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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman terutama pada era komputerisasi dimana 

pemanfaatan waktu seefisien dan sebaik mungkin menjadi tujuan utama dalam 

mempermudah penyelesaian kerja, terutama dalam hal pengumpulan data, sistem 

komunikasi sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sarana yang 

dapat mendukung akan hal tersebut salah satunya adalah ketersediaan koneksi 

internet yang cepat dan stabil. Tidak terlepas dari hal itu Management Bandwidth 

memegang peran yang sangat penting. Akan tetapi kenyataan sekarang ini 

kapasitas bandwidth yang besar sangatlah mahal, sehingga suatu institusi harus 

dapat secara bijak menggunakan bandwidth yang tersedia dengan sebaik mungkin. 

Dengan adanya ketersediaan bandwidth tersebut diharapkan bisa melayani semua 

yang ingin menggunakan internet secara bersamaan khususnya dalam institusi 

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan pengaturan kapasitas bandwidth, karena jika tidak diatur 

kemungkinan besar traffic dan bandwidth akan penuh ketika digunakan secara 

bersamaan. 

Untuk memudahkan didalam pengaturan bandwidth perangkat yang sering 

digunakan adalah mikrotik. Karena salah satu paket yang terdapat didalam 

mikrotik adalah management bandwidth dan management user. Hal tersebut 

dilakukan supaya pengguna internet bisa melakukan akses ke internet dan bisa 

merasa nyaman dalam menggunakan internet, nyaman dalam hal ini kelancaran 

didalam menggunakan layanan internet. Dengan mikrotik, administrator 

dimudahkan dalam melakukan pengaturan bandwidth. Diharapkan dalam 

melakukan pengaturan dan pembagian bandwidth sesuai kebutuhan, dapat 

mengoptimalkan ketersediaan bandwidth internet yang ada. 
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Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beralamatkan di Komplek 

Perkantoran  Gubernur Air Itam. Fasilitas internet yang ada di Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih bersifat terbuka dan tidak 

terkoordinir dengan baik, sehingga saling putus koneksi dan mengakibatkan 

internet tidak bisa lagi diakses serta koneksi yang lambat. Melihat hal itu perlu 

adanya manajemen pengelolaan bandwidth yang baik. Oleh karena itu penulis 

terdorong untuk mengambil Kerja Praktek yang berujudul “Rancangan Aplikasi 

Manajemen Bandwidth menggunakan mikrotik pada Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam laporan kerja praktek  ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara memanajemen bandwidth dengan mikrotik? 

2. Bagaimana mengkonfigurasikan IP Address untuk setiap komputer? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan pada laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :  

a. Tujuan Khusus 

1. Dapat mengetahui permasalahan pada sistem jaringan komputer yang ada 

di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

2. Dapat memberikan suatu informasi tentang solusi dari permasalahan sistem 

jaringan komputer yang dihadapi pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

3. Dapat merancang PC Router dengan sistem operasi Mikrotik sebagai solusi 

dari permasalahan sistem jaringan komputer yang dihadapi.  
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b. Tujuan Umum 

 Untuk rancangan pengembangan awal infrastruktur sistem jaringan 

komputer yang baik dan dapat nantinya digunakan dalam jangka waktu yang 

panjang di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung, serta dapat mengamankan sistem jaringan secara berkelanjutan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Dalam laporan kerja praktek  ini penulis  perlu memberikan  batasan  

masalah yang  tepat mengacu pada pokok permasalahan yang di rumuskan, yaitu: 

1. Konfigurasi IP Address pada komputer . 

2. Konfigurasi pembagian bandwidth setiap IP address komputer di 

department pada komputer router miktorik. 

 

1.5 Metode Penelitian 

 Adapun metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian laporan 

kerja praktek adalah: 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data  

a. Metode Observasi adalah metode penelitian yang bersifat pengamatan 

(meninjau) secara cermat sebelum praktek dilaksanakan. 

b. Metode Interview adalah suatu cara dalam pengumpulan data dengan 

melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada 

instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

c. Metode Kepustakaan adalah suatu cara dalam pengumpulan data 

dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan 

dengan masalah yang dihadapi dalam penyusun laporan kerja praktek. 

