
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada era modern ini perkembangan teknologi pada dunia ini sudah sangat 

maju dan berkembang salah satunya dalam teknologi internet, tentunya pada era 

yang sudah modern ini sudah banyak user yang ingin mengakses internet dengan 

lebih mudah maupun praktis. Maka dari itu dibutuhkan suatu jaringan wireless 

yang akan dikonfigurasi menggunakan Virtual Local Area Network (VLAN) 

menjadi multi Service Set Identifier (SSID).  

Jika pada suatu access point hanya terdapat 1 Service Set Identifier (SSID) 

dan penggunanya sangat banyak maka jaringan pada akses point itu akan overload 

sehingga akan membuat jaringan tersebut menjadi lambat dan tidak stabil 

(Syaelendra Bindu Pasai, 2018). Metode yang digunakan ini masih sangat manual 

sehingga membuat penggelola perangkat menjadi kesulitan karena harus 

mengkonfigurasi perangkat access point menjadi satu per satu hal ini terjadi 

karena tidak ada manajemen access point yang terpusat. 

Terkait masalah pada access point yang hanya memilki 1 SSID muncullah 

sebuah fitur yang dinamakan multi SSID, multi SSID merupakan fitur yang 

memanajemen sebuah jaringan wireless sehingga penggunaan pada jaringan lebih 

praktis dan efisien. Dengan menggunakan fitur ini maka admin dapat mengatur 

/mengkontrol access point dan dapat memancarkan SSID lebih dari satu dengan 

bandwidth yang sama. 

 VLAN merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengsegmentasikan 

jaringan kedalam peralatan switch (Sutanto, Yulianton, & Razaq, 2011) 

sedangkan Virtual access point merupakan metode pemanfaatan suatu 

sumberdaya pada hardware yang digunakan untuk menjadi sinyal secara virtual 

dan dapat dibedakan menjadi beberapa segmen dari beberapa sinyal wifi (Hidayat, 

2015). Keutungan dari dirancangnya VLAN pada virtual access point adalah agar 

dapat menambah jumlah dari sebuah broadcast domain akan tetapi akan 

mengurangi ukuran pada masing-masing broadcast, yang secara otomatis juga 

akan menurunkan traffic pada jaringan dan juga memperkuat security. 
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Keuntungan yang lain adalah dapat mengurangi kebutuhan pada hardware dan 

juga menambah kendali terhadap berbagai traffic. 

Mikrotik adalah sebuah software dan hardware yang menyediakan suatu 

fasilitas untuk membuat sebuah router. Salah satu contohnya adalah Mikrotik 

router OS yang merupakan sebuah OS yang khususnya dipakai untuk merancang  

sebuah router caranya dengan menginstall ke komputer (Feby Puspitasari, 2007). 

Pada mikrotik terdapat fitur CAPsMAN yang dimana fungsinya sebagai 

controller pada access point mikrotik secara terpusat yang dapat memberi solusi 

pada pengelolaan access point yang masih dilakukan secara pasif/manual, cara 

kerja CAPsMAN ini yaitu mengkontrol seluruh access point secara terpusat yang 

telah di konfigurasi. 

Berdasarkan masalah yang diatas, maka penulis akan melakukan “Analisis 

dan Perancangan Virtual Local Area Network (VLAN) pada Virtual Access 

Point CAPsMAN menggunakan Mikrotik” yang berfungsi untuk mengkontrol 

banyaknya Service Set identifier (SSID) pada 1 perangkat saja. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis buat sebelumnya, maka 

terdapat rumusan masalah yang akan dibahas yang berhubungan dengan analisi 

yang penulis lakukan antara lain, bagaimana cara mengkonfigurasi multi SSID 

atau access point pada mikrotik CAPsMAN  agar SSID dan access pointnya dapat 

dikontrol secara terpusat sehingga kinerja pengelola lebih efektif dan efisien. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis akan membatasi masalah-

masalah yang akan diangkat penulis yaitu cara mengkontrol multi SSID yang 

terpusat pada fitur Mikrotik CAPsMAN. 

  

1.4. Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan dari analisis dan penulisan karya ilmiah ini akan diuraikan 

sebagai berikut: 
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1. Mengkonfigurasi VLAN pada virtual access point CAPsMAN di 

mikrotik 

2. Memudahkan pengelola dalam mengkontrol access point dan multi 

SSID  

3. Untuk mengetahui cara kerja yang ada difitur CAPsMAN. 

 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah: 

1. Dengan adanya multi SSID maka jaringan yang digunakan akan lebih 

cepat,efisien dan praktis. 

2. Semua access point dan multi SSID dapat dikontrol dalam 1 

perangkat (CAPsMAN). 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Pada Sub bab ini penulis akan menjelaskan mengenai susunan penulisan 

dalam laporan karya ilmiah ini. Penulis akan membagi ke beberapa bagian yang 

penting dan akan menjelaskan apa saja yang terdapat didalam tiap-tiap bagian, 

antara lain: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada Pendahuluan akan dijelaskan mengenai tentang hal-hal yang 

melatarbelakangi penulis dalam melakukan analisa, rumusan 

masalah, batasan masalah,, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian yang akan dicapai untuk penulisan laporan karya ilmiah 

ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada tinjaun pustaka akan dijelaskan mengenai teori-teori yang 

akan mendukung penulis dalam membuat karya ilmiah ini dan juga 

sebagai referensi untuk peneliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
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Pada metodologi penelitian akan dijelaskan mengenai metode-

metode yang akan penulis pakai dalam merancang suatu projek dan 

juga bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat projek 

tersebut. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada analisa dan pembahasan akan menjelaskan tentang langkah-

langkah penulis dalam merancang projek dan juga analisa 

mengenai projek yang telah dibuat 

 

BAB V PENUTUP 

Di penutup akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam 

penelitian karya ilmiah ini.  
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