigurasi Mikrotik dengan Aplikasi Winbox yang 

dapat di unduh pada link https://mikrotik.com/download, Untuk 

pertama kali login Mikrotik dapat menggunakan MAC address 

mikrotik, Untuk username diisi dengan Admin sementara 

password dikosongi 

 

 
Gambar 3.1 Tampilan awal login winbox 

https://mikrotik.com/download
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3. Pertama kita rubah nama interface dari Mikrotik untuk 

mempermudah setting mikrotik dengan cara klik menu Interface, 

lalu keluar jendela dari menu interface list.  

 

 
Gambar 3.2  Tampilan menu interface 

 

4. Klik 2x nama interface yang akan di ganti, pada kolom Name ubah nama 

meyesuaikan dengan fungsi tiap port jika Sudah Klik OK. 

 

 
Gambar 3.3  Tampilan rubah nama Interface 

 

5. Lalu setting IP Address milik mikrotik di menu IP -> Address-

>Tanda plus(+). 
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Gambar 3.4  Tampilan menu address list Mikrotik 

 

6. Pada menu New Address isi alamat IP pada kolom Address beserta 

subnetmask, pilih interface yang akan di masukan IP jika sudah 

klik OK.   

 

 
Gambar 3.5  Tampilan menu new address 

 

7. Lalu setting DHCP server untuk distribusi IP pada client 

hostpot,klik menu IP->DHCP Server->DHCP Setup->Pilih 

interface yang tersambung dengan dengan AP->Next. 
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Gambar 3.6  Tampilan menu DHCP Server 

 

8. Pada DHCP Address Space jika interface sudah terisi dengan IP 

maka alamat network otomatis di tentukan oleh system Mikrotik-

>next. 

 

 
Gambar 3.7  Tampilan menu DHCP Setup alamat network 

 

9. Untuk alamat gateway isi dengan alamat dari interface yang 

digunakan->next 

 

 
Gambar 3.8  Tampilan menu DHCP Setup alamat gateway 

 

10. Selanjutnya adalah penentuan IP range yang akan di gunakan 

client mengikuti aturan TCP/IP. 
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Gambar 3.9  Tampilan menu DHCP Setup IP Range 

 

11. Pada DNS Servers isi dengan alamat DNS yang akan di gunakan, 

bisa menggunakan alamat DNS Google atau Cloudflare. 

 

 
Gambar 3.10  Tampilan menu DHCP Setup IP Range 

 

12. Menetukan batas pinjam IP pada Lease Time yaitu berapa lama 

mikrotik meminjamkan sebuah alamat IP pada client dengan 

format jam:menit:detik. 

 

 
Gambar 3.11  Tampilan menu DHCP Setup Lease Time 

 

13. Jika sudah keluar jendela Setup has complete successfully setting 

DHCP Server sudah selesai. 

 
Gambar 3.12  Tampilan menu DHCP Setup saat berhasil 
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14. Berikutnya adalah setting DNS untuk mikrotik yang terdapat pada 

menu IP->DNS. 

 

Gambar 3.13  Tampilan letak menu DNS mikrotik 

 

15. Jendela DNS Setting akan muncul pada kolom Servers di isi dengan 

alamat IP suatu server bisa dari ISP maupun public seperti OPEN DNS, 

GOOGLE, Cloudflare dan lain – lain jika sudah selesai klik Ok 

 

 
Gambar 3.14  Tampilan jendala DNS Setting 
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16. Kemudian setting route gateway agar mikrotik dapat terhubung ke 

internet dengan cara klik menu IP->Routes. 

 

 
Gambar 3.15  Tampilan letak menu routes 

 

17. Lalu muncul jendela Route List untuk menambahkan route baru klik 

tanda plus ( + ). Jendela New Route akan muncul pada kolom 

Dst.(Destinition) Address isi dengan 0.0.0.0/0 pada kolom gateway isi 

alamat IP modem ISP lalu klik Ok. 

 

 
Gambar 3.16  Tampilan jendela new route 
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18. Jika berhasil maka akan muncul pada jendela Route List alamat 

gateway yang kita masukan beserta nama interface yang terhubung ke 

modem. 

 

 

Gambar 3.16  Tampilan jendela route list 

 

19. Agar client dari mikrotik bisa konek dengan internet maka perlu 

melakukan setting pada Firewall NAT ( Network Address Translation ) 

caranya dengan masuk menu IP->Firewall->Pilih tab NAT->Klik 

tombol plus (+). 