 

1.5.2 Metode Analisa Sistem Sedang Berjalan 

a. Analisa Sistem Jaringan Sedang Berjalan 

Adalah analisa sistem yang memberikan penjelasan tentang sistem 

jaringan yang diusulkan untuk menggantikan dari sistem jaringan 
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sebelumnya. Sistem yang diusulkan adalah suatu sistem jaringan yang 

memiliki topologi star yang berjenis server klien, dimana jaringan terpusat 

pada suatu router yang menjadi kontrol dalam pembagian IP address dan 

bandwidth setiap user yang terhubung langsung kedalam Local Area 

Network (LAN). Sedangkan untuk router yang akan digunakan adalah satu 

unit komputer dengan menggunakan sistem operasi mikrotik. Dalam hal 

ini mikrotik digunakan sebagai sistem operasi router karena merupakan 

salah satu sistem operasi yang cukup handal dalam proses pembagian IP 

Address dan bandwidth pada jaringan.  

b. Analisa Perangkat Keras 

Analisis Perangkat Keras memberikan penjelasan tentang perangkat 

keras yang saat ini digunakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, dengan tujuan untuk mengetahui lebih jelas 

spesifikasi perangkat keras yang digunakan oleh pegawai. Perangkat keras 

yang digunakan sistem berjalan saat ini yaitu: 

1. Processor Intel Core 2 Duo E7400 2.80GHz LGA 775 

2. Hardisk SATA Excel Stor 80 GB 

3. RAM Deam Memory 512Mb 

4. Motherboard Winsonic 

5. DVD Room 

6. Power Supplay 

7. Modem Speedy 

8. LAN Card D-Link 

9. Internet Paket Speedy 512 Kb 

 

c. Analisa Perangkat Lunak 

Analisis Perangkat Lunak ini memberikan penjelasan tentang 

perangkat lunak yang saat ini digunakan di Dinas Kelautan dan Perikanan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan tujuan untuk mengetahui 

lebih jelas jenis–jenis perangkat lunak yang digunakan pada komputer 
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pegawai, seperti sistem operasi maupun aplikasi yang ada. Perangkat lunak 

yang digunakan sistem berjalan saat ini yaitu: 

1. Sistem Operasi Windows XP dan Windows 7 

2. Microsoft Office 2007 

3. Mozilla Firefox 

4. Internet Explorer 

 

1.5.3 Metode Analisa Sistem Usulan 

a. Analisa Sistem Jaringan Usulan 

Adalah analisa sistem yang memberikan penjelasan tentang sistem 

jaringan yang diusulkan untuk menggantikan dari sistem jaringan 

sebelumnya. Sistem yang diusulkan adalah suatu sistem jaringan yang 

memiliki topologi star yang berjenis server klien, dimana jaringan terpusat 

pada suatu router yang menjadi kontrol dalam pembagian IP address dan 

bandwidth setiap user yang terhubung langsung kedalam Local Area 

Network (LAN). Sedangkan untuk router yang akan digunakan adalah satu 

unit komputer dengan menggunakan sistem operasi mikrotik. Dalam hal 

ini mikrotik digunakan sebagai sistem operasi router karena merupakan 

salah satu sistem operasi yang cukup handal dalam proses pembagian IP 

Address dan bandwidth pada jaringan.  

b. Perangkat Keras Usulan 

Dari hasil analisa perangkat keras berjalan maka untuk melakukan 

pengembangan sistem jaringan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung diusulkan menggunakan perangkat keras 

dengan spesifikasi seperti dibawah ini: 

1. Processor Intel Core 2 Duo E7400 2.80GHz LGA 775 

2. 500Gb SATA 2 HDD 

3. 4Gb RAM DDR3 

4. Motherboard intel 
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5. DVD Rw 

6. Realtek LAN 

7. Wifi 

8. Webcam 

9. 4 USB 2.0 

10. Card Reader 

11. Stereo Speaker 

12. Hub 

13. Modem TP Link 

14. Mikrotik RB 750 

15. Kabel LAN 

  

c. Perangkat Lunak Usulan 

Dari hasil analisa perangkat lunak berjalan maka untuk melakukan 

pengembangan sistem jaringan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung diusulkan menggunakan perangkat lunak 

dengan spesifikasi seperti dibawah ini: 

1. Microsoft Office 2007 

2. Mozilla Firefox 

3. Google Chrome 

4. Interner Explorer (IE) 

5. Photoshop 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini penulis membaginya menjadi 5 

bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bagian pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan kerja praktek, batasan masalah, metode 

penelitian dan sistematika penulisan laporan kerja praktek. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

 Di dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang diperlukan untuk 

mendukung pembahasan sistem jaringan komputer. 

 

 

 

BAB III ORGANISASI 

 Bab ini berisikan tentang penjelasan tentang tinjuan umum yang 

menguraikan tentang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung sebagai tempat penulis meneliti. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

 Bab ini berisikan tentang Definisi Analisa kebutuhan sistem jaringan 

komputer, instalasi komputer router mikrotik, Konfigurasi komputer 

router mikrotik sebagai gateway, Konfigurasi pembagian IP Address 

klien pada komputer router mikrotik, Konfigurasi pembagian bandwidth 

setiap IP address komputer klien, Konfigurasi IP Address pada 

komputer klien. 

 

BAB V PENUTUP 

 Di bab ini diuraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang 

penulis peroleh. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


