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Bab III 

METODOLOGI 

3.1   Deskripsi Umum 

  Manajemen bandwidth menggunakan mikrotik menggunakan tethering 

mobile ini merupakan sistem yang dibangun untuk memudahkan admin dalam 

melakukan pembagian bandwidth. Dengan melakukan manajemen bandwidth 

tersebut pengguna akan mendapatkan bandwidth secara adil dan merata. Untuk 

mengaplikasikan mikrotik ini penulis menggunakan aplikasi winbox. 

  Desain topologi yang digunakan adalah topologi internet. Pada gambar 3.1 

terlihat untuk mengakses internet dari mobile akan melewati mikrotik terlebih 

dahulu dan akan diteruskan ke switch untuk pembagian ke client, sedangkan untuk 

admin akan langsung terkoneksi ke mikrotik. Berikut topologi yang menggunakan 

tethering mobile.  

 

Gambar 3.1 Rancangan Topologi 
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3.2   Pengaturan Ip Address 

RouterBoard Mikrotik RB-941 mempunyai 3 ether yang bisa di setting ip address 

pada setiap ethernya. Pada Mikrotik RouterBoard RB-941 pihak Net Malang menggunakan 

3 ether yaitu ether 1 untuk IP Public yang akan menuju ke internet, ether 2 dan ether 3 

untuk IP local yang menuju ke PC Billing dan PC client. 

3.3 Alat dan Bahan 

  Adapun alat dan bahan yang penulis gunakan dalam mengaplikasikan 

manajemen bandwidth di Net Malang dibedakan menjadi dua kategori yaitu 

hardware (perangkat keras) dan software (perangkat lunak). 

Hardware 

1. Komputer client 

Komputer yang dipakai dengan spesifikasi processor AMD A9 5 compute cores 

2c + 3G 3.00 Ghz, ram 4 Gb, dan hardisk 500 Gb.  

2. Satu unit RouterBoard Mikrotik 

RouterBoard yang digunakan disini adalah Mikrotik RB941. 

3. Satu unit Tethring Hand Phone 

Hand Phone yang digunakan disini adalah Oppo 1201 

4. Kabel UTP 

Kabel UTP digunakan untuk menghubungkan internet > mikrotik > PC Billing > 

Switch > PC Client. 

Software 

1. Winbox 

Winbox adalah aplikasi remote yang dikeluarkan mikrotik yang berguna untuk 

mempermudah dalam melakukan konfigurasi router dalam tampilan windows. 

2. Mozilla Firefox 

Mozilla Firefox adalah salah satu browser yang digunakan untuk percobaan 

browsing dan streaming dalam proses pengujian manajemen bandwidth. 
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3.4 Flowchart Sistem Metode Simple Queue dan Queue Tree Menggunakan 

HTB (Hierarchical Token Bucket) 

  Dalam manajemen bandwidth terdapat 2 sistem metode yang digunakan, 

yaitu Simple Queue dan Queue Tree. Sebelum melanjutkan ke pengujian penulis 

akan menjelaskan terlebih dahulu flowchat untuk Simple Queue dan Queue Tree. 

 

3.4.1 Flowchart Simple Queue 

 

                  Gambar 3.2 Flowchart Simple Queue 

 

Pada Flowchart sistem metode Simple Queue diatas dapat dijelaskan 

konfigurasinya sebagai berikut:  

 Dimulai dengan membuka menu Queues. 

 Kemudiain pilih Simple Queues. 

 Klik pada menu Tambah (+) . 

 Buat parent ether 2 dan ether 3. 

Mulai

Klik menu Queues

Pilih Simple Queues

Klik menu tambahBuat parent ether 2 Buat parent ether 3

Buat child parent 
ether 2

Buat child parent 
ether 3

Setting max limit 
dan limit at

Setting max limit 
dan limit at

Selesai



21 

 

 Masukkan ip address sesuai ether yang telah di buat. Lihat gambar 3.2 

 Masukkan max download dan max upload. 

 Buat child parent ether 2 dan ether 3. 

 Untuk ether 2 masukkan IP PC biling dan untuk ether 3 masukkan IP PC client. 

Lihat gambar 3.2 

 masukkan max limit dan limit at download maupun upload 

3.4.2 Flowchart Queue Tree 

 

         Gambar 3.3 Flowchart Queue Tree 

 

      Pada Flowchart sistem metode Queue Tree diatas terdapat perbedaan dengan 

setting Simple Queue, dapat dijelaskan konfigurasinya sebagai berikut: 

 Dimulai dengan setting mangle terlebih dahulu. 

 Pilih IP kemudian pilih Firewall. 

 Buat mark connection untuk ether 2 maupun ether 3 terlebih dahulu. 

 Lalu buat mark packet untuk ether 2 maupun ether 3. 

