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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Internet sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi 

manusia. Tetapi kemudahan akses internet itu tidak di iringi dengan meningkatnya 

jumlah bandwidth yang disediakan oleh operator. Mahalnya harga bandwidth 

menyebabkan pembatasan jumlah bandwidth yang diberikan oleh operator. Tanpa 

adanya manajemen bandwidth, banyak komputer yang dapat menggunakan 

internet secara tidak beraturan sehingga menyebabkan komputer yang lain tidak 

mendapat jatah bandwidth yang adil. 

 Sistem manajemen bandwidth merupakan proses pengaturan bandwidth 

yang tepat untuk masing-masing client pada sistem jaringan internet yang 

mendukung kebutuhan aplikasi layanan internet. Manajemen bandwidth  

digunakan karena orang-orang pada saat ini tergantung pada internet. Tetapi 

karena keterbatasan bandwidth yang ada, maka diperlukan manajemen bandwidth 

agar bandwidth terdistribusi secara merata kepada seluruh pengguna.

 Penggunaan internet bersama pastinya mempengaruhi bandwidth dan 

kecepatan transfer data antar komputer, oleh karena itu dibutuhkan suatu 

manajemen agar bandwidth dapat teralokasikan  secara merata kepada client dan 

tidak terjadi penguasaan bandwidth. Setiap orang memiliki keperluan masing-

masing. Ada yang menghabiskan bandwidth seperti men-download MP3, video 

atau streaming, ada yang sekedar cek e-mail, dan ada pula yang sekedar chatting. 

Oleh karena itulah diperlukan adanya manajemen bandwidth. 

 Dapat dibayangkan bagaimana jika terjadi penguasaan bandwidth, hal ini 

akan mempengaruhi koneksi pengguna lain. Tanpa manajemen bandwidth, setiap 

komputer akan secara otomatis memperluas bandwidth -nya tergantung kebutuhan 

yang terbesar. Sehingga, apabila ada yang men-download video maupun 

streaming, akan memperlambat koneksi komputer lainnya. Hal ini disebut dengan 

fair usage atau penggunaan adil. Setiap ISP (Internet Service Provider) telah 
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memberikan peraturan tersebut kepada pelanggannya sehingga tidak terjadi 

pencurian bandwidth atau penggunaan bandwidth yang tidak semestinya, 

sehingga dapat merugikan orang lain dan juga ISP tersebut. Pembatasan tidak 

hanya di kecepatan, tetapi juga diberikan dalam penggunaan data setiap hari atau 

bulan. Semakin banyak pengguna dan pengakses komunikasi data, maka akan 

semakin rumit dan kompleks pula jalur komunikasi tersebut.  

 Penelitian sejenis yang dilakukan sebelumnya lebih mengarah kepada 

penerapan metode HTB (Hierarchical Tocken Bucket) dalam memberikan jaminan 

pemakaian bandwidth untuk mencapai Quality of Service (QoS) dalam sebuah 

jaringan internet (Yunus Arifin, 2012) dan sistem manajamen bandwidth dengan 

prioritas alamat IP client (Yoga Saniya, 2013). Merujuk kepada penelitian yang 

sudah di lakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini tidak saja memperlihatkan 

cara dalam merancang topologi jaringan, konfigurasi MikroTik router board, dan 

menerapkan metode HTB dengan teknik antrian queue tree, tetapi juga untuk 

meperlihatkan hasil maksimal dari kondisi yang sudah pernah dilakukan 

sebelumnya agar dapat di aplikasikan dalam sistem jaringan. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang topologi jaringan dan melakukan konfigurasi pada 

MikroTik router board?  

2.  Bagaimana mengatur prioritas paket berdasarkan tujuan port dan file extensi 

tertentu? 

3. Bagaimana mengatur alokasi bandwidth dari trafik yang akan di kirimkan dari 

router MikroTik menuju PC (Personal Computer) client menggunakan 

metode HTB (Hierarchical Tocken Bucket) dengan teknik antrian queue tree? 

4. Bagimana mencari parameter packet loss, delay dan throughput? 

1.3 Tujuan 

1. Merancang topologi jaringan dan melakukan konfigurasi metode HTB dengan 

teknik antrian queue tree pada MikroTik. 

2. Menguji koneksi jaringan dan menganalisa koneksi perangkat jaringan. 
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3. Untuk mencari banyaknya jumlah paket yang hilang ketika melakukan 

pengiriman data. 

4. Untuk mencari waktu yang di butuhkan untuk mengirimkan data dari sumber  

ke tujuan. 

5. Untuk mencari parameter yang digunakan untuk mengetahui bandwidth yang 

benar-benar diterima oleh client. 

6. Untuk menerapkan kontrol penggunaan internet, menerapkan manajemen 

bandwidth dan menstabilkan koneksi internet. 

1.4 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini hanya membahas bagaimana merancang kabel tipe straight, 

membuat topologi jaringan star yang digunakan pada sistem, konfigurasi 

router MikroTik, dan mengatur alokasi bandwidth dari trafik yang akan 

dikirimkan dari MikroTik router board menuju PC client. 

2. Mencari packet lost, troughput, dan delay menggunakan software analyzer 

wireshark. 

3. Perancangan pada penelitian menggunakan 3 PC sebagai client, satu buah 

router MikroTik RB750 dan satu buah switch TP-Link SG1008D. 

1.5 Metodologi 

Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini sebagai berikut : 

1) Studi literatur, untuk mendapatkan materi pembahasan pada tugas akhir ini 

yang menyangkut prinsip kerja dan landasan teoritis, dimana materi-materi 

tersebut diperoleh dari buku-buku referensi yang bersangkutan. 

2) Perancangan dan konfigurasi sistem, melakukan perancangan topologi star 

dan konfigurasi router MikroTik untuk sistem manajemen bandwidth agar 

komputer-komputer client dapat terkoneksi dengan baik.   

3) Pengujian sistem, memperoleh data pengukuran langsung (primer) di 

Laboratorium Komputer dan Jaringan Teknik Elektro Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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4) Penyusunan skripsi, dari hasil perancangan, konfigurasi dan pengujian sistem 

tersebut kemudian dianalisa dan diambil suatu kesimpulan yang akhirnya 

disusunlah buku ini mencakup semua langkah dalam perencanaan. 

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, metode penelitian dan sistematika 

penulisan tugas akhir. 

BAB II DASAR TEORI 

Berisi uraian mengenai konsep dasar tentang jaringan komputer serta 

peralatan yang digunakan pada jaringan, sistem manajemen bandwidth 

dengan metode HTB, teknik antrian queue tree, dan dasar teori router 

MikroTik. 

BAB III METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang pemaparan spesifikasi komputer client, perancangan kabel 

dan topologi jaringan yang digunakan, konfigurasi pada MikroTik routrer 

board, serta metode dan teknik yang digunakan dalam sistem. 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA 

Berisi tentang pengujian topologi jaringan yang sudah dirancang serta 

melakukan analisa hasil simulasi dari sistem manajemen bandwidth 

dengan prioritas port menggunakan metode HTB dengan teknik antrian 

queue tree. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari penulis. 


