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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Jaringan komputer bagi suatu perusahaan swasta atau instansi pemerintahan 

memiliki banyak manfaat, antara lain dapat melakukan pengiriman data secara 

cepat dan efesien, mengakses file baik mendownload maupun upload serta dapat 

melakukan penghematan biaya, Sementara itu, Permasalahan saat ini adalah 

bagaimana dengan mengoptimalkan bandwidth yang ada dengan beberapa user 

yang mengakses ke sebuah jaringan, Pada PT Fataba Pasifik Kopan menggunakan 

internet sebagai salah satu penunjang pekerjaan di PT tersebut . 

PT Fataba Pasifik Kopan adalah sebuah perusahaan industri peleburan timah 

berkedudukan di bangka tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PT Fataba 

Pasifik Kopan menggunakan ISP Lintas astra dan memiliki 8 komputer. 

Pemasalahan umum dalam sebuah jaringan komputer pada PT Fataba Pasifik 

Kopan adalah Tingginya penggunaan internet sehingga koneksi internet menjadi 

tidak stabil dan proses pengiriman data pun menjadi lambat, bahkan tidak sampai 

terkirim dan koneksi internet sering hilang. Pemakaian internet yang tinggi 

dikhawatirkan akan membuat penuh lintas paket data pada PT Fataba Pasifik 

Kopan. Jika akses internet tidak dikelola maka akan mengakibatkan pemakaian 

antar user yang tidak seimbang. Permasalahan ini diakibatkan belum adanya 

manajemen penggunaan bandwidth. Permasalahan ini sering diselesaikan dengan 

melakukan perbaikan dan re-konfigurasi jaringan dari awal serta membuat 

penggunaan bandwidth yang lebih teratur. Sistem manajemen bandwidth berfungsi 

untuk memaksimalkan sebuah bandwidth dengan mengatur atau membagi 

bandwidth sehingga penggunaanya menjadi maksimal. Namun, pada jaringan yang 

sudah kompleks, re-konfigurasi dari awal bukanlah hal yang mudah dan memakan 

waktu yang lama serta menghabiskan banyak biaya. 
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Oleh karena itu perlu adanya Penerapan QOS (Quality of Service) dan 

Manjamenen bandwidth yang baik. Manajemen bandwidth dilakukan agar dapat 

mengatur pengguanaan bandwidth sehingga jika ada user yang mengakses internet 

dengan kapasitas bandwidth yang sangat besar, maka user lain tidak akan 

terganggu. Karena setiap user sudah mempunyai kapasistas bandwidth masing– 

masing untuk mengakses internet. Sehingga laluintas data tepat sasaran dalam 

waktu cepat dan efesien, tanpa mere-konfigurasi jaringan dari awal. 

Untuk dapat mengatur performa pada sebuah jaringan internet tanpa 

menambah biaya dan juga bandwidth di PT Fataba Pasifik Kopan. Maka penulis 

akan menerapkan quality of service dan manajemen bandwidth dengan 

menggunakan metode HTB (Hierarchical token bucket) pada router mikrotik. 

Dengan menggunakan metode Hierarchical Token Bucket, bandwidth yang tidak 

terpakai oleh prioritas yang rendah maka akan digunakan atau dipinjami ke prioritas 

yang lebih tinggi. 

QueueTree merupakan fitur bandwidth manajemen yang telah disediakan 

oleh mikrotik yang sangat kompleks dan fleksibel, Target dalam hal melimit 

bandwidth pada queue Tree dimana Pengguna Packet Marknya memiliki fungsi 

yang lebih baik. 

Dalam Penelitian ini penulis melihat referensi dari beberapa penelitian 

terdahulu, Penelitian oleh Claudi Priambodo Antodi, Agung Budi Prasetijo, Eko 

Didik Widianto “ Penerapan Quality of service pada jaringan internet menggunakan 

metode Hierarchiacal token bucket”[1]. Penelitian oleh Ahmad Zen Fadilah, Rd. 

Rohmat saedudin, Umar Yunan Kurnia Septo Hediyanto” Analisis Simulasi 

Manajemen Badwidth Menggunakan Metode Hierarchical Token Bucket (HTB) 

untuk meningkatkan Quality of Service”[2], Penelitian oleh Indra Mahardika 

(2019) penelitian ini berjudul “Manajemen Bandwidth Menggunakan Metode HTB 

(Hierarchical token bucket) di Smk Negeri1 Belinyu pada Router Berbasis 

Mikrotik”[3],Yoppy B Pello. Rissal Efendi “ Analisa Quality Of Service 

menggunakan Metode Hierarchical Token Bucket(studi kasus : FTI UKSW)[4]. 

Aji Diyantoro, S.T.,MTCNA,MTCRE,Noor Hapip Haekal “ Penerapan Manajemen 

Bandwidth Menggunakan Hierarchical Token Bucket pada Mikrotik Router Os”[5] 
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Bedasarkan Latar Belakang permasalahan tersebut penulis tertarik membuat 

laporan skripsi tentang: “ PENERAPAN QUALITY OF SERVICES (QOS) PADA 

MANAJEMEN BANDWIDTH MENGGUNAKAN HIERARCHICAL TOKEN 

BUCKET (HTB) PADA JARINGAN MIKROTIK DI PT FATABA PASIFIK 

KOPAN” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan, diantaranya : 

1. Bagaimana Quality Of Service (QOS) memanajemen Bandwidth 

menggunakan metode Hierarchical Token Bucket (HTB) yang sesuai dengan 

kebutuhan user ? 

2. Bagaimana Menerapkan metode antrian yang sesuai dengan permasalahan 

yang terjadi di jaringan PT Fataba Pasifik Kopan menggunakan metode 

Hierarchial Token Bucket? 

3. Bagaimana Pembatasan Komsumsi Bandwidth bedasarkan service yang 

digunakan pada jaringan ? 

 
 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Bedasarkan latar belakang, maka tujuan yang hendak dicapai dengan 

dilakukan penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Untuk membangun jaringan internet di Pt Fataba Pasifik Kopan Menjadi 

Lebih Stabil 

2. Untuk menjaga kinerja jaringan di Pt Fataba Pasifik Kopan agar selalu 

berfungsi secara maksimal 

3. Untuk membatasi penggunaan bandwidth bedasarkan service yang digunakan 

sehingga pekerjaan tidak terganggu. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat-manfaat yang diperoleh pihak-pihak yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

meningkatnkan kualitas jaringan di perusahaan tersebut. 

2. Bagi Karyawan atau staff perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan 

membantu meningkatkan dan memudahkan kinerja staff dalam proses 

bekerja. 

3. Bagi pengembang, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi 

terhadap penelitian yang relavan. 

 
 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan Masalah yang akan dibahas diperlukan untuk menjaga keakuratan 

informasi pada tujuan. Selain itu Batasan masalah ini juga diperlukan untuk 

membatasi ruang lingkup masalah yang ada. Sehingga memudahkan untuk 

menyajikan materi dan memudahkan pembaca dalam mengkaji. Batasan masalah 

yang ada pada penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Manajemen Bandwidth menggunakan metode Hierarchical Token Bucket 

(HTB). 

2. Konfigurasi menggunakan aplikasi winbox GUI 

3. Manajemen bandwidth diprioritaskan untuk apliaksi Zoom 

4. Pengujian kecepatan badwidth dilakukan dengan menggunakan speedtest. 

5. Pengujian Parameter QOS menggunakan wireshak. 

6. Penulis hanya menggunakan 2 laptop, satu sebagai client dan admin dan 

satunya lagi menjadi client. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam proses penulisan laporan skripsi ini dilakukan dalam beberapa 

tahapan, diharapkan agar permasalahan yang diangkat dapat dimengerti dan 

dipahami secara keseluruhan. Oleh karena itu laporan ini dibuat dalam bentuk bab- 
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bab yang menerangkan dengan lebih teperinci dari hasil penelitian yang dilakukan. 

Inti pokok yang terdapat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut ; 

 
 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi hal-hal umum yang menjadi landasan kerja dan 

sebagai arah tujuan dari penulisan, yang berfungsi sebagai 

penghantar bagi para pembaca untuk mengetahui hal apa 

yang akan dibahas secara keseluruhan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini merupakan tinjauan Pustaka, menguraikan 

teori-teori yang mendukung judul. Dan mendasari 

pembahasan secara detail. Pada bab ini juga dituliskan 

tentang tools/software (komponen) yang digunakan untuk 

pembuatan aplikasi atau untuk keperluan penelitian. Pada bab 

ini, uraian teori yang digunakan adalah uraian pendukung 

sesuai dengan topik yang diambil 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam metodologi penelitian ini terdiri dari 3 bagian utama. 

Yaitu model pengembangan perangkat lunak, metode 

pengembangan sistem, tools (alat bantu dalam analisis dan 

merancang sistem informasi) 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang riset, analisis masalah 

sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan 

sistem ususlan , analisis sistem, dan perancangan sistem, serta 

implementasi dan pengujian sistem. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran 

mengenai skripsi ini. 

 


