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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Mikrotik saat ini banyak digunakan oleh Internet Service Provider 

maupun para system administrator yg lain, seperti warnet, game center, 

perkantoran, sekolahan, kampus, dan lain lain. Mikrotik OS menjadikan komputer 

router yang handal yang di lengkapi dengan berbagai fitur dan tool, baik untuk 

jaringan kabel maupun wireless. Routing memegang peranan penting dalam suatu 

network terutama dalam mengatur jalur data dari satu komputer ke komputer lain. 

Komputer yang bertugas mengatur routing di sebut Router. 

Bandwidth (pemakaian jalur data) yang digunakanmembutuhkan suatu 

pengaturan untuk mengontrol kapsitas bandwidth. Program pengaturan kontrol 

kapasitas akses data didalam jaringan komputer sering disebut dengan shaping 

bandwidth  ataubandwidth  management. Didalam Mikrotik OS terdapat fitur 

Queue untuk memudahkan pengaturan tersebut. 

Permasalahan bandwidth, adalah permasalahan yang paling sering kita 

temui dalam teknologi jaringan komputer. Banyaknya jumlah komputer dalam 

sebuah laboratorium yang menginginkan terkoneksi ke internet tidak diimbangi 

dengan ketersediaan bandwidth yang cukup. Minimnya bandwidth  yang tersedia, 

sangat berpengaruh dengan kecepatan akses ke internet. Oleh karena itulah harus 

ada suatu manajemen bandwidth  yang tepat dalam mengoptimalisasi keterbatasan 

bandwidth  tersebut.  

Latar belakang inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat 

judul “Pembagian Bandwidth Menggunakan Mikrotik” sehingga dapat 

membantu SMK Negeri 1Kedawung dalam melakukan manajemen bandwidth  

sehingga dengan keterbatasan bandwidth, semua pengguna masih tetap 

memanfaatkan koneksi internet secara maksimal. 
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B. Rumusan Masalah 

Latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan suatu masalah yang 

akan dihadapi adalah bagaimana memaksimalkan ketersediaan bandwidth yang 

ada. 

 

C. Batasan Masalah  

Penulis hanya akan membahas mengenai menejemen bandwidth, supaya 

permasalahan yang dikaji lebih terarah dan mendalam. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah 

menciptakan jaringan dengan penggunaan bandwidth  yang lebih efisien dan tepat 

guna dengan memanfaatkan router mikrotik sebagai alat bantu pengerjaan di SMK 

Negeri 1 Kedawung. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penulisberharap bahwa penelitin ini dapat berguna untuk : 

a. Penulis bisa menerapkan ilmu yang diperoleh semasa perkuliahan 

untuk menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi di SMK Negeri 1 

Kedawung. 

b. Lebih mudah memonitoring pemakaian bandwidth. 

c. Manfaat umum yaitu dapat digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian berikutnya. 

 


