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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam perkembangannya, perusahaan penyedia layanan internet dewasa 

ini semakin maju dan meningkat pesat, hal ini mengingat kebutuhan masyarakat 

akan data internet begitu tinggi. Dengan ini pengguna internet diberbagai 

kalangan masyarakat khususnya perusahaan, memerlukan sebuah pengaturan 

paket data internetnya, agar tidak boros pengguanaan data. Penggunaan data yang 

boros tentunya akan merugikan konsumen itu sendiri, karena data terbuang 

percuma untuk hal-hal yang tidak berpengaruh penting pada perusahaan, maka 

pengaturan paket data internet sangat diperlukan mengingat kebutuhan untuk 

masing-masing karyawan dalam perusahaan memiliki kebutuhan dan fungsi kerja 

yang berbeda
[1]

.  

Pada perencanaan ini direncanakan sebuah sistem untuk mengatasi boros 

data internet pada konsumen yang berbentuk badan usaha tentunya sangat 

diperlukan, dengan memperhatikan kebutuhan aliran paket data pada masing-

masing karyawan pengguna internet. Pengaturan yang umum disebut manajement 

bandwidth, yaitu mengatur besar data internet yang diperlukan client (karyawan), 

tentunya tetap memperhatikan kualitas layanan datanya
[2]

. Quality of Service 

(QoS) digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas koneksi jaringan internet atau 

intranet. Untuk mengatur paket data tersebut diperlukan sebuah perangkat, yaitu 

server dan router.  

Ada banyak metode yang digunakan untuk mengatur atau memanajemen 

aliran data internet diantaranya adalah metode HTB (Hierarchy Token Bucket) 

dan CBQ (Class Based Queue). Pada perencanaan ini menggunakan metode CBQ, 

hal ini sangat memungkinkan untuk dijalankan pada jaringan internet perkantoran, 

karena limit bandwidth pada masing-masing client ditetapkan sesuai dengan 

kebutuhan client (karyawan). Hal yang lain adalah tidak adanya pelimpahan 

bandwidth pada client lainnya, sehingga lebih menghemat bandwidth dan menjaga 

client tetap pada limit yang telah ditetapkan sebelumnya walaupun bandwidth 
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yang tersisa pada server terbaca lebih besar. Dua metode HTB dan CBQ ini 

merupakan implementator manajemen bandwidth classful. Berdasarkan 

permasalahan di atas akan disusun sebuah karya ilmiah (skripsi) sebagai syarat 

tugas akhir dengan judul: “Perencanaan dan Pembuatan Aplikasi Management 

Bandwidth Berbasis Java Dengan Menggunakan Metode Class Based Queue 

(CBQ)”.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan utama yang muncul dalam penyusunan tugas akhir ini 

adalah: 

1. Bagaimana mengkofigurasikan manajemen bandwitdh guna mendapatkan 

pembagian jatah data yang proporsional. 

2. Bagaimana mengaplikasikan management bandwidth dengan metode CBQ 

pada OS Windows-7.  

 

1.3. Tujuan 

Penyususnan tugas akhir ini memiliki tujuan merencanakan pembuatan 

pengaturan pembagi data internet dengan teknik management bandwidth, 

sehingga masing-masing clien mendapat jatah yang proporsional dan tidak boros 

bandwidth  yang dioperasikan pada OS Windows-7. 

 

1.4. Pembatasan Masalah 

Pembatasan permasalahan dalam penyusunan tugas kahir ini diperlukan 

agar tidak jauh menyimpang dari pokok permasalahan yang sebenarnya. 

1. Pada pengujian menggunakan internet pada jaringan LAN. 

2. PC/Notebook yang digunakan adalah sebanyak 1 PC sebagai server dan 3 

notebook sebagai client. 

3. Tidak membahas tentang keamanan jaringan. 

4. Koneksi URL yang di pakai HTTP. 

5. Teknik pengatur bandwidth dengan metode CBQ. 
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1.5. Metodologi 

 Dalam penyusunan tugas akhir ini menggunakan beberapa metodologi 

sebagai berikut: 

1. Studi literatur: mengawali penyusunan tugas akhir dengan pengupulan data-

data dari buku-buku penunjang, browsing internet  maupun pengambilan data-

data dari literatur yang sesuai dengan pokok pembahasan. 

2. Perencanaan : merencanakan dan membuat sebuah perangkat lunak berbasis 

java dengan platform OS Windows-7 untuk melakukan manajemen 

bandwaidth.  

3. Pengujian dan analisa : yakni melakukan beberapa pengujian terhadap kinerja 

perangkat lunak secara nyata, kemudian dilakukan analisa untuk menghasilkan 

data-data sebagai bahan evaluasi.  

4. Pengambilan kesimpulan dan saran : merupakan sebuah keputusan akhir dari 

beberapa pengujian keseluruhan terhadap sistem software. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam penyusunan tugas akhir dengan urutan 

sebagai berikut: 

BAB  I PENDAHULUAN 

Membahas  mengenahi latar belakang, rumusan masalah, tujuan  , 

batasan masalah, metodologi dan sistematika penulisan. 

BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 

Menjelaskan mengenahi dasar-dasar teori yang berhubungan dengan 

pemrograman manajemen bandwidth dan java serta beberapa teori 

pendukung. 

BAB  III PERENCANAAN DAN PEMBUATAN SISTEM 

Merencanakan mengenai perancangan perangkat lunak, yang meliputi 

pembuatan diagram alir serta perencanaan aplikasinya. 

 



4 
 

 

BAB  IV PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Melakukan beberapa pengujian perangkat lunak dengan perangkat 

kerasnya, serta melakukan analisisa data hasil pengujian untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan perangkat lunak dalam aplikasinya. 

BAB  V PENUTUP 

Beberapa kesimpulan akan dibahas dalam bab ini untuk menyimpulkan 

beberapa kesimpulan akhir mengenahi hasil unjuk kerja sistem 

manajeman bandwidth serta memberikan beberapa saran yang 

memungkinkan untuk pengembangan perangkat lebih lanjut. 

 