 

 

Gambar 3.17  Tampilan jendela Firewall NAT 
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20. Jendela New NAT RULE akan muncul pada kolom chain pilih srcnat dan 

pada kolom Out. Interface isi dengan nama interface yang terhubung 

dengan Modem ISP, lalu beralih ke tab Action pada kolom Action pilih 

masquerade lalu klik Ok. 

 

 

Gambar 3.18  Tampilan jendela New NAT Rule 

 

 

Gambar 3.19  Tampilan jendela New NAT Rule tab Action 
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21. Untuk memastikan Mikrotik sudah terhubung internet apa belum, bisa 

melakukan ping pada Terminal dengan cara di menu Mikotik pilih New 

Terminal. Pada jendela Terminal ketikan perintah ping 8.8.8.8 jika 

terdapat balasaan seperti ini maka mikrotik sudah terhubung ke internet. 

 

 

Gambar 3.20  Tampilan test ping pada Terminal Mikrotik 

 

3.1.4. Persiapan Setting Awal Access Point 

1. Untuk setting Acces Point cari nama SSID pada AP klik connect 

masukkan password SSID yang terdapat di belakang AP jika 

diperlukan. 

 

 
Gambar 3.21  Tampilan nama SSID Access Point 
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2. Masukkan alamat IP dari AP pada browser,maka akan tampil 

halaman login AP, username dan password default terdapat pada 

buku manual AP. 

 

 
Gambar 3.22 Tampilan login Access point 

 

3. Masuk ke menu Wireless untuk setting password SSID karena 

kita akan menggunakan metode hostpot password bisa dimatikan. 

 

 
Gambar 3.23  Tampilan Access Setting Password SSID 
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4. Karena kita menggunakan AP sebagai penyebar jaringan hotspot 

mikrotik kita rubah operation mode menjadi Access Point->save, 

AP akan reboot secara otomatis 

 

 
Gambar 3.24  Tampilan Access Setting Operation Mode 

 

5. Pada menu DHCP disable DHCP server yang terdapat pada AP di 

menu DHCP, karena kita menggunakan DHCP pada mikrotik. 

 

 
Gambar 3.25  Tampilan Access Setting DHCP Setting 

 

3.1.5. Instalasi Aplikasi Telegram 

Aplikasi Telegram dapat berjalan di berbagi Operation System  yaitu Android, 

IOS, Windows dan Linux.  
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Pada tahap ini di jelaskan langkah – langkah untuk menginstall Telegram pada 

Android : 

1. Buka Google Play Store pada smartphone Android, lalu cari Telegram 

pada kolom pencarian->Install. 

 

 
Gambar 3.26  Pencarian Telegram pada Play Store 

 

2. Setelah selesai di-install buka aplikasi Telegram->klik Start 

Messaging. 

 

 
Gambar 3.27  Tampilan awal Telegram 
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3. Isi dengan nomor telepon yang akan di gunakan untuk akun telegram dan 

ubah kode negara sesuai nomor telepon. 

 

 
Gambar 3.28  Pengisian nomor telepon Telegram 

 

4. Jika nomor sudah benar, maka akan menerima kode OTP (One Time 

Password) yang dikirimkan melalui SMS, masukan kode tersebut untuk 

konfirmasi. 

 

 
Gambar 3.29  Konfirmasi kode OTP 
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5. Selanjutnya adalah pengisian nama dan photo profil silahkan isi sesuai 

pengguna.  

 

 
Gambar 3.30  Pengisian nama dan photo profil 

 

6. Telegram sudah siap di gunakan. 

 

 
Gambar 3.31  Telegram sudah siap digunakan 

 

3.1.6. Persiapan Setting bot Telegram 

Pada tahap persiapan ini akan di jelaskan langkah – langkah untuk membuat 

bot Telegram : 
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1. Buka aplikasi Telegram bisa menggunakan smartphone atau laptop. 

2. Pada kolom search ketik botfather pilih BotFather yang terdapat 

centang biru, botfather disini adalah bot dari Telegram yang resmi yang 

fungsinya untuk membuat bot baru. 

 

 
Gambar 3.32  Tampilan Pencarian BotFather 

 

3. Lalu klik start untuk memulai membuat sebuah bot. BotFather akan 

mengirimkan panduan perintah membuat bot baru 

 

 
Gambar 3.32  Tampilan balasan dari BotFather perintah /start 

 

4. Ketik /newbot untuk mulai membuat sebuah bot baru, BotFather 

akan membalas, lalu ketikan nama bot . 
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Gambar 3.33  Tampilan balasan dari BotFather perintah /newbot 

 

5. Lalu tentukan username dari bot yang kita buat dengan diakhiri dengan 

“bot”. Jika sebuah username sudah terpakai oleh bot lain, silahkan 

gunakan username lain. 

