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Topologi 

 
 
 
Langkah-langkah Konfigurasi: 

1. Siapkan router mikrotikboard 
2. Hubungkan PC ke router mikrotikboard menggunakan kabel straight 
3. Lakukan setting menggunakan winbox. Maka akan muncul tampilan awal winbox. Klik 

tombol yang memiliki tiga titik [...] di samping tombol [connect]. Jika router sudah 
terkoneksi dengan baik pada LAN, maka akan muncul sebuah list Mac Address dan IP 
Address. 

4. Apabila PC yang terhubung router mikrotikboard sudah pernah di setting lakukan reset 
dengan cara seperti berikut : Masuk winbox > Klik tombol [new terminal] > ketikan 
system reset > yes. Setelah di reset biasanya router akan disconnect secara manual. 

 

5. Setelah itu, masuk kembali ke winbox - klik tombol yang memiliki tiga titik [...] lalu pilih 
Mac Address yang tersedia dan klik “Connect”. Beri IP yang telah di tentukan dengan 
cara seperti berikut : 

 
Router R4 
[admin@MikroTik] > ip address add 10.1.4.2/24 interface=ether1 
[admin@MikroTik] > ip address add 192.168.4.1/24 interface=ether2 
[admin@MikroTik] > ip address add 192.168.4.3/24 interface=ether13 
 

 



 
 
 

6. Lakukan routing RIP dengan perintah sebagai berikut : 
Router R4 
[admin@MikroTik] > routing rip interface add interface=ether4 send=v1 receive=v1 
[admin@MikroTik] > routing network add network=10.1.4.0/24 
[admin@MikroTik] > routing network add network=192.168.4.0/24 
 

 
 

7. Setelah konfigurasi diatas, atur IP Address client seperti yang sudah di tentukan 
Client 1 : IP Address : 192.168.4.2 

               Subnetmask : 255.255.255.0 
               Gateway : 192.168.4.1 

8. Mengecek hasil routing RIP : 
Dilakukan pada terminal dengan mengetikkan: 
[admin@MikroTik] > /ip route print 

 
 
Ulangi lagi langkah sebelumnya jika routing belum mencapai convergen time seperti gambar 
diatas. 
 



 
 
 
Atau dengan klik menu [IP] > pilih dan klik sub menu [Route]. 
 

 
 
 

9. Dan lakukan ping di client untuk menguji koneksi dari client. 
 

Ke kelompok 1 

 
 



Ke kelompok 2 

 
 
Ke kelompok 3 

 
 
Ke kelompok 4 (Ke jaringan yan terhubung pada komputer client) 

 
 
Ke kelompok 6 

 
 
Ke kelompok 7 

 
 
Ke kelompok 8 

 
 
Ke kelompok 9 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ke kelompok 10 

 
 
Setelah itu, bukalah aplikasi wireshark untuk mengecek pertukaran data yang terjadi pada 
protokol RIP. 
 

 
 

 
 

Jika diperhatikan pada hasil capture pada record wireshark, setiap kurang lebih 30 detik 
interface 13 (192.168.4.3) router R4 mengirim data ke IP broadcast (192.168.4.255) melalui 
protokol RIP. Data yang dibroadcast adalah data routing dari router R4.  
 
Kesimpulan : 
        

Router dinamis adalah router yang merutekan jalur yang dibentuk secara 
otomatis oleh router itu sendiri sesuai dengan konfigurasi yang dibuat. Jika ada 
perubahan topologi antar jaringan, router secara otomatis akan membuat routing table 
yang baru. Routing dinamis ini lebih mudah dari pada menggunakan routing statis dan 



default, akan tetapi ada perbedaan dalam proses-proses di CPU router dan juga 
memiliki kekurangan tersendiri. 

 
Dynamic routing besifat dinamik dan mampu melakukan update route dengan 

cara medistribusikan informasi mengenai jalur terbaik ke router lain. Kemampuan inilah 
yang membuat routing dinamik mampu beradaptasi terhadap perubahan topologi 
jaringan secara logical. Beberapa contoh routing dynamic yang bisa digunakan dalam 
jaringan internal suatu perusahaan seperti RIP. Masing-masing routing tersebut 
memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga perlu banyak pertimbangan yang baru 
dipikirkan agar bisa sesuai dengan kebutuhan. 
 
Kelebihan : 

- Cocok untuk area besar/luas dan membutuhkan router banyak 
- Hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan router. Bila terjadi 

penambahan suatu network baru tidak perlu semua router dikonfigurasi, hanya 
router yang berkaitan saja 

- Router secara otomatis berbagi informasi 
- Administrator tidak bekerja terlalu banyak 

 
Kekurangan : 

- Beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP Table pada setiap 
waktu tertentu 

- Kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP Table terbilang lama karena router 
membroadcast ke semua router lainnya sampai ada yang cocok sehingga 
setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat 
semua alamat IP yang ada. Pada percobaan yang dilakukan menggunakan 
topologi diatas, semua router mikrotik rata-rata membutuhkan waktu selama 60 
detik untuk konfigurasi. 

 


