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Pengertian dan Penjelasan Mikrotik 
 

Mikrotik dibuat oleh MikroTikls sebuah 
perusahaan di kota Riga, Latvia. Bagi 
yang belum tau, Latvia adalah sebuah 
negara yang merupakan “pecahan” dari 
negara Uni Soviet dulunya atau Rusia 
sekarang ini. 
mungkin teman teman bertanya apa sich 
mikrotik itu dan apa sich fungsinya berikut 
penjelasan nya 

 
MikroTik adalah sistem operasi dan 
perangkat lunak yang dapat digunakan 
untuk menjadikan komputer menjadi 
router network yang handal, mencakup 
berbagai fitur yang dibuat untuk IP 
network dan jaringan wireless, cocok 
digunakan oleh ISP, provider hotspot, & 
warnet.. 

 
Mikrotik mulai didirikan tahun 1995 yang pada awalnya ditujuka untuk perusahaan jasa 
layanan Internet (PJI) atau Internet Service Provider (ISP) yang melayani pelanggannya 
menggunakan teknologi nirkabel atau wireless. Saat ini MikroTikls memberikan layanan kepada 
banyak ISP nirkabel untuk layanan akses Internet dibanyak negara di dunia dan juga sangat 
populer di Indonesia. 

 
 
 
 
 
Pertanyaan Nya Sekarang Kenapa Menggunakan Mikrotik? 

http://3.bp.blogspot.com/-MlXISUTwArg/UHdjk9Y97bI/AAAAAAAAAIs/FFP34hbgQ9U/s1600/setting-mikrotik-sebagai-gateway-1.jpg
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Seperti penjelasan di atas, mikrotik merupakan router yang handal, yang mampu memberikan 
kelebihan pada sistem jaringan kita, karma dengan menggunakan mikrotik maka jaringan kita 
akan lebih stabil. Belakangan ini banyak usaha warnet yang menggunakan mikrotik sebagai 
routernya, dan hasilnya mereka merasa puas dengan apa yang diberikan mikrotik. Terlebih 
kemajuan dunia wireless yang menyajikan berbagai macam pelayanan mulai melirik benda 
yang satu ini 
 
Banyak Fitur yang bisa di dapatklan di mikrotik ini 
 
 Firewall dan NAT 

 Routing – Static routing 

 Data Rate Management 

 Hotspot 

 Point-to-Point tunneling protocols 

 Simple tunnels 

 IPsec 

 Web proxy 

 Caching DNS client 

 DHCP 

 Universal Client 

 VRRP 

 UPnP 

 NTP 

 Monitoring/Accounting 

 SNMP 

 M3P 

 MNDP 

 Tools 

Kemampuan yang di tawarkan oleh mikrotik sebagai router yang handal hampir tidak bisa di 
percaya, dari mulai management bandwidth, data user, bahkan mikrotik mampu 
menggabungkan 2 line Speedy atau lebih kedalam satu router (load balance) yang pastinya 
akan mempercepat koneksi Internet kita, dan halaman web login yang mengagumkan. 
 

FUNGSI 

Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data 

dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router berbeda dengan switch Switchmerupakan 

penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu Local Area Network (LAN). Sebagai 

ilustrasi perbedaan fungsi dari router dan switch merupakan suatu jalanan, 

dan router merupakan penghubung antar jalan. Masing-masing rumah berada pada jalan yang 

memiliki alamat dalam suatu urutan tertentu. Dengan cara yang sama, switch menghubungkan 

berbagai macam alat, dimana masing-masing alat memiliki alamat IP sendiri pada sebuah LAN. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah


 

 

Komunitas eLearning IlmuKomputer.Com 
Copyright © 2003-2007 IlmuKomputer.Com  

 

Router sangat banyak digunakan dalam jaringan berbasis teknologi protokol TCP/IP, dan router 

jenis itu disebut juga dengan IP Router. Selain IP Router, ada lagiAppleTalk Router, dan masih 

ada beberapa jenis router lainnya. Internet merupakan contoh utama dari sebuah jaringan yang 

memiliki banyak router IP. Router dapat digunakan untuk menghubungkan banyak jaringan kecil 

ke sebuah jaringan yang lebih besar, yang disebut denganinternetwork atau untuk membagi 

sebuah jaringan besar ke dalam beberapa ubnetwork untuk meningkatkan kinerja dan juga 

mempermudah manajemennya. Router juga kadang digunakan untuk mengoneksikan dua buah 

jaringan yang menggunakan media yang berbeda (seperti halnya router wireless yang pada 

umumnya selain ia dapat menghubungkan komputer dengan menggunakan radio, ia juga 

mendukung penghubungan komputer dengan kabel UTP), atau berbeda arsistektur jaringan, 

seperti halnya dari Ethernet ke token ring. 

Router juga dapat digunakan untuk menghubungkan LAN ke sebuah 

layanan telekomunikasi seperti halnya telekomunikasi leased line atau Digital Subsciber 

Line (DSL). Router yang digunakan untuk menghubungkan LAN ke sebuah koneksi leased 

line seperti T1, atau T3, sering disebut sebagai access server. Sementara itu, router yang 

digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke sebuah koneksi DSL disebut juga 

dengan DSL router. Router-routerjenis tersebut umumnya memiliki fungsi firewall untuk 

melakukan penapisan paket berdasarkan alamat sumber dan alamat tujuan paket tersebut, 

meski beberapa router tidak memilikinya. Router yang memiliki fitur penapisan paket disebut 

juga dengan packet-filtering raouter. Router umumnya memblokir lalu lintas data yang 

dipancarkan secara broadcast sehingga dapat mencegah adanya broadcast storm yang mampu 

memperlambat kinerja jaringan. 

 

Semoga Bermanfaat...!!!!!! 

Sumber : http://irawhan.blogspot.com/2012/10/pengertian-dan-penjelasan-mikrotik.html 

http://id.wikipedia.org/wiki/WiFi
http://id.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasi

