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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.Latar Belakang 

Kemajuan teknologi informasi pada saat ini terus berkembang seiring 

dengan kebutuhan manusia yang menginginkan kemudahan, kecepatan, dan 

keakuratan dalam memperoleh informasi, oleh karena itu kemajuan teknologi 

informasi harus terus di upayakan dan ditingkatkan kualitas dan  kuantitasnya. 

Salah satu kemajuan teknologi informasi di bidang transmisi pada saat ini yang 

berkembang selain fiber optic ialah penggunaan perangkat Wireless Local 

Area Network yang disingkat dengan WLAN adalah teknologi jaringan yang 

tidak menggunakan perangkat kabel sebagai media pengantar (transmisi) data 

yang umum dijumpai di dalam sebuah jaringan komputer dewasa ini, teknologi 

ini sesuai dengan namanya wireless yang artinya jaringan tanpa kabel, 

memanfaatkan gelombang radio untuk melakukan interaksi atau komunikasi 

antar unit komputer. Pada dasarnya penggunaan WLAN pada suatu jaringan 

tidak berbeda dengan jaringan yang menggunakan kabel sebagai media 

transmisinya, hanya saja biaya pemasangan akan relatif lebih ringan. 

Internet (interconnected network) adalah sebuah jaringan komputer yang 

saling terhubung dengan menggunakan suatu sistem standar global transmission 

control protocol/Internet protocol suite (TCP/IP) yang digunakan sebagai 

protokol pertukaran paket dalam melayani miliaran pengguna yang terdapat di 

seluruh dunia. Internet merupakan jaringan komunikasi global yang terbuka dan 

menghubungkan jutaaan atau milyaran jaringan komputer dengan berbagai tipe 

dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi misalnya telepon, satelit, dan 

sebagainya. Dalam mengkoneksikan Internet dibutuhkan jaringan komputer yang 

merupakan sekumpulan komputer berjumlah banyak yang terpisah - pisah akan 

tetapi saling terhubung dalam melaksanakan tugasnya (Madcoms, 2009 : 2). 
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Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

merupakan salah satu instansi Pemerintah yang bertugas meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan secara aturan dan terus 

menerus tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga 

masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh instansi 

pemerintah khususnya Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah memiliki 

jaringan Wireless dan telah memanfaatkan internet dalam melakukan aktifitas 

kerja. Tingginya akses user mengakses internet, membuat koneksi menjadi 

tidak stabil, yang membuat performa menjadi cepat ataupun lambat serta 

banyaknya user menggunakan bandwidth secara bersamaan sehingga terjadi 

tarik menarik bandwidth yang mengakibatkan penurunan peforma terhadap 

jaringan internet. 

Dalam struktur jaringan, dikenal istilah router, yaitu pengatur alur data 

dari komputer asal (pengirim) ke komputer tujuan (penerima). Dari router 

dapat dikembangkan suatu program untuk mengawasi seberapa besar alur 

data yang berjalan dari semua komputer yang terhubung ke router. 

Mikrotik merupakan sistem operasi yang mampu membuat komputer menjadi 

router network atau sering disebut PC router. Sistem operasi tersebut 

mencakup berbagai fitur lengkap untuk wireline dan wireless, salah satunya 

adalah bandwidth management. 

Manajemen bandwidth diperlukan agar bandwidth yang ada terbagi 

sesuai kebutuhan pada setiap koneksi yang terhubung. Selain itu dengan 

adanya manajemen bandwidth yang baik maka bandwidth yang ada dapat 

dimaksimalkan untuk digunakan user. Dalam peroses pembagian konfigurasi 

manajemen bandwidth ada beberapa metode yang diterapkan yaitu, Per 

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

Salah satu metode yang dapat menstabilkan pembagian jumlah 

bandwidth adalah metode Hierarchical Token Bucket (HTB). HTB adalah 

suatu classfull qdisc yang ditulis oleh Martin Devera dengan sekumpulan 
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konfigurasi yang lebih sederhana dibanding CBQ (Class Based Queue). 

Secara konseptual, HTB adalah suatu jumlah yang berubah-ubah dari token 

bucket yang diatur di dalam suatu hirarki. Ada 3 tipe kelas dalam HTB, yaitu 

: Root, Inner, dan leaf. 

Teknik antrian HTB memberikan fasilitas pembatasan trafik pada setiap 

level maupun klasifikasi. Bandwidth yang tidak terpakai bisa digunakan oleh 

klasifikasi yang lebih rendah. Struktur HTB juga dapat dilihat seperti suatu 

struktur organisasi, dimana pada setiap bagian memiliki wewenang dan 

mampu membantu bagian lain yang memerlukan. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan 

bandwidth yang ada agar bandwidth yang tersedia dapat digunakan secara 

merata dan adil. Untuk itu perlu dibangun sebuah metode untuk autentikasi 

keamanan dan manajemen bandwidth yang menggunakan MikroTik router 

dengan menerapkan metode Hierarchical Token Bucket (HTB). Untuk 

pengimplementasi dilakukan dengan cara melakukan konfigurasi Router 

MikroTik serta melakukan pengujian langsung yang dibantu dengan 

menggunakan nPerf speed test, dan Speedtest by Ookla.  

Dengan telah diterapkannya autentikasi keamanan dan manajemen 

bandwidth menggunakan MikroTik router hasil pengujian yang didapatkan 

dalam menerapkan metode Hierarchical Token Bucket (HTB) cukup baik dan 

masing-masing komputer mendapatkan bandwidth secara adil dan merata dan 

membuat performa dari masing-masing komputer menjadi stabil. 

Dalam penelitian ini penulis melihat referensi dari beberapa penelitian 

terdahulu, Penelitian Indra Mahardika (2019), penelitian ini berjudul 

”Manajemen Bandwidht Menggunakan Metode HTB (Hierarchical Token 

Bucket) di SMK Negeri I Belinyu Pada Router Berbasis MikroTik” [1]. 

Penelitian Toni (2019), penelitian ini berjudul ”Manajemen Bandwidht 

RT/RW Net Desa Serdang Menggunakan Metode Hierarchical Token Bucket 

(HTB) Pada Router Berbasis MikroTik” [2]. Penelitian Shely Rahmadanty 

(2019), penelitian ini berjudul ”Implementasi Load Balancing Menggunakan 
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Metode NTH dan Manajemen Bandwidht Menggunakan Metode Hierarchical 

Token Bucket (HTB) Berbasis Mikrotik di SMK Negeri 1 Toboali” [3]. 

Penelitian Naufal Arrizky (2018), penelitian ini berjudul ”Manajemen 

Bandwidht Berbasis Mikrotik Menggunakan Metode Hierarchical Token 

Bucket (HTB) Pada Jaringan Internet SMP Negeri 5 Sungailiat”[4]. Penelitian 

Taufiq Akbar (2017), penelitian ini berjudul ” Implementasi Manajemen 

Bandwidht Router Mikrotik Menggunakan Metode Hierarchical Token Bucket 

(HTB) di SMK Bina Mandiri” [5]. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk 

membuat laporan skripsi tentang : ”Implementasi Manajemen Bandwidht Dan 

Keamanan Jaringan Pada Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Menggunakan Router Mikrotik” 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan gambaran umum pada latar belakang terdapat kendala-

kendala yang muncul pada jaringan internet Dinas Kesehatan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung yaitu : 

1. Bagaimana pengaruh manajemen bandwidth dengan metode Hierarchical 

Token Bucket (HTB) terhadap user yang melakukan download, streaming, 

dan browsing di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung? 

2. Seberapa efektif pengaturan bandwidth untuk kegiatan download, 

streaming, dan browsing di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung? 

 

1.3.Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Perancangan manajemen bandwidth pada kantor Dinas Kesehatan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung menggunakan router MikroTik dengan 

menerapkan metode Hierarchical Token Bucket (HTB). 
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b. Pengaturan bandwidth menggunakan router MikroTik pada jaringan 

internet di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

saat melakukan kegiatan download, streaming, dan browsing. 

c. Pengaturan bandwidth yang dilakukan tidak termasuk dalam pengaturan 

upload dan download yang melalui protokol HTTPS. 

d. Pengujian dilakukan hanya di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung. 

 

1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari analisis dan perancangan manajemen jaringan di Dinas 

Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut: 

a. Menghasilkan rancangan manajemen topologi jaringan baru yang dapat 

meningkatkan performa dan mengoptimalkan peralatan yang ada serta 

dapat menunjang kinerja manajemen jaringan internet di Dinas Kesehatan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih baik. 

b. Menghasilkan rancangan manajemen sistem baru menggunakan router 

MikroTik yang mampu mengontrol arus lalu lintas serta sistem manajemen 

jaringan internet dengan baik sesuai kebutuhan di Dinas Kesehatan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

c. Mengatur jumlah bandwidht agar sesuai dengan kebutuhan pengguna 

internet untuk kegiatan download, streaming, dan browsing bagi setiap 

user tanpa membuat salah satu user mendominasi penggunaan bandwidht 

pada jaringan internet. 

d. Menghasilkan manajemen sistem baru dengan metode HTB yang mampu 

melakukan limitasi bandwidth terhadap user dan metode Per Connection 

Queue (PCQ) mampu membatasi maksimal data rate untuk setiap sub 

queue (pcq-rate) dan jumlah paket data (pcq-limit). 

 

1.5.Sistematika Penulisan Laporan 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab untuk 
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mempermudah dalah pembahasannya. Tiap-tiap bab masih merupakan satu 

kesatuan, dengan beberapa perincian sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini secara umum berisi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

  Bab ini membahas teori dan konsep yang mendukung 

pembuatan skripsi, yang meliputi teori umum seperti 

pengertian jaringan, keamanan jaringan sampai meliputi 

definisi MikroTik, sedangkan untuk teori khusus seperti 

manajemen jaringan, dan sistem operasi MikroTik. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini membahas mengenai sistem metodologi penelitian 

yang digunakan penulis yaitu Network Development Life 

Cycle (NDLC) yang meliputi Analisys (analisis), Design 

(desain), Simulation Prototyping (simulasi), 

Implementation (implementasi), Monitoring (monitoring), 

dan Management (manajemen). 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi tentang sejarah perusahaan, topologi 

jaringan sebelum, perancangan topologi jaringan yang 

baru, merancang konfigurasi MikroTik, bandwidht 

management, pengaturan proxy, firewall, security, NAT, 

dan network management tools. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini merupakan bab penutup yang akan menguraikan 

simpulan terhadap sistem yang dibuat dan saran yang 

dapat digunakan untuk pengembangan sistem lebih lanjut 

dimasa mendatang. 