 

 
Gambar 3.34  Tampilan balasan dari BotFather nama bot 

 

6. Jika berhasil BotFather akan membalas dengan memberikan sebuah 

token yang akan kita di gunakan untuk API mikrotik. 

 

 
Gambar 3.35  Tampilan balasan Token dari BotFather 

 

3.2. Objek Penelitian 

Dalama penelitian ini, penelitian dilakukan sampai pada tahap simulasi jaringan 

yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk membangun sebuah jaringan komputer. 

Hal ini dilakukan karena dalam melakukan implementasi jaringan komputer 

membutuhkan waktu dan peralatan yang cukup. 
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3.3. Desain Penelitian 

3.3.1. Analisis Sistem 

Analisis sistem adalah hal yang terpenting dalam merancang sebuah sistem, 

pada tahap ini akan dijelaskan konsep awal dari sistem yang akan dibangun untuk 

mendapatkan gambaran awal dari sistem yang akan dibuat serta langkah-langkah apa 

yang akan dilakukan. 

 

 
Gambar 3.36  Integritas antara komponen 

 

Pada gambar 3.36 merupakan komunikasi antara mikrotik dengan bot Telegram 

yang dibangun dalam penelitian ini. Server Telegram akan menghubungkan Mikrotik 

dengan bot Telegram yang terdapat pada aplikasi Telegram, sehingga admin hotspot 

dapat memanfaatkan fitur bot pada Telegram. Pembuatan bot Telegram dilakukan 

untuk mendapatkan API Token yang akan digunkan sebagai identitas untuk 

pengiriman pesan mengenai status perangkat yang dimonitoring dari Mikrotik ke 

aplikasi Telegram Messenger milik Admin jaringan. 

 

3.3.2. Gambaran system (Diagram) 

a. Gambaran Umum 

Aplikasi ini diharapkan akan meringankan pekerjaan bagi Admin 

jaringan komputer dalam mempermudah Admin untuk melihat dan mengatur 

jaringan komputer melalui Aplikasi Telegram dengan bantuan bot yang dapat 

di gunakan untuk mengatur client yang terkoneksi ke jaringan  dan status dari 

perangkat yang digunakan oleh client yang berupa Username hotspot, MAC 

Address, IP Address, waktu berapa lama user konek, waktu idle 
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b. Topologi Jaringan 

Topologi jaringan komputer berfungsi untuk mengetahui bagaimana 

masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling 

berkomunikasi satu sama lain.  

 

 
Gambar 3.37  Topologi jaringan 

 

Pada gambar 3.37 menjelaskan topologi jaringan yang di uraikan sebagai 

berikut : 

1) Modem sebagai sarana penghubung ke internet dengan memiliki IP 

192.168.100.1/24. 

2) Mikrotik yang terhubung ke modem memiliki IP 192.168.100.99/24 dan 

10.0.0.1/24  berfungsi sebagai manajemen jaringan hotspot. 

3) Access Point yang terhubung dengan mikrotik memiliki IP 10.0.0.10/24 

berfungsi untuk menyebarkan jaringan hotspot melalui koneksi WIFI. 
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4) Client hotspot yang terkoneksi dengan jaringan hotspot berupa 

smartphone atau laptop mendapatkan IP yang dibagikan oleh mikrotik. 

5) Admin jaringan yang menggunakan bot yang terdapat pada aplikasi 

Telegram yang terhubung dengan internet. 

6) Server Telegram yang terhubung internet berfungsi sebagai jembatan 

yang menhubungkan Mikrotik dengan bot Telegram yang diidentifikasi 

dengan API Token 

 

c. Flowchart  

Flowchart digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan sebuah 

aplikasi. Dengan dibuatnya flowchart (diagram alir), maka pembuatan 

aplikasinya bisa berjalan dengan baik. Flowchart skema menu dapat dilihat 

seperti gambar 3.38 berikut ini 

 

 
Gambar 3.38  Flowchart menu bot 
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Pada gambar 3.38 dijelaskan alur menu yang akan berada pada bot 

Telegram yang pertama adalah Menu Utama pertama kali muncul pada ketika 

tombol start pada bot Telegram, menu tersebut berisi perintah bantuan, 

pengecekan status interface pada mikrotik, melakukan perintah ping dari 

mikrotik, melakukan manajemen user dari hotspot seperti melihat semua user, 

menambah, mengedit atau menghapus user, lalu ada perintah reboot yang akan 

digunakan untuk melakukan reboot pada mikrotik. 

