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Mikrotik OS dibuat oleh MikroTikls, sebuah perusahaan di kota Riga,Italia. Mikrotik ini 

dibangun tahun 1995 yang oada awalnya ditujukan ISP (Internet Service Provider) yang 

melayani pelanggannya menggunakan teknologi nirkabel atau wireless. Untuk di Indonesia 

sendiri, penggunaan Mikrotik sudah popular di kalangan para orang di bidang ilmu komputer.  

  

Beberapa Cara untuk Install-nya 
Mikrotik hdapat diinstall di PC dengan menggunakan beberapa cara, yaitu : 

1. ISO Image, menggunakan  Compact Disc (CD) untuk install-nya. 

2. NetInstall, melalui jaringan komputer (LAN) dengan satu disket, atau menggunakan 

Ethernet yang mendukung proses menyalakan komputer (booting) komputer melalui 

Ethernet Card.  

3. Mikrotik Disk Maker, membutuhkan beberapa buah disket 3,5” yang nantinya akan 

disalin pada Hard Disk saat instalasi dilakukan. 

 

Spesifikasi Minimal yang Harus Dimiliki PC 
1. Menggunakan prosesor setidaknya 100 MHz atau lebih seperti Intel Pentium, Cyrix 

6X86, AMD K5 atau prosesor yang lebih baru dari Intel IA-32 (i386). Ingat 

penggunaan lebih dari satu prosesor belum diperbolehkan. 

2. Memori (RAM) minimal 64 Mb dan maksimum 1 Gb. 

3. Media penyimpanan (Hard Drive) menggukana sistem standar Kontroler IDE dan 

ATA. Penggunaan SATA, SCSI dan USB tidak didukung. Pastikan sisa media 

penyimpananmu adalah minimal sebesar 64 Mb. 
Jika  instalasi menggunakan media CD, pastikan standar kontrollernya adalah ATA/ATAPI 

 

Cara Install Mikrotik 
Untuk menginstall-nya, sangat mudah dilakukan. Hanya perlu dilakukan setting agar 

komputer bisa boot dari CDROM. Berikut penjelasannya : 
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1. Masukkan CD yang berisi Mikrotik. Ketika di booting, CD akan mulai bekerja 

booting awal sistem Mikrotik. Berikut hasilnya. 

 
Apabila proses booting awal berjalan dengan baik, kemudian akan ditampilkan 

menu install Mikrotik sebagai berikut : 

a. Pada menu install, ditampilkan servis apa saja yang ingin kita install. Untuk 

lebih mudahnya, kita pilih semua servis yang disediakan dengan menekan 

tombol “a”, maka semua servis akan terpilih. 

 
b. Jika sudah, proses selanjutnya adalah tekan tombol “I” 

 
2. Tunggu sampai proses install selesai. 
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3. Proses install selesai, kemudian tekan Enter untuk me-restart. 

 
4. Mikrotik sudah terinstall, selanjutnya kita login. Untuk username dan password, 

masih default. Jadi ketik saja username dengan admin dan sedangkan untuk 

passwordnya dikosongkan saja. 

 
5. Mikrotik RouterOS siap untuk digunakan. Berikut tampilannya. 
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