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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah yang di ambil dalam melakukan penelitian ini 

adalah perkembangan jaman yang semakin canggih dan hampir di semua lini 

kehidupan manusia beralih fungsi pada teknologi komputerisasi. Pengaturan 

akan pembagian bandwidth pada router yang sesuai dengan kepentingan dan 

kebutuhan  masing masing pengguna layanan internet merupakan salah satu 

hal yang harus di perhitungkan dan disiapkan oleh suatu penyedia layanan 

internet. 

           Mulai dari layanan komunikasi yang tidak membutuhkan layanan real 

time seperti mail, ftp, telnet sampai layanan komunikasi yang membutuhkan 

layanan real time seperti streaming voice, video dan sebagainya. Tiap-tiap 

layanan mempunyai karakteristik penggunaan jaringan yang berbeda-beda 

Maka manajemen bandwidth sangat di perlukan, ada 2 metode manajemen 

bandwidth yang dapat di gunakan atau di terapkan pada client yaitu metode 

PCQ (Peer Connection Queue) dan HTB (Hierarchical Token Bucket) 

Managament bandwidth ini di harapkan dapat membagi bandwidth 

sesuai dengan kelas pengguna dan melihat pada kebutuhanya  sehingga tidak 

mengganggu aktivitas akses pengguna yang lain. Dengan manajemen 

bandwidth ,dapat dilakukan pengaturan bandwidth sesuai dengan kebutuhan. 



2 

 

 

Penelitian ini membahas tentang manajemen bandwidth dengan 

memanfaatkan mikrotik sebagai Router. Pemanfaatan Mikrotik ini juga 

digunakan untuk manajemen bandwidth, kestabilan dan efisiensi software 

manajemen bandwidth serta keuntungan penggunaan mikrotik RouterOS 

untuk manajemen bandwidth. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah yang telah di jabarkan di atas maka 

penulis merumuskan beberapa pokok-pokok masalah yang akan di teliti: 

1. Bagaimana melakukan manajemen bandwidth untuk memaksimalkan 

akses pada jaringan? 

2. Bagaimana menerapkan metode antrian yang sesuai dengan permasalahan 

yang terjadi di jaringan sebagai manajemen bandwidth jaringan 

menggunakan metode pembatasan bandwidth yang efektif? 

 

1.3 Batasan Masalah 

       Beberapa batasan masalah yang peneliti angkat dalam penelitian untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini adalah : 

1. Penelitian ini di lakukan di warnet lastman gamenet 

2. Router yang di gunakan adalah Mikrotik Routerboard 751G yang sudah 

terinstal Mikrotik Router OS 

3. Firewall filtering port-port yang di identifikasi virus atau spam. 
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4. Metode manajemen bandwidth yang di gunakan untuk melakukan 

perbandingan yaitu metode PCQ ((Peer Connection Queue)  dan metode HTB 

(Hierarchical Token Bucket) 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

       Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan : 

1. Membantu administrator melakukan management bandwidth jaringan 

untuk mengoptimalkan pengguna jaringan. 

2. Menerapkan metode antrian yang sesuai dengan masalah yang terjadi di 

jaringan untuk manajemen bandwidth 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Dapat mengoptimalkan penggunaan bandwidth secara optimal sehingga 

tidak ada bandwidth yang terbuang secara percuma. 

2. Dapat membantu mengelola dan membagi bandwidth secara merata pada 

seluruh client jaringan tanpa harus memasukan satu persatu IP address 

dari client untuk membagi bandwidth. 

.  

1.6 Sistematika Penulisan 

          Untuk memberikan gambaran mengenai laporan yang akan dibuat, adapun 

sistematika penulisan laporan sebagai berikut : 
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BAB  I   PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah,    

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika 

penulisan.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, perancangan 

dan pembuatan sistem. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan gambaran obyek penelitian, analisis semua permasalahan, 

perancangan sistem baik secara umum maupun spesifik. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari analisis, desain, 

hasil testing dan implementasinya. 

BAB V PENUTUP  

Menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