Mulai

Setting mangle

Pilih IP Firewall

Buat mark 
connection & mark 

packet

Setting pada 
general dan action

Selesai

Pilih Queues Tree

Setting download

Buat parent ether 2 Buat parent ether 3

Buat child parent 
ether 2

Buat child parent 
ether 3

Selesai Selesai

Setting upload

Buat parent ether 1

Buat child parent 
ether 2

Selesai
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 Setting pada menu General dan Action lalu dilanjutkan dengan setting Queues 

Tree. 

 Buat parent download untuk ether 2 dan ether 3 -> setting max limit. 

 Buat child parent download untuk ether 2 (IP PC Biling) dan ether 3 (IP PC 

Client). Lihat gambar 3.3 

 Kemudian setting parent, max limit dan limit at. 

 Dilanjutkan buat parent upload untuk ether 1 -> setting max limit. 

 Buat child parent upload -> setting IP Address. Lihat gambar 3.3 

 Kemudian setting juga parent, max limit dan limit at. 

 

3.5 Rancangan Pengujian QOS (Quality Of Service) Sistem Metode Simple Queue 

dan Queue Tree Menggunakan HTB (Hierarchical Token Bucket) 

 Pengujian manajemen bandwidth di lakukan dengan cara membandingkan 

hasil QoS (Quality Of Service) antara Simple Queue dengan Queue Tree. Bandwidth 

total yang dimiliki oleh Net Malang adalah 10Mbps untuk Download dan 1Mbps 

untuk Upload. Jumlah client yang tersambung ada 6 client. Dalam hal ini penulis 

membatasi setiap client mempunyai maksimal download 2Mbps dan Upload 

512Kbps dengan asumsi agar semua client mendapatkan jatah bandwidth. 

 

3.5.1 Simple Queue 

  Berikut adalah langkah – langkah konfigurasi manajemen bandwidth 

menggunakan Simple Queue : 

1. Pilih menu Queues -> Simple Queues -> klik tambah (+). 
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 Gambar 3.4 Total Bandwidth D 

 

Router kita tidak tahu berapa total bandwidth D real yang kita miliki, maka 

kita harus definisikan pada langkah pertama. Pendefinisian ini bisa dilakukan 

dengan melakukan setting Queue Parent. Besar bandwidth yang kita miliki bisa 

diisikan pada parameter Target Upload Max-Limit dan Target Download Max-

Limit.  

Langkah selanjutnya kita akan menentukan limitasi per client dengan 

melakukan setting child-queue. Pada child-queue kita tentukan target-address 

dengan mengisikan IP address masing-masing client. Terapkan Limit-at (CIR) : 1 

mbps dan Max-Limit (MIR) : 2 mbps. Arahkan ke Parent Total Bandwidth yang 

kita buat sebelumnya. Ulangi untuk memberikan limitasi pada client yang lain, 

sesuaikan Target-Address. 
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Gambar 3.5 Konfigurasi PC Billing 

 

Kita akan melakukan konfigurasi ip address untuk pc billing pada mikrotik, 

klik ip-address lalu klik tambah, lalu kita asumsikan bahwa ip address yang akan 

dipakai untuk pc billing adalah 198.168.20.254, maka konfigurasinya seperti yang 

di atas. 

Dan terapkan Max-Limit (CIR) target upload : 512 kbps dan Max-Limit 

(MIR) target download : 1 mbps. Arahkan ke pc billing yang kita buat 

sebelumnya. Dengan ini bisa mengetahui kecepatan sesuai Target-Address jika 

sudah klik tombol “OK”.  
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Gambar  3.6 Konfigurasi Bandwidth Client 

 

Kita akan melakukan konfigurasi Bandwidth Client lalu tambahkan ip 

address sesuai target yang ingin di atur bandwidthnya, dengan target 

202.57.31.0/24 . Pada bagian Max Limit tentukan batas kecepatan di sini 

menggunakan target upload 1 M dan target download 10 M. Lalu klik “OK”  

 

 

Gambar 3.7 Konfigurasi Parent PC 1 

Kita membuat child 1 maksudnya PC 1 dari Simple Queue pastikan 

terhubung ke Router Mikrotik. Lalu tambahkan ip address yang sudah di atur 

dengan target 202.57.31.254. 
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Dan terapkan Max-Limit (CIR) target upload : 128 kbps dan Max-

Limit (MIR) target download : 2M. Arahkan ke PC1 yang kita buat 

sebelumnya. Dengan ini bisa mengetahui kecepatan sesuai Target-Address jika 

sudah klik tombol “OK”.  

3.5.2 Queue Tree 

Berikut langkah – langkah konfigurasi manajemen bandwidth 

menggunakan Queue Tree. Sebelum melakukan konfigurasi pada Queue Tree 

kita harus mengkonfigurasi mangle terlebih dahulu, fungsinya untuk menandai 

koneksi dan paket yang masuk pada server mikrotik. 