 

3.4. Konfigurasi Hotspot Mikrotik 

Router Mikrotik memiliki banyak fitur, salah satu fitur yang cukup  populer dan 

banyak digunakan adalah Hotspot. Kita sering menemukan sinyal internet wifi yang 

di password. Jadi jika ingin mengakses wifi tersebut harus tahu password-nya terlebih 

dahulu. Namun berbeda dengan Hotspot, kebanyakan wifi hotspot tidak di password 

dan semua user bisa connect dan akan diarahkan ke halaman login di Web Browser. 

Tiap user bisa login dengan username dan password yang berbeda-beda. Metode 

semacam inilah yang sering kita temukan di Kampus, wifi Cafe, Sekolah, 

Kantor,lingkungan rumahan rt/rw net maupun area publik lainnya. 

 

Sebenarnya hotspot tidak hanya bisa diaplikasikan untuk jaringan wireless saja, 

namun juga bisa untuk jaringan kabel. Kelebihan Hotspot adalah kita dapat 

mengkonfigurasi jaringan yang hanya bisa digunakan dengan username dan password 

tertentu. Kita juga dapat melakukan manajemen terhadap user-user tersebut. 

Misalnya, mengatur durasi total penggunaan hotspot per user, membatasi berapa besar 

data yang dapat di download tiap user, mengatur konten apa saja yang boleh diakses 

user, dll. Langkah-langkah dalam konfigurasi Hostpot Tersebut : 

 

1. Login mikrotik dengan Winbox 

2. Buka menu IP>Hotspot>Hotspot Setup. 

3. Lalu tekan tombol Hotspot Setup, tampila Wizard Hotspot akan mucul 

dan menuntun kita untuk melakukan konfigurasi . 

 

 
Gambar 3.39 Tampilan menu hostpot 
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4. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan interface mana Hotspot akan 

diaktifkan.Pada kali ini, Hotspot diaktifkan pada AP dimana AP sudah 

di konfigurasi sebagai Access Point, selanjutnya klik Next. 

 

 
Gambar 3.40 Tampilan pemilihan interface hotspot 

 

5. Karena interface AP sudah terdapat IP, maka pada langkah 

kedua ini, secara otomatis terisi IP Address yang ada di AP. Tetapi 

jika belum terpasang IP, maka kita bisa menentukan IP nya di langkah 

ini. Kemudian Klik Next. Dan Jika di interface AP sudah terdapat IP, 

maka pada langkah kedua ini, secara otomatis terisi IP Address yang ada 

di AP. Tetapi jika belum terpasang IP, maka kita bisa menentukan IP nya 

di langkah ini. Kemudian Klik Next. 

 

 
Gambar 3.41 Tampilan memasukan IP untuk interface AP 

 

6. Lalu kita tentukan range IP Address yang akan diberikan ke user (DHCP 

Server). Secara default, router otomatis memberikan range IP sesuai 

dengan prefix/subnet IP yang ada di interface. Tetapi kita bisa 

merubahnya jika dibutuhkan. Lalu klik Next. 

 

 
Gambar 3.42 Tampilan memasukan range IP untuk user Hotspot 
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7. Langkah selanjutnya, menentukan SSL Certificate jika kita akan 

menggunakan HTTPS untuk halaman loginnya. Tetapi jika kita tidak 

memiliki sertifikat SSL, kita pilih none, kemudian klik Next 

 

 
Gambar 3.43 Tampilan memasukan SSL certicate 

 

8. Dan Jika diperlukan SMTP Server khusus untuk server hotspot bisa 

ditentukan, sehingga setiap request SMTP client diredirect ke SMTP 

yang kita tentukan. Karena tidak disediakan smtp server, IP 0.0.0.0 saya 

biarkan default saja. Kemudian klik Next. 

 

 
Gambar 3.44 Tampilan memasukan IP Address SMTP Server 

 

9. Di langkah ini, kita meentukan alamat DNS Server. kita bisa isi dengan 

DNS yang diberikan oleh ISP atau dengan open DNS. Sebagai contoh, 

kita menggunakan DNS Cloudflare. Lalu klik Next 

 

 
Gambar 3.45 Tampilan memasukan Alamat DNS Server 
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10. Selanjutnya kita diminta memasukkan nama DNS untuk local hotspot 

server. Jika diisikan, nantinya setiap user yang belum melakukan login 

dan akan akses ke internet, maka browser akan dibelokkan ke halaman 

login ini. Disini DNS name sebaiknya menggunakan format FQDN yang 

benar. Jika tidak diisikan maka di halaman login akan menggunakan url 

IP address dari interface AP default nya. Pada kasus ini, nama DNS-nya 

diisi "tanpapaswword.co.id". Lalu kita klik Next. 

