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Wireless  Access Point

 Access Point adalah sebuah node yang telah
dikonfigurasi secara khusus pada sebuah WLAN
(Wireless Local Area Network).

 Access Point bertindak sebagai pusat pemancar dan
penerima untuk sinyal-sinyal radio WLAN.penerima untuk sinyal-sinyal radio WLAN.

 Access Point sering disebut juga base station.

 Sehingga client yang terhubung dengan perangkat
tersebut bisa berkomunikasi satu sama lainnya dengan
subnet mask yang sama.



Wireless Router

 Router adalah sebuah device yang berfungsi untuk
meneruskan paket-paket dari sebuah network ke
network yang lainnya (baik LAN ke LAN atau LAN ke
WAN )

 Sehingga host-host yang ada pada sebuah network bisa Sehingga host-host yang ada pada sebuah network bisa
berkomunikasi dengan host host yang ada pada network
yang lain.



Fungsi Wireless Router

Fungsinya relatif sama, karena mode wireless
router juga dapat diatur sebagai access point.

Router juga memiliki fungsi sebagai gatewayRouter juga memiliki fungsi sebagai gateway
(gerbang) penghubung dari satu jaringan ke
jaringan lainnya



AP TP Link TL WR543G 
Routerboard 750

• Langkah kerja :

1. Terlebih dahulu konfigurasi Access Point (AP) TP-Link TL WR543G dengan keadaan defaultnya, 
dengan cara menekan tombol reset beberapa detik. Dengan demikian, maka konfigurasi AP akan 
menjadi default. Dalam keadaan default, AP memiliki settings : IP Lan = 192.168.1.1, DHCP 
setting = disable.

2. Hubungkan laptop ke Routerboard (RB) dengan menggunakan kabel straight. Atur IP lancard 
laptop dengan konfigurasi IP: 192.168.88.4, subnetmask : 255.255.255.0, default gateway : 
192.168.88.1192.168.88.1

3. Kemudian reset RB, dengan menekan tombol reset RB beberapa saat sehingga konfigurasi RB
menjadi default, dimana setttingan IP ether2 = 192.168.88.1.

4. Lakukan  “ping 192.168.88.1 –t” (tanpa tanda petik) dari command prompt Jika hasilnya “Reply
from dari alamat ip: byte: time:ttl, maka menandakan telah terkoneksi dengan RB.

5. Ketikkan pada url browser “192.168.88.1”  untuk akses ke RB atau melakukan akses melalui 
winbox,pilih connect untuk menampilkan jendela mikrotik

6. Lihat tampilan ethernet pd RB dengan perintah
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7. Rename/mengganti nama interface ether1 dan ether2 

8. Tentukan alamat IP masing-masing ethernet yang dirubah

10. Konfigurasi DNS1 dan DNS2

11. Konfigurasi NAT berfungsi untuk meneruskan 
paket IP asal dan atau ke IP tujuan,sehingga 

9. Konfigurasi internet/ether1 sebagai gateway publik

paket IP asal dan atau ke IP tujuan,sehingga 
komputer host dapat berkomunikasi dengan 
jaringan luar

12.Finish for first configuration. Selanjutnya 
melakukan konfigurasi hotspot. ke terminal, 
kemudian ketik seperti berikut
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13. Lepaskan konektor RJ-45 kabel UTP yang terpasang pada LAN card PC/Laptop, pindahkan
konektor RJ-45 tersebut ke port LAN yang terdapat pada AP,sehingga RB melalui kabel
UTP terhubung ke AP.

14. Aktifkan interface wireless laptop dan setting IP
address wireless laptop
menjadi DHCP, seperti pada gambar disamping

15. Klik kanan interface wireless, pilih view available
wireless. Dari tampilan Choose a wireless network, klik
tombol connect pada link access point TP-link, seperti
gambar dibawahgambar dibawah

16. PC/Laptop sudah terhubung ke RB melalui AP dengan
mode DHCP.Selanjutnya jalankan Winbox mikrotik
untuk pembuatan user/client hotspot.

17. Buka terminal winbox,buat nama dan password untuk
masing-masing user hostspot. Dalam contoh ini dibuat
dengan nama “saya” dan “kamu”. (untuk selanjutnya
jumlah user/client dan masing-masing passwordnya
dapat ditambah).

18. menambah pengaturan batas pemakaian hotspot,
misalnya user “haris” lama pemakaian 15 menit.

19. Buka browser. Masukkan nama user dan password pada menu login tersebut, sesuai dengan
nama dan password user yang telah dibuat pada perintah terminal mikrotik


