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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat seiring 

kebutuhan manusia di zaman modern ini. Salah satu teknologi informasi yaitu 

internet yang sangat berarti pada berbagai aspek untuk kehidupan manusia. 

Didalam penggunaan internet bisa menggunakan dua infrastruktur yaitu dengan 

cara kabel (wired) atau nirkabel (wireless). Untuk penyebaran secara cara kabel 

yaitu menggunakan kabel UTP namun jika menggunakan cara ini wilayah 

cangkupnya terbatas seperti didalam gedung atau rumah sedangkan untuk 

penyebaran secara nirkabel menggunakan wifi [1] 

Penyedia jasa layanan internet di indonesia terus berkembang, contoh 

penyedia jasa internet yang sederhana yaitu menggunakan tethering mobile. Jasa 

yang disediakan bervariasi, mulai dari browsing , men-download dan meng-upload 

data, sampai bermain game. Hal ini dikarenakan terjadi tarik menarik jumlah 

bandwidth yang terbatas dari ISP (Internet Service Provider) [1] 

Router Mikrotik dikenal sebagai router yang irit hardware, memiliki banyak 

fitur, mudah dikonfigurasi (user friendly) dan dapat diinstall pada PC (Personal 

Computer). Router Mikrotik menjadikan router network yang handal yang 

dilengkapi dengan berbagai fitur dan tool, baik untuk jaringan kabel maupun 

wireless. Disamping itu, masih banyak fitur yang bisa dimanfaatkan dari Router 

Mikrotik tersebut. Dari beberapa fitur dari Router Mikrotik yang menarik adalah 

mengoptimalkan Bandwidth Management. Untuk itu kita memerlukan bandwidth 
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manajemen untuk mengatur setiap data yang lewat, sehingga pembagian bandwidth 

menjadi adil, baik dengan menggunakan metode Queue Tree [1] 

Management Bandwidth merupakan implementasi dari proses 

mengantrikan data, sehingga fungsi management bandwidth di Mikrotik disebut 

dengan istilah Queue. Ada dua metode Queue pada mikrotik yaitu Simple 

Queue dan Queue Tree. Kedua metode tersebut memanfaatkan RAM di router 

sebagai buffer penampungan antrian paket data. Jika antrian paket data sudah 

memenuhi penampungan maka paket data yang tidak tertampung akan di Drop. Jika 

protocolnya TCP, paket yang di drop akan dikirim ulang oleh server [2]   

Simple Queue Merupakan metode bandwidth management termudah yang 

ada di mikrotik. Menu dan konfigurasi yang dilakukan untuk menerapkan simple 

queue cukup sederhana dan mudah dipahami. Walaupun namanya simple queue 

sebenarnya parameter yang ada pada simple queue sangat banyak, bisa disesuaikan 

dengan kebutuhan yang ingin diterapkan pada jaringan [2] 

Parameter dasar dari simple queue adalah target dan max-limit. Target dapat 

berupa IP address, network address, dan bisa juga interface yang akan diatur 

bandwidthnya. Max-limit upload atau download digunakan untuk memberikan 

batas maksimal bandwidth untuk si target [2] 

Queue Tree Merupakan fitur bandwidth management di mikrotik yang sangat 

fleksibel dan cukup kompleks. Target yang akan dilimit pada Queue Tree tidak 

dilakukan langsung saat penambahan rule Queue namun dilakukan dengan 

melakukan marking paket data menggunakan Firewall Mangle [2] 

Berdasarkan deskripsi yang ada, maka pada tugas akhir ini penulis akan 

mengangkat sebuah judul “MANAJEMEN OPTIMALISASI BANDWIDTH 

DENGAN SIMPLE QUEUE DAN QUEUE TREE” sebagai media optimalisasi 

terhadap kinerja Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Malang [1] 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang 

ada yaitu : 

1. Bagaimana cara mengkonfigurasi manajemen bandwidth menggunakan Simple 

Queue dan Queue Tree dengan sistem HTB pada mikrotik di jaringan tethering 

mobile  

2. Bagaimana pengujian QOS setelah mengoptimalisasikan manajemen 

bandwidth. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan penulis mengangkat topik ini dalam Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

1. Menerapkan dan mengoptimalisasikan manajemen bandwidth dengan 

menggunakan sistem oprasi mikrotik pada jaringan tethering mobile. 

2. Menganalisis QoS (Quality of Service) manajemen bandwidth internet 

menggunakan Queue Tree. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka dapat di uraikan 

batasan masalah yang akan diangkat dalam optimalisasi manajemen bandwidth 

menggunakan tethering mobile ini. Adapun batasan masalahnya adalah sebagai 

berikut : 

1. Tidak mengulas dan membahas cakupan komputer billing-services di sisi end – 

user. 

2. Bagaimana cara konfigurasi manajemen optimalisasi bandwidth dengan sistem 

mikrotik pada jaringan tethering mobile.  

 

 

 

 

 