2. Pilih IP-> Firewall -> Mangle 

 

                               Gambar 3.8 Mangle Rule 

 

Pada RouterOS MikroTik terdapat sebuah fitur yang disebut dengan 

'Firewall'. Fitur ini biasanya banyak digunakan untuk melakukan filtering akses 

(Filter Rule), Forwarding (NAT), dan juga untuk menandai koneksi maupun paket dari 

trafik data yang melewati router (Mangle).  
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Supaya fungsi dari fitur firewall ini dapat berjalan dengan baik, kita harus 

menambahkan rule-rule yang sesuai. Terdapat sebuah parameter utama pada rule di 

fitur firewall ini yaitu 'Chain'. Parameter ini memiliki kegunaan untuk menetukan 

jenis trafik yang akan di-manage pada fitur firewall dan setiap fungsi pada firewall 

seperti Filter Rule, NAT, Mangle memiliki opsi chain yang berbeda. 

Forward :  

Digunakan untuk memproses trafik paket data yang hanya melewati router. 

Misalnya trafik dari jaringan public ke local atau sebaliknya dari jaringan local ke 

public, contoh kasus seperti pada saat kita melakukan browsing. Trafik laptop 

browsing ke internet dapat dimanage oleh firewall dengan menggunakan chain 

forward.  

 

          Gambar 3.9 Konfigurasi Mark Connection 

Selanjut-nya pindah pada tab action dan masukan action=mark connection 

> new connection mark = connect-ip-pc > ceklis pada tulisan passthrough > lalu 

apply dan ok. 
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                    Gambar 3.10 Konfigurasi Mark Packet 

Lalu buat mangle yang terakhir > add > pada tab general isi chain=Forward 

> connection mark = Billing_conn.  pindah pada tab action dan masukan action = 

mark packet > new packet mark = Billing_packet > tidak perlu di ceklis pada tulisan 

passthrough > lalu apply dan ok. 
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1 Lakukan pengulangan konfigurasi mark connection dan mark packet sampai 

semua client terpenuhi. 

 

                            Gambar 3.11 Mangle List 

Ini hasil data pengulangan baik dari mark connection maupun mark packet 

sehingga client bisa mendapatkan masing – masing scr Address dengan IP yang 

perbeda dengan itu bytenya menyesuaikan. 

3. Pilih menu Queues -> Queue Tree -> klik tambah (+). 

 

                                  Gambar 3.12 Total Download Billing 
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Isi kolom Name : Total Download Billing >> Parent ; ether3 >> Max Limit 

(Sesuai Bandwith yang ada atau yang dikehendaki) kita menggunakan 2M >> Klik 

OK. 

 

1. Untuk membuat parent dan child parent download, klik menu Queues > 

Queues Tree. 

 

    Gambar 3.13 Konfigurasi Parent Download PC Billing 

Pilih menu Queues >> Queue Tree >> klik tanda “+” >> Isi kolom Name : 

PC Billing (sesuaikan) >> Parent ; Total Download Billing >> Max Limit (Sesuai 

Bandwith yang ada atau yang dikehendaki) >> Klik OK.  

Langkahnya sama dengan induk queue, namun untuk child queue lebih 

dispesifikkan sesuai dengan rule mangle dan PCQ yang telah dibuat sebelumnya. 
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                    Gambar 3.14 Konfigurasi Download PC Client 

Setelah selesai membuat queue tree untuk parent selanjutnya kita akan 

membuat queue tree untuk client/host. Beberapa parameter yang akan kita gunakan 

dalam membuat queue tree untuk client adalah : 

1. Nama : Total Download Client 

2. Parent : ether2 

3. Download (pilih parent download yang sebelumnya dibuat 

4. Max-limit : 8M  

5. Lalu klik OK 
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            Gambar 3.15 Konfigurasi Child Parent PC Client 

Selanjutnya kita akan membuat child parent untuk pc client di mana kita 

menentukan nama terlebih dahulu di antaranya ada beberapa pamarameter 

berhubung menggunakan 1 PC jadi kita mulai dari nama di sini saya kasih nama 

PC1 lalu untuk perent Total download Client kemudian packet mark PC1_packet 

untuk mengetahui apakah terdeteksi PC 1 yang kita buat.  

Setelah itu kita menyeting Limit-at kecepatan minimum yang dapat 

diberikan kepada client kita menggunakan 1M dan Max-limit : kecepatan 

maksimum yang didapat client kita menggunakan 2M. lalu tekan OK. 

 

Dengan ini kita dapat mengetahui saat kita mendownload file dan saat 

mengapload file antara server ke client melalui PC yang sudah di setting. Dan untuk 

mengetahui perbedaan total download dengan total upload bisa menggunakan speed 

test.  
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Gambar 3.16 Konfigurasi Parent Download PC Client 

Selanjutnya kita akan membuat child parent untuk pc client jadi kita mulai 

dari nama di sini saya kasih nama Total Upload lalu untuk perent wlan1. 

Setelah itu kita menyeting Max-limit : kecepatan maksimum yang didapat 

client kita menggunakan 2M. lalu tekan OK  