 

 
Gambar 3.46 Memasukan nama DNS untuk local hotspot server 

 

11. Selanjunya jika keluar notifikasi setup has completed successfully, 

berarti konfigurasi hostpot sudah selesai 

 

 
Gambar 3.47 Tampilan konfigurasi hotspot sudah selesai 

 

12. Jika sudah selesai konfigurasi hotspot selanjutnya adalah membuah akun 

client yang digunakan untuk login hotspot. Pada jendela Hotspot tab 

Users klik tanda plus (+). Jendela new hotspot user akan muncul. 

 

 
Gambar 3.48 Tampilan jendela new hotspot user 
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13. Pada jendela new hotspot user pada kolom Name isi dengan username 

yang akan kitak buat, berikan sebuah password agar akun user 

aman,kemudia klik Ok, jika sudah benar maka akun user akan tampil 

pada tab Users. 

 

 
Gambar 3.49 Tampilan jendela tab user 

 

14. Jika ingin memberi sebuah trial atau percobaan menikmati internet 

dengan batas waktu yang ditentukan bisa dengan mengaktifkan fitur 

Trial pada hotspot mikrotik. Dengan cara masuk ke tab Server Profiles 

lalu klik dua kali nama dari hotspot profil kita, maka akan muncul jendela 

Hotspot Server Profile pada tab Login centang Trial untuk 

mengaktifkan fitur trial. Pada kolom Trial Uptime Limit isi dengan 

durasi berapa lama user dapat menggunakan fitur trial 

 

 
Gambar 3.50 Tampilan Server Profile tab Login 

 

15.  Selanjutnya kita kita akan mencoba mengkoneksikan laptop atau 

smartphone  ke wifi hotspot yang sudah kita buat. Pilih SSID sesuai nama 

hotspot lalu pilih connect.  
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Gambar 3.51 Tampilan nama SSID hotspot 

 

16. User akan langsung di arahkan ke halaman login hotspot. 

 

 
Gambar 3.52 Direct link ke halaman login hotspot  

 

17. Jika user tidak langsung diarahkan ke halaman login, bisa dilakukan 

dengan cara manual dengan cara membuka browser pada kolom URL 

(Uniform Resource Locator) isi dengan alamat DNS lokal mikrotik maka 

bisa membuka halaman login hotspot. 

 

 
Gambar 3.53 tampilan login dengan membuka URL 
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18. Masukkan username dan password yang sudah dibuat,lalu klik connect jika 

username dan password benar maka akan bisa menikmati internet 

19. Jika ingin mencoba trial, pada halaman login. Terdapat teks “Please log in 

to use the internet hotspot service Free trial available,clik here” klik pada 

teks clik here maka user sudah dapat menikmati koneksi internet dengan 

batas waktu yang ditentukan.  

 

3.5. Memasukan API Token Bot Telegram Pada Mikrotik 

Untuk dapat memanfaatkan API Token yang sudah dibuat dari bot 

Telegram admin perlu memasukan sebuah script pada Mikrotik. Script ini 

berfungsi untuk memproses command yang dikirimkan dari bot Telegram 

melalui chat Telegram dan mengirimkan kembali ke bot Telegram. Langkah – 

langkah memasukan sebuah script pada Mikrotik adalah sebagi berikut : 

1. Buka menu Mikrotik dengan login via Winbox. 

2. Pilih System->Scripts->tanda tambah (+) untuk membuat script 

baru. 

3. Kasih nama script tersebut dengan tg_config, lalu masuka script dengan 

API Token, chat ID dan Trusted ID->Klik ok.  

 

 
Gambar 3.54 Tampilan memasukkan API pada script 
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3.6. Menambah Bot Telegram Yang Telah Di buat 

Untuk dapat mengirimkan pesan melalu bot, admin harus menambahkan 

terlebih dahulu bot yang telah di buat dengan langkah cara berikut ini : 

1. Memasukan username bot pada pencarian aplikasi Telegran, maka 

akun bot yang memiliki username tersebut akan muncul. 

 

 
Gambar 3.55 Pencarian username bot Telegram 

 

2. Jika akun bot tidak ditemukan dengan langkah no 1, bisa dengan cara 

dengan membuka link http://t.me/<username_bot> maka bot akan 

langsung bisa ditambahkan ke Telegram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://t.me/%3cusername_bot
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